Mensagens de 1997.
Obs: todas as mensagens terminam com a seguinte saudação: Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

1.303ª. Mensagem de Nossa Senhora – 09.08.97 – Sábado
Queridos filhos: Convido-vos nesta noite a viverdes todas as minhas mensagens.
Sabei que não é à toa que estou no meio de vós. Eis que chagaram os tempos
que Eu vos predisse no passado. Peço-vos que estejais atentos. Não permitais
que o mal se apodere de vossos corações. Sede homens e mulheres de oração.
Segui-Me pelo caminho da fé, da confiança e da disponibilidade em servir ao
Senhor. Se os homens acolherem as minhas mensagens de paz, o mundo será
salvo. Fechai vossos olhos para as fáceis seduções do mundo. Fugi dos lugares
onde Deus é ofendido e onde vossa dignidade de cristão é profanada. Eu quero o
vosso bem. Ficai Comigo. Eu sou a vossa Mãe e meu desejo é levar-vos ao Meu
Filho JESUS.

1.304ª. Mensagem de Nossa Senhora – 10.08.97 – Domingo

Queridos Filhos: Sois amados pelo Pai, Senhor do Céu e da terra que vos criou à
Sua Imagem e Semelhança. Amai-O e vivei seus ensinamentos. Ele enviou-Me
para convidar-vos à conversão e para ajudar-vos na vossa santificação. Abri
vossos corações e sede fiéis aos seus ensinamentos. Afastai-vos definitivamente
do pecado mortal e voltai-vos à sua Graça. Sofro por causa daqueles filhos que se
afastaram de Deus e se tornaram escravos do pecado. Tende cuidado. Não
permitais que o pecado manche vossa alma. Rezai. Sede imitadores de JESUS.
Sede portadores de Sua Graça. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
Nome da Santíssima Trindade. Obrigada... Eu vos abençôo... Ficai em Paz.

1.305ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz – 12.08.97 – Terça

Queridos filhos: Alegrai-vos. Eu estou ao vosso lado. Não desanimeis. Aconteça o
que acontecer, não percais a vossa fé. Já vos disse que sois importantes para o
Senhor e que Ele vos ama. Tende coragem. Peço-vos que continueis a rezar.
Sabei valorizar a oração e sereis ricos espiritualmente. A tanto tempo estou
convosco e ainda não compreendestes? Abri vossos corações a MIM. Eu tenho
nobres coisas a dizer-vos. Escutai-Me.

1.306ª. Mensagem de Nossa Senhora – 16.08.97 – Sábado
Queridos filhos: Peço-vos nesta noite que continueis a rezar, pois a oração
sincera e perfeita salvará o mundo. Venho do Céu para chamar-vos à santidade.
Abri vossos corações a MIM. Eu quero ajudar-vos. Escutai-Me. Não desanimeis.
Eu estarei sempre ao vosso lado. Acreditai no poder do Senhor e voltai-vos a Ele
com alegria. Não quero forçar-vos mas o que digo deve ser levado a sério. A
humanidade afastou-se de Deus e caminha para um grande abismo. Dizei a todos
que chegaram os tempos por MIM preditos. Convertei-vos. Mudai de vida. Sede
somente do Senhor. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.

1.307ª. Mensagem de Nossa Senhora – 19.08.97 – Terça

Queridos filhos: Sabei que Eu vos amo e não vos quero no pecado. Sei que há
em vossos corações uma grande reserva de bondade. Convido-vos, pois a
afastar-vos de tudo aquilo que vos distancia de Deus. Não percais a esperança.
Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para ajudar-vos. Confiai em MIM. Rezai.
Entregai-vos a MIM. Sabei que não é à toa que venho do Céu. Escutai-Me. Eu
não posso ajudar-vos se não abrirdes o vosso coração. Estai atentos. O que digo
é para o vosso próprio bem. Deixai que Eu realize em vós uma grande
transformação. Ajudai-Me. Preciso de vós.

1.308ª. Mensagem de Nossa Senhora em Maceió, AL – 21.08.97 – Quinta

Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe. Amo-vos imensamente e quero chamar-vos
à conversão sincera que só é possível aos que se abrem à graça do Senhor.
Sabei que Deus está contristado com os homens por causa de tanta
desobediência aos seus mandamentos. Tenho vindo ao mundo chamar-vos à
santidade, mas ainda estás afastados. Abri vossos corações ao Senhor. Vivei
seus ensinamentos. Vivei também e de modo especial as minhas mensagens.
Não quero forçar-vos, mas escutai-Me. Deus precisa de cada um de vós.
Aproximai-vos D’Ele que é o vosso Bem absoluto e vos conhece pelo nome.
Consagrai-vos a MIM, pois todos os que se consagram a MIM terão proteção.
Rezai mais e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos.

1.309ª. Mensagem de Nossa Senhora – 23.08.97 – Sábado

Queridos filhos: Convido-vos a rezardes pedindo os dons do Espírito Santo. Sabei
todos vós que aquele que tem o Espírito Santo, tem tudo e nada falta. Venho do
Céu para oferecer-vos Meu Coração e para chamar-vos à conversão. Continuai a
rezar. Sem oração a vida cristã perde seu valor e eficácia. Muitos já não são fiéis
porque não rezam. Rezai e segui-Me pelo caminho do bem e da santidade. Eu
quero ajudar-vos, obedecei-Me.

1.310ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz – 26.08.97 – Terça.

Queridos filhos: Quero que cada um de vós se consagre a MIM com inteira
confiança e que em tudo imiteis ao Meu JESUS. Sou a vossa Mãe e venho do
Céu para chamar-vos a viverdes com fidelidade o Evangelho do Meu JESUS. Os
homens se afastaram de Deus e caminham numa triste cegueira espiritual. Sofro
por estes filhos. Sofro por todos aqueles que não sabem para onde vai e ficam
estacionados no pecado. Rezai, queridos filhos; não vos afasteis de MIM.

