MENSAGENS 1998
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.

1.367ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 03.01.98 – Sábado.
Queridos filhos: SOU A RAINHA DA PAZ. Quero encorajar-vos e dizer-vos que Eu vos
amo e estou ao vosso lado. Não temais. Confiai em MIM e entregai-vos com alegria ao
Meu Filho JESUS. Não temais as ameaças. Este ano será de grandes provações para
vós, mas não vos preocupais. Sabei que tendes um lugar especial em Meu Imaculado
Coração. Quando vos sentirdes sozinhos, chamai por MIM. Eu rezarei convosco. Eu
suplicarei para que o Senhor vos cumule de benções e graças. Coragem. Aconteça o
que acontecer, não esqueçais que Eu sou a vossa Mãe e que estou convosco. Rezai
muito pela paz do mundo.

1.368ª. Mensagem de Nossa Senhora – 10.01.98 – Sábado
Queridos filhos: Quero enriquecer-vos de dons espirituais e fazer-vos meus
defensores. Peço-vos que vivais com coragem os meus apelos. Sois todos importantes
para MIM e quero conduzir-vos à salvação. Vós estais propensos a pecar e sem refletir
caminhais para a autodestruição. Sou a Mãe que repete a mesma canção: Voltai-vos.
Voltai-vos. Voltai-vos. Ainda há chance e todos podem ser salvos. Convertei-vos. Abri
vossos corações e caminhai Comigo pelo caminho da oração, da obediência e da
entrega nas mãos do Senhor. Tende coragem. Não recueis.

1.369ª. Mensagem de Nossa Senhora – 06.01.98 – Terça.
Queridos filhos: Convido-vos nesta noite a confissão sincera e a viverdes com
amorosidade de todas as minhas mensagens. Deus enviou-Me para chamar-vos à
conversão e ao arrependimento dos vossos pecados. Não quero obrigar-vos, mas abri
vossos corações a MIM. Não é à toa que estou aqui. Dizei a todos que Eu não estou
aqui por brincadeira. Os homens se afastaram de Deus e caminham para um grande
abismo. Tende cuidado. Se viverdes na graça, sereis salvos. Tende coragem. Rezai e
testemunhai que sois todos de Cristo.

1.370ª. Mensagem de Nossa Senhora – 09.01.98 – Sexta.

Queridos filhos: O lobo avança para atacar o Cordeiro. Rezai. Os que estiverem com o
Senhor também vencerão. Tudo aquilo que Eu vos predisse no passado há de
acontecer, mas por fim, Meu Imaculado Coração triunfará. Coragem. Eu estou sempre
ao vosso lado.

1.371ª. Mensagem de Nossa Senhora – 10.01.98 – Sábado
Querido filhos: Rezai. Tende uma ilimitada confiança no Meu Filho JESUS que é o vosso
grande amigo e ama-os muitíssimo. Meu Coração arde em Chamas por cada um de
vós. Peço a vossa consagração, pois quem se consagra a MIM atrai sobre si as benções
de Deus. O demônio não pode nada com aqueles que Me pertencem. Sede meus.
Avante, sem medo.

1.372ª. Mensagem de Nossa Senhora – 12.01.98 – Segunda.
Queridos filhos: Peço-vos que continueis a rezar pela Igreja do Meu Filhos JESUS
CRISTO, pois se avizinham os tempos de sua grande perseguição. Aquilo que Eu vos
anunciei no passado está para realizar-se. Rezai muito. Amai a verdade e estai sempre
atentos aos meus apelos.

1.373º. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz – 13.01.98 – Terça.
Queridos filhos: Sabei enfrentar com coragem as vossas dificuldades. Buscai antes de
tudo as coisas de Deus e tudo acabará bem para vos. Eu venho do Céu para amar-vos
e para dizer-vos que tenho pressa. Vós sois o meu povo. O povo que Eu escolhi para
fazer parte do meu exército vitorioso. Coragem. Continuai firmes. Rezai, pois sem
oração não compreendereis nada. Ouvi tudo aquilo que Eu vos tenho dito ao longo
destes anos e sereis salvos. Não quero obrigar-vos mas fico feliz quando recebo o
vosso sim. Não recueis. Aconteça o que acontecer, sabei que tendes uma mãe que vos
ama e vos quer sempre felizes.