1.311ª. Mensagem de Nossa Senhora – 28.08.97 – Quinta

Queridos filhos: Nos vossos atos e palavras, procurai imitar o Meu Filho JESUS.
Tende certeza de que sois muito importante para o Meu Filhos JESUS. Ele deseja
ardentemente o vosso retorno. Não fiqueis no pecado. Reconciliai-vos com Deus
e com o próximo. Amai, perdoai. Sede bons uns para com os outros. Esforçai-vos.
Se fizerdes a vossa parte, Deus fará a Sua. A humanidade tornou-se infiel a Deus
e caminha para um grande abismo. Convertei-vos depressa. Rezai mais e vereis o
quanto é importante ser do Senhor.

1.312ª. Mensagem de Nossa Senhora – 30.08.97 – Sábado

Queridos filhos: Fico feliz por estardes aqui. Deus vos abençoe e vos façam ricos
de seus dons. Quero dizer-vos que este é o tempo da graça. Eu sou a vossa Mãe
e vim do Céu para socorrer-vos. Acreditai firmemente no Senhor; pois somente
Ele é capaz de transformar toda vossa dor em uma grande alegria. Escutai-Me,
queridos filhos, pois tenho muitas coisas a dizer-vos. Tende coragem. Não percais
a esperança. Eu vos darei a graça de sentirdes a vitória de Deus nos momentos
de provações. Alegrai-vos. Deus enxugará todas as vossas lágrimas. Ele vos
concederá a graça da paz, pois transformará este mundo para poderdes viver
sempre felizes e na paz. O mal será vencido. A vitória será do Senhor.

1.313ª. Mensagem de Nossa Senhora – 31.08.97 – Domingo em Macambira –
SE

Queridos filhos: Deus abençoe a todos e vos faça crescer no seu amor. Quero
que continueis a rezar. A humanidade afastou-se de Deus e caminha para a auto
destruição. Tende cuidado. Sois preciosos para MIM e Eu vos amo. Ajudai-Me.
Não cruzeis os braços. Trabalhai, orai e assumi o vosso verdadeiro papel de
cristãos. Venho do Céu para chamar-vos à conversão. Mudai de vida. Arrependeivos. Sede do Senhor. Não quero obrigar-vos mais escutai-Me. Eu tenho pressa. O
que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Sede fiéis às minhas mensagens.
Obedecei à vossa Igreja. Sede honestos em vossos atos. Eu rezo por vós e pela
vossa conversão. Sabei que não é à toa que venho até vós.

1.314ª. Mensagem de Nossa Senhora – 02.09.97 – Terça.

Queridos filhos: Rezai. Somente na oração sereis capazes de cumprirdes a
missão que Eu vos confiei. Na oração sereis fortes e compreendereis o que vos
digo. Quero que se acenda em vossos corações a chama do amor Divino para
que possais amar-vos uns aos outros como JESUS vos amou e vos ensinou.
Preocupai-vos com o vosso crescimento espiritual. Vivei voltados para o paraíso e
sentireis Deus em vossa vida. Sede a razão da minha alegria e não a razão da
minha tristeza. Eu sou a vossa Mãe. Se sois filhos obedientes, não entristeçais o
Meu Coração, mas procurai dar-Me sempre alegria, através da vossa obediência
a JESUS e a MIM. Coragem. Avante sempre.

1.315ª. Mensagem de Nosso Senhora, Rainha da Paz – 06.09.97 – Sábado

Queridos filhos: Sabei que Eu vos amo e quero ver-vos felizes. Peço a cada um
de vós que continue a percorrer o caminho que indiquei. Não quero forçar-vos,
mas escutai-Me. Eu pedirei ao Meu Filho que vos conceda a graça da fidelidade à
sua palavra. Este é o tempo oportuno para vos converterdes. Não cruzeis os

braços. Estai prontos a responder o vosso sim ao chamado Divino. Não recueis.
Eu quero e vou ajudar-vos, mas rezai.

1.316ª. Mensagem de Nossa Senhora - 09.09.97 – Terça.

Queridos filhos: Convido-vos a acolherdes o meu suplicante apelo à conversão. A
falta de atenção à palavra de Deus leva os homens a se afastarem do Seu
Criador. Venho do Céu para socorrer-vos, pois sou a vossa Mãe. Peço-vos que
não fiqueis estacionados no pecado, mas voltai-vos Àquele que é o vosso Único e
verdadeiro Salvador. Eu tenho pressa e peço-vos que intensifiqueis vossas
orações. Acolhei minhas mensagens em vossa vida. Não quero forçar-vos.
Escutai-Me. Ouvi com atenção o que vos falo. Sede fiéis à vossa Igreja. Sede fiéis
ao sucessor de Pedro, o Papa João Paulo II. Se fizerdes o que vos peco, ficarei
muito feliz. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Santíssima
Trindade.

1.317ª. Mensagem de Nossa Senhora – 10.09.97 – Quarta, em Capela-SE.

Queridos filhos: Eu vos amo e quero ajudar-vos. Peço-vos que tenhais confiança
em Meu Filho JESUS que vos ama e vos conhece pelo nome. Convido-vos a
viverdes sempre na graça do Senhor e a afastar-vos definitivamente do pecado.
Dizei não à maldade, ao ódio e ao desejo de violência. Sede somente do Senhor,
pois Ele é a vossa paz. Se vos converterdes o mundo voltará a ter paz. Eis a
vossa hora. Não fiqueis de braços cruzados. Testemunhai com a vossa vida que
sois todos de Cristo. Ajudai-Me. Preciso do vosso sim.

1.318ª. Mensagem de Nossa Senhora – 13.09.97 – Sábado.

Queridos filhos: Não fiqueis em silêncio. Dizei a todos que Eu vim do Céu para
pedir a conversão dos homens. Não permitais que nada ou ninguém vos afaste da
verdade. Deus enviou-Me até vós para ajudar-vos. Escutai-Me. Satanás deseja
atrapalhar meus projetos, mas vós podeis vencê-lo por meio da oração.
Continueis a rezar. Segui-Me pelo caminho do bem e da santidade. Sede fiéis às
minhas mensagens. O que vos digo é desejo do Senhor. Sede corajosos. Sereis
perseguidos por causa das verdades que vos anunciei, mas não recuais. Eu
estarei sempre ao vosso lado. Sabei todos vós que é melhor fazer a vontade de
Deus.

1.319ª. Mensagem de Nossa Senhora – 16.09.97 – Terça.

Queridos filhos: Convido-vos a serdes sempre meus. Não permitais que as vossas
dúvidas e incertezas vos afaste do vosso Deus. Eu preciso de cada um de vós.
Sede meus defensores. Dizei a verdade a todos. Não permitais que ninguém cale
a vossa voz. Quem vos ordena a falar é o próprio Deus. A quem quereis servir,
Deus ou aos homens? Coragem. Eu estarei sempre convosco. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em Nome da Santíssima Trindade.

1.320ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz. – 19.09.97 – Sexta.

Queridos filhos: Apressai a vossa conversão, pois quero-vos em Meu exército
invencível. Chamo-vos a fazerdes parte da minha falange vitoriosa para que
juntos possamos vencer o inimigo. Levai sempre convosco o santo rosário e rezaio freqüentemente. É a arma que vos ofereço para este grande combate. Sede
corajosos. Não desanimeis nunca. Eu confio em vossa fé. Sei que estais
dispostos a ajudar-Me, por isso quero orientar-vos sempre. Os que vêem a este
lugar escolhido e abençoado por Deus, são chamados a viver e testemunhar os
meus apelos. Aos que forem fiéis a MIM, prometo socorrer na hora da morte com

todas as graças necessárias à salvação. Eu espero de vós grandes coisas.
Ajudai-Me.

1.321ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 20.09.97 – Sábado.

Queridos filhos: Convido-vos nesta noite a serdes bons uns para com os outros e
que em tudo procurai imitar o Meu Filho JESUS. Quero-vos em meu Imaculado
Coração, por isso peço-vos a consagração a MIM com inteira confiança. Sede
honestos em vossos atos. Sede homens e mulheres de coragem. Não recueis.
Sabei que Eu estou sempre convosco. Ama-vos como sois e quero ajudar-vos.
Escutai-Me. Rezai. Somente rezando encontrareis a plena felicidade.

1.322ª. Mensagem de Nossa Senhora em Sento Sé – Ba. – 21.09.97 –
Domingo.

Queridos filhos: Amo-vos muito e quero socorrer-vos. Não percais a esperança.
Vim do Céu para pedir-vos que volteis ao vosso Deus que vos ama e vos chama à
santidade. A humanidade afastou-se de Deus e caminha para a autodestruição.
Peço-vos que intensifiqueis vossas orações. Tudo vai mal por falta de oração.
Satanás conseguiu destruir muitas almas, arrastando-as para o abismo do
pecado. Rezai. Sede somente de Deus. Não permitais que o mal se apodere de
vossos corações. Rezai também pela Igreja do Meu Filho que esta internamente
dividida e ameaçada de perder a verdadeira fé. Rezai pelo vossos eclesiástico
superiores, pois a ação do demônio levará um grande número de bispos e
sacerdotes a perderem a fé. Esta é a hora do grande combate. Os que estiverem
com o Senhor vencerão. Tende cuidado. Sois preciosos para MIM. Escutai-Me.

1.323ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 23.09.97 – Terça.

Queridos filhos: A humanidade tornou-se infiel ao Seu Criador e caminha para um
grande abismo. Venho do Céu para chamar-vos à conversão e para alertar-vos de
que um grande castigo cairá sobre os homens se não houver um retorno imediato
ao Senhor. Peço-vos que continueis a rezar e a viverdes os meus apelos. Não
quero obrigar-vos, pois tudo que é feito sem amor não agrada ao Meu Filho
JESUS. Vinde com humildade e mansidão. Tende liberdade, mas sabei que o
melhor é fazer a vontade de Deus. Coragem. Eu vos amo e quero ajudar-vos.
Confiai em MIM. Rezai. Convertei-vos.

1.324ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 27.09.97 – Sábado.

Queridos filhos: Deus vos abençoe e vos conceda sua paz. Sou a vossa Mãe do
Céu e venho para chamar-vos à santidade. Quero-vos em Meu Imaculado
Coração que é o refúgio seguro para todos vós. Agradeço-vos por estardes aqui e
asseguro-vos que sereis favorecidos com muitas benções do Senhor. Não vos
atemorizeis. Rezai. Estai atentos. Não permitais que satanás roube a vossa paz.
Sede somente meus. Coragem. Não recueis.

1.325ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz. – 28.09.97 – Domingo.

Queridos filhos: Fico feliz por estardes aqui. Sabei que tenho pressa e preciso do
vosso sim sincero e corajoso. Deus enviou-Me para curar-vos dos vossos males

físicos e espirituais. Acreditai firmemente no poder do Senhor. Não vos afasteis
D’Ele. Somente N’Ele está a vossa libertação. Sede meus mensageiros. Não
fiqueis em silêncio. Se alguém quiser calar-vos, dizei que é o próprio Deus quem
vos ordena que fale; Deus não vos quer silencioso. Proclamai o que Ele diz por
meu intermédio. Coragem. Eu estou convosco. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em Nome da Santíssima Trindade.

1.326ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 29.09.97 – Segunda. Festa do 10º
Aniversário das Aparições.