1.374ª. Mensagem de Nossa Senhora – 17.01.98 – Sábado
Queridos filhos: Coragem. Eu pedirei ao Meu JESUS por cada um de vós. A
humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser curada. Eu vim do Céu para
dar-vos a certeza de que de toda vossa dor surgirá uma grande alegria. Peço-vos que
tenhais confiança em Meu filho JESUS, pois somente Ele é o vosso tudo. Acreditai N’Ele

que é o vosso Bem absoluto e vos ama. Sofro convosco, pois sou a vossa Mãe. Os
vossos sofrimentos são também meus sofrimentos. Quero dar-vos a minha alegria e a
minha paz. Rezai. A oração deve ocupar o primeiro lugar em vossas vidas. Avante sem
medo.

1.375ª. Mensagem de Nossa Senhora – 20.01.98 – Terça.
Queridos filhos: Quero dizer-vos que sois todos importantes para MIM. Eu vos quero
em Meu Imaculado Coração. Sou a vossa Mãe e estou aqui para chamar-vos a vos
decidirdes concientemente por Deus e a lutardes contra o demônio. Rezai o santo
rosário. Aqueles que tem o rosário, possui uma grande arma contra as forças do mal.
Coragem. Rezai e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos.

1.376ª. Mensagem de Nossa Senhora – 23.01.98 – Sexta, em Maceió – AL
Queridos filhos: JESUS é a vossa única salvação. Confiai N’Ele que vos ama e vos
conhece pelo nome. A humanidade vive atualmente uma grande crise de fé. Rezai. Os
homens continuam se afastando de Deus e caminhando para um grande abismo. Abri
vossos corações ao Senhor. Intensificai vossas orações e sereis salvos. Nos momentos
mais difíceis para vós, chamai por MIM. Eu sou a vossa Mãe. Amo-vos como sois e
quero ver-vos felizes. Coragem. Não desanimeis. Eu caminho convosco.

1.377ª. Mensagem de Nossa Senhora – 24.01.98 – Sábado
Queridos filhos: Enchei-vos de alegria pois vossos nomes já estão gravados em Meu
Imaculado Coração. Não temais. Os que Me pertencem não devem perder a esperança.
Confiai que de toda vossa dor surgirá uma grande alegria. Meu Senhor enviou-Me até
vós para chamar-vos à conversão sincera. Abri vossos corações à graça do Meu Filho
JESUS. Tende coragem. Sabei que Eu estou sempre ao vosso lado. Peço-vos também
que continueis a rezar. A vossa oração contribuirá para a salvação da humanidade.
Rezai. Assim como as plantas não vivem sem a chuva, vós não podeis viver sem
oração. Avante. Não recueis. Meu Filho JESUS conta convosco. Esforçai-vos. Libertaivos de tudo aquilo que paralisa a vossa evolução espiritual. Sede do Senhor e basta.

1.378ª. Mensagem de Nossa Senhora – 27.01.98 – Terça.

Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para socorrer-vos. Sabei que o
Senhor está contristado por causa dos vossos pecados. Convido-vos nesta noite ao
arrependimento sincero e à oração de coração. Se os homens não se converterem
cairá sobre a humanidade um terrível castigo. Rezai. Somente rezando o mundo
voltará a Ter paz. Eu quero cuidar de cada um de vós como uma mãe cuida do seu
filhinho. Sede dóceis. Escutai-Me.

1.379ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 29.01.98 – Quinta.
Queridos filhos: A humanidade afastou-se do seu Criador e caminha numa triste
cegueira espiritual. Hoje a criatura é mais valorizada do que o Criador e assim, cresce
a cada dia o número daqueles que vão se perdendo eternamente. Sofro por aqueles
que estão afastados de Deus. Peço-vos que volteis enquanto há tempo. Sabei que
ainda há chance e podeis ser salvos. Cuidai de vossa vida espiritual. Alimentai-vos da
palavra de Deus e da Eucaristia. Rezai o rosário. Confessai-vos. Amai e um tudo sede
como JESUS: MANSO e HUMILDE de CORAÇÃO.

1.380ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 31.01.98 – Sábado.
Queridos filhos: Convido-vos nesta noite a rezardes pedindo os dons do Espírito Santo
para que possais contribuir com os projetos do Senhor. Sabei que aqueles que tem o
espírito Santo tem tudo. A humanidade precisa ouvir a voz de Deus; para ser curada
pelo amor misericordioso do Meu Filho JESUS. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Eu
vim procurar os meus filhos perdidos. Eu vim mostrar-vos que ainda há tempo para a
conversão da humanidade. Sede corajosos. Tende confiança. Meu Filho está convosco.
Avante sem medo.