Queridos filhos: Venho do Céu para pedir-vos que sejais fiéis ao Meu Filho JESUS
e que continueis a viver os meus apelos. Desejo aqui a construção de uma
CAPELA onde desejo ser VENERADA por todos os meus filhos. Abençôo a todos
vós que tendes o coração em Deus e peço-vos por aqueles que ainda estão longe
do Senhor. Fico feliz por estardes aqui. Se soubésseis o quanto vos amo,
choraríeis de alegria. Ajudai-Me, queridos filhos preciso de cada um de vós. Sede
corajosos. Não temais falar das minhas mensagens. Avante. Coragem. Eu tenho
ainda um longo tempo para estar convosco. Se alguém vos perguntar: Por que
tanta aparição? Dizei com coragem: É por causa dos nossos pecados. Dizei
sempre a verdade. Não vos caleis diante do erro. Avante com coragem e
entusiasmo. Agradeço-vos toda a vossa correspondência às minhas mensagens.

1.327ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 30.09.97 – Terça.

Queridos filhos: A humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser curada
pelo amor misericordioso do Senhor. Peço-vos que vos afasteis de toda espécie
de mal e que procureis seguir-Me pelo caminho da santidade. Deus conta
convosco. Não vos afasteis do caminho que vos indiquei. Nestes tempos satanás
deseja destruir os meus projetos. Rezai para que a vitória seja do Senhor. Sabei
que Eu estou convosco. Os que forem fiéis a MIM nada os atingirá.

1.328ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 04.10.97 – Sábado.

Queridos filhos: Sede anunciadores da paz de CRISTO, Àqueles que vivem sem
fé e sem esperança. Sede de Deus. Sede arautos da verdade. Quero-vos todos
unidos a MIM pois desejo levar-vos Àquele que tem palavras de vida eterna.
Começai a rezar mais e não tenhais medo de levar os meus apelos ao mundo.
Convido-vos também a serdas luz para aqueles que vivem numa triste orgueira
espiritual. Quero ajudar-vos aos meus pobres filhos que se afastaram de Deus e
de MIM. Ajudai-Me. Não cruzeis os braços. Lede as mensagens que Eu já vos
transmitir. Nelas encontrareis força para a vossa caminhada do dia a dia.

1.329ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 05.10.97 – Domingo em General
Salgada – SP.

Queridos filhos: Sabei que tendes um lugar especial em Meu Imaculado Coração.
Alegrai-vos pois vossos nomes já estão escritos no Céu. Chama-vos nesta noite à
conversão sincera que só é possível aos que se abrem à Graças de Deus. Eu
quero convidar-vos a fazerdes parte do meu exército para que juntos possamos
vencer o inimigo. Não tenhais medo. .Eu estou sempre ao vosso lado, embora
não Me vejais. Sede corajosos. Sede mansos e humildes de coração.
Testemunhai que sois do Senhor. Este é o tempo oportuno para testemunhardes
a vossa fé. Escutai-Me.

1.330ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz. – 07.10.97 – Terça; São
Paulo - SP.

Queridos filhos: Sou a vossa Mãe e venho do Céu para chamar-vos a viverdes
voltados para o paraíso para o qual fostes criados. Quero dizer-vos que estes são
os meus tempos. A luta entre MIM e meu adversário está chegando à sua fase
decisiva. Estes são tempos difíceis para vós. Estai atentos. Orai e fazei
penitência. Não vos afasteis da oração. Assumi o vosso compromisso com o
Senhor. Sede mansos e humildes de coração. Não quero obrigar-vos, mas
escuta-Me. Vivei sempre na graça do Senhor. Não permitais que o pecado reine
em vossos corações. Vós sois do Senhor e somente a Ele deveis servir. Não
desanimais. Sede homens e mulheres de oração. Eu vos quero Comigo no Céu.
Convertei-vos depressa. Sede obedientes aos vossos eclesiásticos superiores.
Ouvi a voz da vossa Igreja. Não ofendais o Meu Filho JESUS que já está por
demais ofendido.

1.331ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 11.10.97 – Sábado.

Queridos filhos: Não vos preocupeis com os vossos problemas. Deixai que Deus
transforme vossos corações e tudo acabará bem. Sabei que Eu sou a vossa mãe
e vos quero sempre felizes. Convido-vos a rezardes com inteira confiança o santo
rosário. Tenho pressa, pois o vosso tempo é muito curto. O que tendes a fazer,
não deixeis para o amanhã. Desejo ajudar-vos a imitar o Meu Filho JESUS. Abri
vossos corações a MIM. Não recueis. Rezai. Amai. Perdoai. Sede instrumento da
paz de CRISTO. Dizei não a tudo o que paralisa o verdadeiro amor e continuai
firmes no caminho que vos apontei.

1.332ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 12.10.97 – Domingo. Dia de Nossa
Senhora Aparecida.

Queridos filhos: Sou a Mãe e Rainha do Brasil. Desejo que todos os brasileiros
vivam voltados para o Redentor do mundo e que esta Nação seja sempre uma
terra de Santa Cruz. Aqui em vossa Nação o meu adversário conseguiu seduzir
ao erro grande número de pessoas. Peço-vos que sejais dóceis às minhas
palavras. Eu quero ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que Eu faço. Peço-vos
também que intensifiqueis vossas orações pela Igreja do Meu Filho, pois a ação
do demônio conduzirá um grande número de consagrados a negar a verdadeira
doutrina. A ação maléfica da maçonaria conseguiu penetrar até mesmo no interior
da Igreja, levando ao erro muitos dos meus filhos prediletos. Rezai. Somente a
oração conseguirá reverter esta triste situação. Aparentemente as coisas vão
bem, mas essa não é a verdade. Muito Me dói o coração o que está para
acontecer. JESUS está CONTRISTADO, pois como no início de sua missão
pública, os seus se contaminaram com o mal. Peço-vos: REZAI. REZAI. REZAI.
Os que estiverem Comigo alcançarão a vitória.

1.333ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 14.10.97 – Terça.