1.381ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 02.02.98 – Segunda.
Queridos filhos: Rezai sempre para fortalecer-vos e para que possais crescer na vida
espiritual. Não permitais que satanás vos engane. Estai vigilantes. Vós podeis vencer
as tentações pois não estais sozinhos; Eu estou convosco para defender-vos. Coragem.

1.382ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 03.02.98 – Terça.
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe. Estou convosco para ajudar-vos a viver mais
profundamente o Evangelho do Meu Filho JESUS. Sabei que não estais sozinhos.
Mesmo quando estais distantes de Deus Eu vos procuro, pois meu desejo é conduzir-

vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Peço-vos que tenhais confiança.
Quando tudo parecer perdido surgirá a grande vitória. Avante na oração. A vossa
oração contribuirá para que os homens se abram à Graça de Deus. Rezai. Rezai. Rezai.

1.383ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 07.02.98 – Sábado.
Queridos filhos: Sabei que tendes um lugar especial em Meu Imaculado Coração e a
nada deveis temer. Confiai no poder de Deus e continuai firmes na vossa missão. Eu
vim do Céu para chamar-vos à conversão sincera e peço-vos que sejais dóceis às
minhas palavras. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério.
Rezai. Na oração sentireis a vitória de Deus. Na oração sentireis forças para levardes
as minhas mensagens ao mundo. Eu preciso de cada um de vós. Abri vossos corações
a MIM. Eu espero muito de vós. Ajudai-Me.

1.384ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz. – 10.02.98 – Terça.
Queridos filhos: A humanidade está enferma por causa do pecado e Eu vim do Céu
para curar-vos espiritualmente. Quero dizer-vos que sois muito importantes para MIM
e que chegaram os tempos por MIM preditos. Chegaram os tempos em que deveis
rezar mais, pois se avizinham os tempos da grande tribulações. Dizei a todos que Eu
tenho pressa se já não há mais tempo a perder. Rezai. Fazei penitência. Convertei-vos.
Se fizerdes o que vos peço sereis recompensados generosamente.

1.385ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 13.02.98 – Sexta.
Queridos filhos: Deus enviou-Me para chamar-vos à conversão sincera e para dizer-vos
que chegou a hora do vosso sim. Peço-vos que não fiqueis de braços cruzados. O que
tendes para fazer, não deixeis para amanhã. Rezai. Somente na oração
compreendereis o quanto vos amo. Na oração compreendereis o porquê da minha
presença no meio de vós. Avante com coragem.

1.386ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 14.02.98 – Sábado.
Queridos filhos: Sabei valorizar a oração. Há muitos cristãos que não são fiéis porque
não rezam. Rezai e sereis capazes de compreender e aceitar o amor de Deus. A
humanidade precisa ser curada pelo amor misericordioso do Meu JESUS, por isso
venho do Céu para chamar-vos à conversão e ao arrependimento. Não fiqueis
estacionados no pecado. Sede do Senhor. Amai a verdade e assumi o vosso verdadeiro
papel de cristãos. Coragem. Não desanimeis. Satanás quer bloquear os meus planos.
Rezai para que a vitória seja do Meu Filho.

1.387ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 17.02.98 – Terça.
Queridos filhos: Não temais. Eu estou convosco. Sabei que todos aqueles que Me
pertencem nunca sofrerão derrota. Alegrai-vos porque vós estais em Meu Imaculado
Coração. Peço-vos que continueis a rezar. A vossa oração vos fortalecerá e vos
aproximará cada vez mais do Meu Filho JESUS. Preciso do vosso sim sincero e
corajoso. Coragem. Não vos afasteis do caminho que vos apontei.

1.388ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 20.02.98 – Sexta.
Queridos filhos: Fico feliz por estardes aqui. Deus vos abençoe e vos guarde em seu
Coração. Daí a vossa contribuição para o Triunfo do Meu Imaculado Coração, pois o
Triunfo do Meu Coração contribuirá para a cura espiritual da humanidade. Peço-vos
que tenhais confiança em MIM, pois sou a vossa Mãe. Quero-vos todos unidos como
irmãos, pois desejo que façais parte do Meu exército vitorioso. Estai atentos. Rezai o
rosário. O rosário é a arma da vossa vitória sobre as forças do mal. Coragem. Avante.