Queridos filhos: Conheço vossas dificuldades e vim do Céu para ajudar-vos.
Peço-vos que sejais corajosos em testemunhar os meus apelos. Preciso de cada
um de vós. Quero-vos sempre em Meu Imaculado Coração, pois desejo conduzirvos Àquele que tem palavras de vida eterna. Tende coragem, fé e esperança.
Segui-Me pelo caminho da oração e da conversão. Se fizerdes o que vos peço
sereis recompensados generosamente. Avante.

1.334ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 18.10.97 – Sábado.

Queridos filhos: Fico feliz por estardes aqui. Peço-vos que sejais dóceis ao meu
chamado à santidade e que em tudo procureis imitar o meu Filho JESUS. Estou
aqui para dizer-vos que chegaram os tempos por MIM preditos. Peço-vos que
continueis a percorrer o caminho que vos indiquei. Começai a rezar e não vos
afasteis da graça do Senhor. Se os homens não se converterem não tardará cair
sobre a humanidade um terrível castigo. Convertei-vos. Não fiqueis no pecado.
Cuidai da vossa vida espiritual. Sabei que o valor do homem é medido por aquilo
que ele é e não por aquilo que ele tem. Escutai-Me. Não quero obrigar-vos, mas
escutai-Me. Vós sois preciosos para MIM e para Meu Filho JESUS.

1.335ª. Mensagem de Nossa senhora, Rainha da Paz. – 21.10.97

Queridos filhos: Sede mansos e humildes de coração, pois somente assim sereis
capazes de viver as minhas mensagens. Deus enviou-Me para anunciar-vos que
estes são os meus tempos; os tempos decisivos para o triunfo do Meu Imaculado
Coração. Peço-vos para estardes sempre ao meu lado, pois os que estiverem
Comigo serão vitoriosos. Não tenhais medo. Rezai: A oração será o vosso
sustentáculo e vos levará a compreenderdes os desígnios do Senhor. Coragem.
Não recueis.

1.336ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 24.10.97 – Sexta; Capela Nossa
Senhora das Graças, Maceió – Al.

Queridos filhos: Vós sois importantes para o Senhor e Ele vos chama e viverdes
voltados para o paraíso para o qual unicamente fostes criados. Venho do Céu
para pedir-vos que intensifiqueis vossas orações e que em tudo procureis imitar o
meu Filho JESUS. Não quero forçar-vos, pois tendes liberdade. Chamo-vos
docilmente à oração sincera que só é possível aos que se abrem à graça do
Senhor. Eu vos quero muito. Não vos afasteis de MIM. O Onipotente está
contristado porque os homens não vivem mais os Seus Mandamentos. A

humanidade vive afastada do Senhor e mais próxima de um grande abismo.
Viveis no tempo em que a criatura é mais valorizada do que o Criador. Se os
homens não se converterem poderá cair sobre a humanidade um grande castigo.
Rezai. A oração é o alimento espiritual que vai sustentar-vos nesta longa
caminhada. Quero-vos em meu Coração, pois os que estiverem em Meu Coração
estarão protegidos. Acordai, queridos filhos, não fiqueis no pecado. Este é o
tempo da Graça.

1.337ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 25.10.97 – Sábado.

Queridos filhos: não permitais que satanás roube a vossa paz. Estai atentos. Sede
fortes nas tentações e não deixeis que o mal se apodere de vossa vida. Rezai.
Estai sempre prontos a responderdes o vosso sim ao meu chamado. Sabei que
Eu estarei convosco. Aconteça o que acontecer, não vos afasteis de MIM. Eu vim
do Céu para socorrer-vos. Coragem. Eu desejo a vossa conversão sincera. Abri
vossos corações a MIM. Pedirei ao Meu JESUS por vós. Pedirei para que vos
sustente nos momentos de queda e que vos faça dóceis ao seu chamado. Avante
sem medo. Deus é maior que todos e maior que tudo. Ele vencerá. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em Nome da Santíssima Trindade.

1.338ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 28.10.97 – Terça.

Queridos filhos: Convido-vos a fugirdes do pecado e a viverdes sempre na graça
do Meu Filho JESUS. Sabei que somente Ele é o vosso tudo e sem Ele nada sois
e nada podeis fazer. Sois o povo eleito do Senhor e Ele deseja ardentemente o
vosso retorno. A humanidade vive longe do Senhor e próxima de um grande
abismo. Deus não quer castigar-vos. Ele é misericordioso e vos espera de braços
abertos. Sabei que tudo depende da vossa conversão. Esforçai-vos. Não fiqueis
no pecado. Reconciliai-vos com Deus. Sede fiéis. Se fizerdes a vossa parte, Deus
fará a sua.

1.339ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 30.10.97 – Quinta.

Queridos filhos: Convido-vos a praticardes boas ações e a viverdes sempre
voltados para o Senhor. Peço-vos também para amardes o Senhor sobre todas as
coisas. Sabei que o vosso testemunho fiel e corajoso é muito importante para o
vosso crescimento espiritual. Sabei que deste mundo só levais as vossas obras.
Procurai, portanto viver conforme os ensinamentos do Meu Filho JESUS. Vivei no
mundo, mas na verdade sois cidadãos do Céu. Convertei-vos. Rezai. Fazei
penitência. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Santíssima
Trindade.

1.3440ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz. – 1º.11.97 – Sábado.

Queridos filhos: amo-vos como sois e quero-vos Comigo no Céu. Convido-vos
nesta noite a viverdes com alegria o Evangelho do Meu Filho JESUS CRISTO e a
testemunhardes todas as minhas mensagens. Tende confiança, Fé e esperança.
Nada ou ninguém está perdido. Ainda há tempo para vos converterdes. Não
cruzeis os braços. Peço-vos que sejais dóceis ao chamado do Senhor. Não vim
para obrigar-vos, mas sou a vossa Mãe e peço-vos que sejais obedientes às
minhas palavras. Vivei com coragem os mandamentos do Senhor. Reconciliai-vos
com Deus e com o próximo. Aproximai-vos do confessionário e vereis o quanto
sereis capazes de compreender os desígnios de Deus para a vossa vida. Se
chegásseis a compreender o valor do confissão. Choraríeis de alegria. Tende a
certeza de que não estais sozinhos. Eu estarei sempre convosco.

1.341ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 04.11.97 – Terça.

Queridos filhos: Convido-vos à conversão sincera que só é possível aos que se
abrem à graça do Senhor. Venho do Céu para encorajar-vos e dizer-vos que Eu
sua a vossa mãe e vos amo. Peço-vos que continueis a rezar. Sabei valorizar a
oração pois sem oração a vida cristã perde seu valor e eficácia. Quero-vos
sempre ao Meu lado. Não recueis. Aconteça o que acontecer permanecei firmes
na vossa fé.

1.342ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 06.11.97 – Quinta em Anadia – Al.

Queridos filhos: Eu sou a vossa mãe e venho do Céu para socorrer-vos. Peço-vos
que sejais fortes nas tentações. Não vos deixeis vencer pelo mal. Vós sois do
Senhor e somente a Ele deveis servir. Não quero obrigar-vos a viver os meus
apelos, mas peço-vos docilmente pois sou a vossa Mãe e quero o vosso bem já
aqui na terra e mais tarde Comigo no Céu. Convido-vos à conversão sincera e ao
arrependimento de todos os vossos pecados. Sabei todos vós que Meu Filho
JESUS é rico em misericórdia e quer perdoar-vos. Esforçai-vos para viverdes na
graça do Senhor. Rezai. A oração é o único recurso capaz de transformar a
humanidade. Rezai. Se rezardes sereis capazes de compreender as minhas
mensagens. Não cruzeis os braços.

1.343ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 08.11.97 – Sábado.

Queridos filhos: Convido-vos a serdes corajosos e a viverdes com alegria os meus
apelos. Venho do Céu para dizer-vos que Deus vos ama e vos espera com
imenso amor de Pai. Peço-vos que continueis a rezar. Quando os homens
começarem a rezar mais o mundo encontrará a paz. Sou a vossa Mãe. Tende
confiança, fé e esperança. Não vos atemorizeis. Sois todos do Senhor e Ele
espera de vós grandes coisas. Não fiqueis no pecado. Arrependei-vos e assumi o
vosso verdadeiro papel de cristãos.

1.344ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz. – 11.11.97 – Terça.

Queridos Filhos: Sede instrumentos da paz de Cristo. Amai vossos inimigos e pedi
a Deus que os abençoe. Não acumuleis sentimentos de ódio ou desejo de
violência em vossos corações. Vós sois do Senhor e quem pertence ao Senhor
deve amar e perdoar sempre. Se tiverdes dificuldade neste sentido, chamai por
MIM. Eu sou a vossa Mãe e vou ajudar-vos. Desejo que a oração ocupe o
primeiro lugar em vossa vida. Rezai. Somente rezando sereis capazes de viver os
meus apelos. Não recueis. Avante.

1.345ª. Mensagens de Nossa Senhora em Salvador – Ba. – 13.11.97 – Quinta.

Queridos filhos: Eu estou sempre ao vosso lado embora não Me vejais. Peço-vos
que tenhais confiança, pois de toda vossa dor surgirá uma grande alegria. Venho
do Céu para socorrer-vos e para conduzir-vos ao Meu Filho JSUS. Rezai: a
oração vos fortalecerá e vos fará crescer espiritualmente. Quero-vos todos ao
Meu lado. Quero ensinar-vos a amar e a viverdes na fidelidade. Sabei que Deus é
sempre fiel a vós. Sede também fiéis a Ele. Desejo a vossa conversão e o vosso
retorno imediato àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Sede sempre
meus. Eu preciso de cada um de vós. Ajudai-me. Se fizerdes o que vos peço,
sereis recompensados generosamente. Deus vos abençoe e vos faça ricos dos
seus dons.

1.346ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 15.11.97 – Sábado.

Queridos filhos: Não desanimeis. Aconteça o que acontecer, não percais a
esperança. Não permitais que satanás roube a vossa paz. Vós sois do Senhor e a
nada deveis temer. Rezai. O mal só poderá ser vencido pela força da oração. Não
vos atemorizeis. Coragem. A vitória será do Senhor. Avante na oração.

1.347ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 18.11.97 – Terça.

Queridos filhos: Não temais. Os que estão como o Senhor vencerão. Não vos
preocupeis demasiadamente com nada. Eu sou a vossa mãe e estou ao vosso
lado. O demônio nada pode com aqueles que Me pertencem. Rezai apenas.
Sabei que a oração é muito importante para o vosso crescimento espiritual. Se os
homens rezassem e se reconciliassem com Deus a paz reinaria no mundo.
Coragem. Não vos afasteis da verdade. Estais vivendo no tempo de grandes
tribulações. Aquilo que Eu vos predisse no passado vai realizar-se. Tende
cuidado.

1.348ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 20.11.97 – Quita.

Queridos filhos: Cultivai em vossos corações sentimentos de amor e de paz.
Peço-vos que sejais luz para aqueles que vivem nas trevas do pecado. Transmiti a
todos com a vossa própria vida, o amor que emana do Meu Imaculado Coração.
Sede sempre corajosos. Não vos caleis. Dizei a todos que Deus tem pressa e que
este é o tempo da graça e da conversão. Rezai. Se não rezardes não sereis
salvos.

1.349ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz. – 22.11.97 – Sábado.

Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe: Amo-vos imensamente e desejo conduzirvos ao Meu Filho JESUS CRISTO. Peço-vos que sejais dóceis ao meu chamado à
conversão. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Eu vim
do Céu para oferecer-vos a possibilidade de conversão. Rezai. A oração vos
sustentará e vos fará capazes de compreender o que vos digo. Sabei que este é o
tempo da graça. Não fiqueis no pecado. Arrependei-vos. Mudai de vida. Eu
preciso de cada um de vós.

1.350ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 25.11.97 – Terça.