1.389ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz. – 21.02.98 – Sábado.
Queridos filhos: A terra está cheia de maldade e os homens perderam o senso do
pecado. A humanidade vive cega espiritualmente e não é capaz de colher os
ensinamentos do Meu Filho JESUS. Venho do Céu para ajudar-vos. Não recueis. Sede
do Senhor e isto basta. Escutai-Me. Se rezardes o mundo encontrará a paz. Não vos
afasteis da verdade. Sede meus na oração e na fidelidade.

1.390ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 22.02.98 – Domingo; em Feira Nova –
SE.
Queridos filhos: Sede fortes nas tentações. Não permitais que satanás vos perturbe
com dúvidas e incertezas. Peço-vos que intensifiqueis vossas orações e que em tudo
procureis imitar Meu Filho JESUS. Venho do Céu para chamar-vos a viverdes com
fidelidade e Evangelho do meu Filho. Se viverdes as palavras do Senhor, o mundo será
salvo. Sede fiéis. Amai e procurai ajudar aqueles que precisam de vós. Deus espera
muito de vós. Não recuais. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Convidovos também a rezardes pela paz do mundo e pela conversão de todos os pecadores.
Sabei que a paz do mundo está ameaçada. Sou a Rainha da Paz e vim para encher-vos

de paz. Escutai-Me. Eu vos amo como sois e quero ajudar-vos. Abri vossos corações a
MIM. Há tanto tempo estou convosco e ainda não compreendeste. Rezai e sereis
capazes de compreender a minha presença no meio de vós. Coragem. Avante.

1.391ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 24.02.98 – Terça.
Queridos filhos: Rezai e fazei penitência. Sabei que as vossas orações e sacrifícios
contribuirão muito para o Triunfo do Meu Imaculado Coração. Não quero força-vos a
nada. Sou vossa Mãe e apenas peço, se fizerdes o que vos peço ficarei muito feliz.
Nestes tempos intensificai as vossas orações pela paz do mundo. Eu quero ajudar-vos
mas depende de vós o que Eu faço. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
Nome da Ssmª Trindade.

1.392ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 28.02.98 – Sábado.
Queridos filhos: Amo-vos como sois e vim do Céu para chamar-vos à conversão
sincera. Peço que tenhais confiança em MIM, pois sou a vossa Mãe e quero socorrervos. Coragem. Não desanimeis nunca. Aconteça o que acontecer, confiai em Meu Filho
JESUS. Continuai firmes no caminho que vos apontei. Rezai. A oração é importante
para a vossa vida, pois sem ela não sereis capazes de viver os meus apelos. Sabei que
Eu estou aqui em carne e osso. Não permitais que o demônio coloque dúvidas em
vossos corações. Eu estou convosco, embora não Me vejas. Ajudai-Me, preciso de cada
um de vós.

1.393ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 1º.03.98 – Domingo.
Queridos filhos: sede fortes nas tentações. A ação do demônio tem levado muitos dos
meus pobres filhos a se afastarem da graça do Meu Divino Filho JESUS. Eu sou a vossa
Mãe e quero pedir-vos que não vos afasteis da oração. Sofro por causa daqueles que
não rezam, pois estes trilham pelo caminho da perdição. Rezai por vós pelos vossos
irmãos. Sabei que não é à toa que estou aqui. Deus Pai enviou-Me até vós para
conduzir-vos à sua graça. Não fecheis vossos corações. Escutai-Me. Eu tenho ainda
grandes revelações a fazer-vos.

1.394ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz. – 03.03.98 – Terça.
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Chamo-vos mesmo quando
estais dispersos, pois quero que façais parte do meu exército vitorioso. A humanidade
se fechou ao verdadeiro Deus e trilha para a autodestruição. Chegaram os tempos

mais dolorosos para vós. Aquilo que Eu vos predisse no passado vai realizar-se. Rezai.
Rezai. Rezai. A humanidade viverá dolorosos momentos. Haverá uma terrível crise de
Fé. Uma grande apostasia abalará a Igreja e o anti-cristo espalhará seus erros e falsos
ensinamentos pelo mundo inteiro. Peço-vos que sejais homens e mulheres de oração.

1.395ª. Mensagem de Nossa senhora. – 07.03.98 – Sábado.
Queridos filhos: Sou a Rainha da Paz e venho do Céu para encher-vos de paz.
Convido-vos nesta noite a viverdes com fidelidade o Evangelho do Meu Filho JESUS e
que em tudo procureis ser mansos e humildes de coração. Fico feliz por estardes aqui.
Pedirei ao Meu Filho por vós e por vossas intenções. Amo-vos imensamente e quero
ajudar-vos. Não fiqueis de braços cruzados. Tende confiança. Sabei que não estais
sozinhos. Eu sou a vossa Mãe e caminho convosco. Rezai. A vossa oração vos
aproximará cada vez mais do Meu Filho JESUS. Sabei que não é à toa que estou aqui.
Convertei-vos. Assumi com alegria o vosso verdadeiro papel de cristãos.