Queridos filhos: Não vos deixeis contaminar com o pecado. Vós sois muito
importante para o Senhor e Ele vos quer sempre na sua graça. Sabei que não é à
toa que venho do Céu. Peço-vos que não vos afasteis da oração. A humanidade
afastou-se de Deus porque os homens se afastaram da oração. Quando todos
rezarem, o mundo voltará a ter paz. Avante.

1.351ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 27.11.97 – Quinta ; Festa de Nossa
Senhora das Graças. Maceió – Al.

Queridos filhos: SOU A MÃE DA GRAÇA. Vim do Céu para abençoar-vos e dizervos que sois muito importante para MIM. Quero-vos em Meu Coração pois sou a
vossa Mãe e quero cuidar de vós como uma Mãe cuida de seu filhinho. Quero
dizer-vos que o pecado destruiu a vida espiritual de muitos dos meus pobres
filhos. Peço-vos que continueis a rezar, pois somente a oração sincera e perfeita
salvará o mundo. Deus é rico em misericórdia e quer perdoar-vos. Arrependei-vos
sinceramente dos vossos pecados. Vivei na graça do Senhor. Se chegásseis a
compreender o meu amor por vós, choraríeis de alegria. Não quero obrigar-vos,

mas sou a vossa Mãe e quero alertar-vos para não cairdes nas mãos do inimigo.
Confio em vós e espero de vós grandes coisas. Avante. Se seguirdes minhas
orientações sereis ricos espiritualmente. Rezai. Rezai. Rezai.

1.352ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 29.11.97 – Sábado.

Queridos filhos: Eu vim do Céu para encontrar-Me convosco e estou feliz com a
vossa presença aqui. Pedirei ao Meu Filho JESUS CRISTO por vós e para vossa
intenções. Pedirei para que atenda vossos pedidos. Peço-vos apenas que
intensifiqueis vossas orações. Se rezardes bem e de coração Meu Filho vos
atenderá. Não desanimeis, nem volteis ao pecado. Permanecei na graça do Meu
Senhor. Eu quero enriquecer-vos de dons espirituais. Abri vossos corações a MIM.

1.353ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 02.12.97 – Terça.

Queridos filhos: Preparai vossos corações para a festa do Natal com orações e
obras de caridade. Aproximai-vos também do confessionário para receberdes o
perdão de Deus e a Graça de crescerdes espiritualmente. Neste Natal não vos
preocupeis demasiadamente com as coisas materiais. Buscai primeiro o que vem
de Deus. Eu desejo que o Natal seja rico da presença do Meu Filho em vossas
vidas. Rezai. Somente rezando compreendereis o que vos digo.

1.354ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz. – 05.12.97 – Sexta.

Queridos filhos: Abri vossos corações ao senhor como as flores se abrem na
manhã de primavera. Se abrirdes vossos corações sereis ricos da presença do
Senhor. Rezai. Somente na oração sereis capazes de viver os meus apelos. Eu
tenho grandes planos para vossa vida. Desejo que cada um esteja presente em
Meu Coração, pois desejo formar-vos e fazer-vos os defensores do meu projeto.

Peço-vos que continueis a rezar. As vossas orações contribuem muito para a
realização dos meus projetos. Coragem. Avante.

1.355ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 06.12.97 – Sábado.

Queridos filhos: Venho do Céu para encher-vos de alegria e para pedir-vos que
volteis ao vosso Deus que vos ama e vos espera de braços abertos. Quero
preparar vossos corações para que as palavras de Meu Filho possa ser vivida e
testemunhada por todos vós. Fico feliz com a vossa presença e asseguro-vos que
estarei sempre ao vosso lado, para encorajar-vos e conduzir-vos Àquele que é o
vosso Caminho, Verdade e Vida. Continuai a rezar. A oração vos fará
compreender os projetos de Deus. Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me. Se
não vos converterdes um grande castigo cairá sobre a humanidade. Esta é o
tempo oportuno para vos converterdes. Não cruzeis os braços.

1.356ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 07.12.97 – Domingo; Fazenda
Cachoeirinha, Maragogipe – Bahia.

Queridos filhos: Peço-vos que sejais bons uns para com os outros e que em tudo
procureis imitar o Meu Filho JESUS. Venho do Céu para chamar-vos a viverdes
os meus apelos e a assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Sabei que
Eu estou sempre convosco e quero-vos Comigo no Céu. Não recueis. Sede meus
na oração e na disponibilidade de servir ao Senhor. Somente rezando sentireis a
presença do Meu Filho em vossos corações. Afastai-vos do pecado e vivei na
graça do Senhor. Testemunhai que sois todos de Cristo. Eu preciso do vosso sim
sincero e corajoso. Tende confiança, fé e esperança. Eu pedirei ao Meu Filho para
que vos conceda as graças que estais a suplicar-Me, neste momento. Avante com
coragem e confiança.

1.357ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 08.12.97 – Segunda, Dia da
Imaculada Conceição.

Queridos filhos: Sou a Imaculada Conceição. Vim do Céu para curar-vos dos
vossos males espirituais. Sabei, queridos filhos, que o pecado é o vosso grande
mal. Convido-vos a afastar-vos do pecado e a viverdes na graça do Meu JESUS.
O pecado se alastrou por toda parte, causando morte espiritual em muitas almas.
Vim para socorrer-vos. Quero-vos longe do pecado. Deus está CONTRISTADO
por causa daqueles que se afastaram da sua graça. Eis que chegaram o tempo
oportuno para vos converterdes. Reconciliai-vos com Deus. Convertei-vos. Não
fiqueis de braços cruzados.

1.358ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz. – 09.12.97 – Terça.