1.396ª. Mensagem de Nossa Senhora. 08.03.98 – Domingo, em Montes Claros
– Minas Gerais.
Queridos filhos: Quero dizer-vos que sois importantes para MIM e que vós estais
sempre em Meu Imaculado Coração. Não temais. Tende coragem. Aconteça o que
acontecer, não vos afasteis do Meu Filho JESUS. Peço-vos que continueis a rezar. A
oração sincera e perfeita salvará a humanidade. Eu rezarei convosco para que os
homens se convertam. A humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser
curada pelo amor misericordioso do Senhor. Voltai-vos, oh homens! Vosso Deus vos
espera de braços abertos. Sabei que este é o tempo da graça. O que tendes a fazer,
não deixeis para amanhã. Dizei não a tudo aquilo que paralisa o vosso crescimento
espiritual e voltai-vos depressa pois vosso tempo é curto. Avante com alegria.

1.397ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 10.03.98 – Terça.
Queridos filhos: Sou a Mãe de todos e desejo que continueis a rezar, pois rezando
sereis capazes de compreender o meu amor por vós. Sabei que o amor é mais forte
que a morte e mais poderoso que o pecado. Se tiverdes amor em vossos corações a
vossa vida será transformada e sereis ricos espiritualmente. Eu quero ajudar-vos mas
preciso do vosso sim. Não fiqueis afastados da graça de Deus. Convido-vos também a
viverdes com alegria o Evangelho do Meu Filho JESUS. Sabei que as palavras do Meu
Filho tem poder de transformar a humanidade. Avante.

1.398ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz. - - 14.03.98 – Sábado.
Queridos filhos: Abri vossos corações ao amor e em tudo sede como JESUS. Venho do
Céu para dizer-vos que esta é a hora do vosso testemunho público e corajoso. Peçovos que intensifiqueis vossas orações e vossos sacrifícios. Se rezardes o mundo será
salvo. A humanidade vive momentos de fortes tensões e caminha para um grande
abismo. Sabei que Eu sou a vossa mãe e vos amo. Não quero que nenhum dos meus
Filhos se perca eternamente. Vós sois do Senhor. Tende coragem. Convertei-vos e
assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Avante sem medo.

1.399ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 17.03.98 – Terça.
Queridos filhos: Eu tenho pressa e quero dizer-vos que esta é a hora do vosso
testemunho. Não vos caleis diante da verdade. Anunciai a todos as minhas
mensagens. Continuai firmes no caminho que vos indiquei. Amai e verdade e em tudo
procurai imitar Meu Filho JESUS. Convido-vos também a vos reconciliardes com Deus e
com o vosso próximo. Nesta caminhada não deveis deixar de rezar. A oração deveis
acompanhar-vos para fortalecer-vos. Sabei que a oração atrai sobre vós as graças do
Senhor. Coragem: Não desanimeis nunca.

1.400ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 19.03.98 – Quinta, Festa de São José.
Queridos filhos: Convido-vos nesta noite a serdes mansos e humildes de coração.
Peço-vos também que imiteis São José nas suas virtudes e sobretudo na sua fé.
Entregai vossas famílias à proteção do Glorioso são José e podeis ter a certeza de que
as vossas famílias experimentará sempre da pez do Senhor. Neste vossos tempos o
demônio tem destruído muitas famílias, apagando assim, uma chama que nunca
deveria apagar-se. Valorizai a oração em família, as famílias que rezarem unidas
jamais perderão a fé. Coragem. Não desanimeis. A humanidade avançou em tecnologia
alcançando grandes conquistas, muitas delas, porém não senda da vontade de Deus.
Mas em relação a fé a humanidade está cada vez mais afastada da verdade e dos
ideais Evangélicos. Tende cuidado. Não deixeis que satanás vos engane. Esta é a hora
da verdade. Ficai com o Senhor.

1.401ª. Mensagem de Nossa Senhora. 21.03.98 – Sábado.
Queridos filhos: A humanidade contaminou-se com o pecado e caminha numa triste
cegueira espiritual. Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para chamar-vos à conversão e à
santidade. Jamais como hoje a humanidade esteve tão distante de Deus. O Onipotente
está contristado por causa dos vossos pecados. Arrependei-vos. Reconciliai-vos com

Deus através da confissão. A confissão é o remédio que ofereço para a cura espiritual
da humanidade. Não quero obrigar-vos, mas o que digo é sério. Rezai. Sem oração
jamais sereis felizes. A oração vos fortalecerá e vos enriquecerá de dons espirituais.
Daí o vosso testemunho, Meu Filho JESUS CRISTO precisa muito de vós. Coragem.
Avante com alegria.

1.402ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha d Paz. – 22.03.98 – Domingo ,
Maceió – Al.
Queridos filhos: SOU A RAINHA DA PAZ. Fico feliz por estardes aqui. Deus vos abençoe
e vos acumule de benções e graças. Venho do Céu para socorrer-vos e para dizer-vos
que Eu estou ao vosso lado embora não Me vejais. Não vos afligias diante das
dificuldades. Sabei que por fim o Senhor vencerá. Não desanimais. Aconteça o que
acontecer, não percais a vossa fé. Rezai. O demônio quer destruir-vos mas não temais,
porque vós sois meus filhos e ele nada pode contra aqueles que Me pertencem.
Coragem. Tende confiança, fé e esperança. Quando tudo parecer perdido surgirá para
vós uma grande alegria. Rezai apenas.

1.403ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 24.03.98 – Terça.
Queridos filhos: Quero que façais parte do meu exército vitorioso. Chamo-vos a
viverdes os meus apelos e a assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não
fiqueis de braços cruzados. Sabei que o vosso tempo é curto e já não podeis viver
afastados do Senhor. Este é o tempo do vosso retorno. Convertei-vos. Não permitais
que o pecado ocupe espaço em vossa vida. Vós sois o povo eleito do Senhor e Ele vos
ama. Abri vossos corações à graça. Eu preciso de cada um de vós. Ajudai-Me. Dizei a
todos que Eu tenho pressa. Avante sem medo, pois aqueles que Me escutam, jamais
experimentarão a morte eterna.

1.404ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 28.03.98 – Sábado.
Queridos filhos: Sou a vossa Mãe. Vim do Céu para chamar-vos a conversão sincera
que só é possível àqueles que se abrem à graça de Deus. Meu Filho JESUS CRISTO
espera muito de vós. Daí testemunho das minhas mensagens no mundo. Não temais.
Eu estou sempre convosco. Não recueis. Abri vossos corações ao Deus da Salvação e
da paz. Arrependei-vos com sinceridade dos vossos pecados. Voltai-vos ao vosso Deus
que vos ama e vos espera de braços abertos. Dizei hoje mesmo o vosso sim ao
chamado Divino. Rezai. Na oração descobrireis o tesouro de sabedoria que há dentro

de vós. Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me. Sede fiéis ao Senhor. Vivei seu
Evangelho. Assumi o vosso compromisso de verdadeiros filhos de Deus.

1.405ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 30.03.98 – Segunda.
Queridos filhos: Eu tenho chamado os homens à conversão, mas poucos são aqueles
que se abrem à graça do Senhor. Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se,
mas passarão por grande sofrimento. Rogo ao Meu Divino Filho JESUS para que não
seja tarde para muitos. A humanidade está cheia de maldade e os homens caminham
para a perdição. Sou a vossa Mãe e vim do Céu para oferecer-vos a possibilidade do
reencontro com o Senhor. Abri vossos corações. Não interrompais a obra que o Espírito
santo está fazendo em vós. Sede mansos e humildes de coração. Coragem. Não
recueis.

1.406ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 31.03.93 – Terça.
Queridos filhos: Não percais a coragem. Aconteça o que acontecer, permanecei firmes
no caminho que vos apontei. Eu preciso de cada um de vós. A humanidade está
enferma por causa do pecado e precisa ser curada pelo amor misericordioso do Meu
Filho JESUS. Eu fico feliz por estardes aqui. Quero dizer-vos que sois muito
importantes para MIM e agradeço-vos por viverdes os meus apelos. Convido-vos nesta
noite a receberdes as graças de Deus com alegria e gratidão. Rezai com coragem e
entusiasmo. A vossa oração contribuirá para a conversão dos que ainda estão longe de
Deus. Avante.