Queridos filhos: Eu vim do Céu para chamar-vos à conversão e espero que sejais
dóceis ao meu chamado. Deus enviou-Me até vós para dizer-vos que pouco
tempo vos resta e que este é o tempo da graça. A humanidade está às vésperas
dos mais terríveis flagelos e castigos e é chegado o momento em que deveis
rezar mais. Hoje os homens não rezam e por isso se afastam cada vez mais do
Senhor. Peço-vos humildemente que volteis ao vosso Deus. Não quero obrigarvos mas como Mãe quero advertir-vos sobre tudo aquilo que há de vir. Rezai.
Somente a oração vos fortalecerá e vos fará compreender os desígnios de Deus
para vossa vida.

1.359ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 13.12.97 – Sábado.

Queridos filhos: Estou feliz por encontrar-vos aqui nesta noite. Peço-vos que
prepareis o vosso coração para a festa do Natal e que em tudo procureis imitar o
Meu Filho JESUS. Eu sou a vossa Mãe e quero ver-vos felizes já aqui na terra e
mais tarde Comigo no Céu. Convido-vos à conversão sincera e ao
arrependimento de todos os vossos pecados. Estais vivendo no tempo da graça.
Não cruzeis os braços. Eu preciso de cada um de vós. Eu desejo transformar-vos
e conduzir-vos Àquele que é o vosso tudo. Meu JESUS transformará toda a vossa
dor em uma grande alegria. Ele transformará este mundo e vós vivereis numa
grande paz. Isto não tardará acontecer. Rezai. Sem as vossas orações o mundo
não encontrará esta paz que Meu Filho deseja oferecer-vos. Avante Comigo.

1.360ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 14.12.97 – Domingo em Carinhana –
Ba.

Queridos filhos: Eu venho do Céu para abençoar-vos e dizer-vos que preciso das
vossas orações. Peço-vos que vivais com humildade todas as minhas
mensagens, pois quero transformar vossas vidas e levar-vos a um alto cume de
santidade. Não fiqueis de braços cruzados. Afastai-vos do pecado e não permitais
que satanás vos engane. Sabei todos vós que as vossas dúvidas e incertezas,
são interferência do meu adversário. Tende cuidado. Estai atentos. Desejo a
vossa conversão e o vosso retorno ao Senhor. Se os homens não se converterem
um grande castigo cairá sobre a humanidade. Sei que tendes liberdade, mas
escutai-Me. Eu quero o vosso bem e a vossa felicidade. Coragem. Não vos
afasteis de MIM.

1.361ª. Mensagem de Nossa Senhora – 16.12.97 – Terça.

Queridos filhos: Amo-vos como sois e quero dizer-vos que estou muito perto de
cada um de vós. Vim do Céu para chamar-vos à conversão e ao arrependimento
de todos vossos pecados. Sabei que tenho pressa e que chegaram os tempos por
MIM preditos. Conheço vossas dificuldades e quero ajudar-vos. Abri vossos
corações a MIM. Não permitais que nada ou ninguém tire a vossa paz. Quando

vos sentirdes fracos, rezai. A oração vos fortalecerá e vos dará coragem para
assumirdes a vossa missão de verdadeiros cristãos. Avante sem medo. A vitória
será nossa se permanecerdes em Deus.

1.362ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz – 20.12.97 – Sábado

Queridos filhos: Alegrai-vos Comigo porque vossos nomes já estão inscritos no
Céu. Peço-vos que tenhais confiança em Meu Filho JESUS, pois sem Ele nada
sois e nada podeis fazer. Convido-vos também à oração e a conversão sincera.
Sabei que a oração é o único recurso que vos ofereço. Se rezardes sereis salvos.
Se não rezardes estais caminhando para a condenação. Eu quero o vosso bem.
Não recueis. Tende coragem, fé e esperança. Não vos sintais sozinhos. Eu estarei
ao vosso lado para que o vosso Natal seja rico da presença de Deus. Avante sem
medo. Quando quiserem calar a vossa voz, dizei que é melhor servir a Deus que
servir aos homens. Ajudai-Me. Preciso de cada um de vós.

1.363ª Mensagem de Nossa Senhora – 23.12.97 – Terça.

Queridos filhos: Sabei enfrentar com coragem as vossas dificuldades. Não percais
a esperança. Eu estou convosco para encorajar-vos e conduzir-vos à vitória.
Rezai. Eu rezarei convosco. Não permitais que satanás tire a alegria do Natal dos
vossos corações. Não fiqueis tristes. Repito-vos: Eu estou convosco. Alegrai-vos.

1.364ª. Mensagem de Nossa Senhora – 26.12.97 – Sexta.

Queridos filhos: Agradeço-vos as vossas correspondências aos meus apelos e
peço-vos que continueis firmes no caminho que vos apontei. Continuai a ajudarMe. Preciso de cada um de vós. Não recueis. Aconteça o que acontecer, não
percais a esperança. Como já disse, Eu estarei sempre convosco. Rezai.

1.365ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 27.12.97 – Sábado.

Queridos filhos: Daí a todos bom exemplo e não pretendais ser mais do
que sois. Vivei na humildade, pois os humildes possuirão o Reino do Céu. Vim do
Céu para chamar-vos à conversão e ao arrependimento sincero. Quero que cada
um se converta para estar Comigo na Glória Eterna. Vós sois muito importante
para MIM. Fico triste com aqueles que vivem no pecado e se fecham a toda Graça
espiritual. Sabei que não é à toa que estou aqui. Escutai-Me.

1.366ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 30.12.97 – Terça.
Queridos filhos: Dizei não ao pecado e voltai-vos à graça do Senhor. Sois
amados um por um pelo Pai no Filho por meio do Espírito Santo. Desejo o vosso
retorno imediato Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Tende coragem
e testemunhai com a vossa própria vida que sois todos de Cristo. Eu sou a vossa
Mãe e vim do Céu para oferecer-vos a possibilidade de paz. Se abrirdes os
vossos corações ao Senhor, a paz reinará sobre a terra. Intensificai também
vossas orações. As vossas orações vos fortalecerá e vos aproximará do Meu Filho
JESUS. Avante sem medo.