1.407ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz. – 04.04.98 – Sábado.
Queridos filhos: Convido-vos nesta noite a viverdes com humildade todas as minhas
mensagens. Quero dizer-vos que Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Nestes dias
intensificai vossas orações e sacrifícios. Rezai o vosso rosário e fazei jejuns a pão e
água. Tenho pressa e quero a vossa ajuda. Não fiqueis de braços cruzados.
Compreendei como sofre uma mãe quando os filhos não lhe obedece. Sabei que é
grande o meu sofrimento por causa dos vossos pecados. Arrependei-vos. Mudai de
vida. Avante sem medo, pois Eu estou sempre ao vosso lado.

1.408ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 07.04.98 – Terça.

Queridos filhos: Convido-vos a rezardes diante da Cruz suplicando ao Meu Filho JESUS
Sua Misericórdia para os homens. Meu filho continua sofrendo as dores de sua paixão
por causa dos pecados da humanidade. Nunca como em vossos tempos os homens
estiveram tão afastados de Deus. Sabei que este é o tempo do retorno. Não fiqueis
estacionados no pecado. Sei que sois tentados mas chamai por JESUS que é mais forte
que a tentação. Coragem. Não vos afasteis do Meu Filho. Somente N"Ele a humanidade
encontrará a salvação. Rezai. Na oração sereis capazes de compreender o que vos
digo.

1.409ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 09.04.98 – Quinta – Feira Santa.
Queridos filhos: Sabei que é grande o sofrimento do Meu Filho JESUS por causa dos
homens. Convido-vos ao arrependimento sincero de todos os vossos pecados. Sabei
que Meu Filho é rico em Misericórdia e quer perdoar-vos. Abri vossos corações.
Recordei hoje a Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio. Por estes sacramentos serem
grandes sustentáculos da Igreja do Meu Filho, satanás tem procurado destruí-los de
todas as formas. Vede quantos sacrilégios se cometem hoje com a Eucaristia. Vede
quantos escândalos envolvendo sacerdotes. O grande plano do demônio é acabar com
a Eucaristia e destruir o verdadeiro sentido da vida consagrada. Acolhendo uma falsa
doutrina, muitos dirão que JESUS está na Eucaristia apenas simbolicamente e com
isso, o demônio arrastará para o erro grande número de consagrados e fiéis. Este é o
tempo da grande confusão. Aqueles que Me escutam jamais serão enganados. Tende
cuidado, Rezai. Amai a verdade e em tudo sede como JESUS. Meu Filho está realmente
na Eucaristia em seu corpo, sangue, alma e divindade. Aqueles que ensinarem ao
contrário, serão os enviados do ante-cristo. Estai atentos.

1.410ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 11.04.98 – Sábado.
Queridos filhos: Rezai muito. Aquilo que Eu vos predisse no passado vai realizar-se:
Sereis perseguidos por causa de vossa fé, assim como foram os primeiros cristãos.
Não desanimeis. Como já disse é melhor servir a Deus que é o vosso bem absoluto ,
do que servir aos homens. Vós sois o povo do Senhor. Eu vos chamei para oferecer
meu amor e para dar-vos coragem. Se rezardes e fizerdes o que vos peço sereis
vitoriosos. Avante sem medo, pois Eu estou ao seu lado.

1.411ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 14.04.98 – Terça.
Queridos filhos: Cuidai da vossa vida espiritual. Alimentai-vos da palavra de Deus e da
Eucaristia pois deveis estar fortes para o grande combate. A humanidade passará por
uma grande transformação que possibilitará os homens viverem mais a sua
espiritualidade com Deus, mas antes que este bem aconteça, haverá uma terrível crise

de fé. Sede homens e mulheres de oração. Se rezardes sereis capazes de suportar
aquilo que há de vir. Coragem. Não desanimeis. Eu estou ao vosso lado.

1.412ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz. – 17.04.98 – Sexta ,
Povoado Pau Ferro – Muritiba.
Queridos filhos: Eu vos amo como sois e vim do Céu para abençoar-vos e dar-vos o
meu amor. Fico feliz por estardes aqui. Peço-vos que rezai sempre e não vos afasteis
do caminho que vos tenho indicado. A humanidade afastou-se de Deus e caminha para
um grande abismo. Rezai. Preciso de cada um de vós. Vós sois o povo eleito do Senhor
e Ele vos ama. Abri vossos corações a MIM, pois sou a vossa Mãe e quero-vos sempre
ao meu lado. Não quero obrigar-vos, mas o que digo é sério. Arrependei-vos dos
vossos pecados. Sede somente do Senhor. Se fizerdes o que vos peço, sereis ricos
espiritualmente. Avante. Não tenhais medo. Eu estou convosco.

1.413ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 18.04.98 – Sábado.
Queridos filhos: Eu vim do Céu para estar convosco e dizer-vos que esta é a hora do
grande retorno. Sabei que Deus vos espera de braços abertos pois é o Pai
Misericordioso que ama seus filhos. Peço-vos que não fiqueis afastados da oração.
Assim como o vosso corpo precisa de alimento, a vossa alma precisa de oração. Rezai
sempre. Rezai muito para serdes salvos. A humanidade está às vésperas de um grande
castigo. Se não vos converterdes o castigo virá e grande parte da humanidade será
destruída. Escutai-Me. Não quero causar-vos medo. O que digo é para o vosso próprio
bem. Digo-vos para que possais estar preparados. Coragem. Avante.

1.414ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 21.04.98 – Terça.
Queridos filhos: Alegro-Me por estardes aqui. Deus vos abençoe e vos conceda sua
paz. Convido-vos nesta noite a fazerdes parte do meu exército e a assumirdes o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Sabei que o tempo da graça é este em que viveis.
Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se, mas será tarde. O que tendes a
fazer, não deixeis para amanhã. O vosso tempo é curto. Rezai. Somente rezando
sereis capazes de compreender e aceitar o que vos digo. Continuai firmes no caminho
que vos indiquei. Não recueis. Eu vos amo e estou convosco.

1.415ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 24.04.98 – Sexta.

Queridos filhos: Não permitais que as coisas materiais vos afaste de Deus. E vós ricos,
chorai sobre vossos bens materiais, pois por causa deles estais afastados de Deus e
caminhais para um grande abismo. Vós que fizestes dos bens (materiais) terrenos e
vosso tudo, estais caminhando numa triste cegueira espiritual. Eu vim do Céu para
libertar-vos e conduzir-vos ao Meu Filho JESUS. Desejai para vós os bens celeste pois
estes jamais acabarão. O que digo é: QUEM SEMEIA NA FÉ, COLHE NA FÉ. E ISTO
BASTA.

1.416ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 25.04.98 – Sábado.
Queridos filhos: Deus enviou-Me para chamar-vos à santidade. Peço-vos que tenhais
uma vida de oração, pois sem oração a vida cristã perde seu valor e eficácia. Se os
homens rezarem e se reconciliarem com Deus, bem depressa a humanidade será
curada espiritualmente. Eu sou a vossa Mãe e fico feliz quando dais atenção aos meus
apelos. Não quero forçar-vos. Vim do Céu apenas para ajudar-vos. Aceitai-Me. Eu
quero estar sempre convosco. Coragem. Não desanimeis.

1.417ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz. – 2804.98 – Terça.
Queridos filhos: A humanidade está enferma por causa do pecado e precisa ser curada
pelo amor do Meu Filho JESUS. O pecado se alastrou como a pior epidemia causando
grandes estragos em muitas almas. Convido-vos pois, à conversão e ao
arrependimento de todos os vossos pecados. Peço-vos: Fugi do pecado, pois o pecado
vos afasta de Deus e vos impede de viver no paraíso. Voltai-vos para o vosso Deus.
Não fiqueis estacionados. Buscai em Deus força e coragem. Rezai. A oração vos
enriquecerá de dons espirituais.

1.418ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 30.04.98 – Quinta.
Queridos filhos: Rezai. Rezai muito para que o maligno não tenha forças sobre vós.
Sabei que este é o momento do grande combate. Quanto menos esperardes, sereis
surpreendido pelos ataques do demônio. Estais atentos. Permanecei firmes ao meu
lado e tudo acabará bem. O demônio vos tenta, mas Deus será sempre o vencedor.
Rezai. É o que peço.

1.419ª. Mensagem de Nossa Senhora – 02.05.98 – Sábado

Queridos filhos: Amai a verdade e estai sempre prontos a contribuir com os projetos
do Senhor. Vós sois o povo escolhido e amado com um amor sem limites. Peço-vos
que tenhais coragem e que em tudo procureis imitar Meu Filho JESUS. Nestes dias
intensificai vossas orações. A vossa oração sincera e perfeita salvará a humanidade.
Não desanimeis. Quando tudo parecer perdido surgirá para vós uma grande alegria.
Avante. Eu estou convosco e nada poderá atingir-vos.

1.420ª. Mensagem de Nossa Senhora – 05.05.98 – Terça.
Queridos filhos: Sede fiéis a Deus. Hoje grande número de pessoas não são fiéis
porque vivem afastados da oração. Sabei que a oração é indispensável à vossa
salvação; Peço-vos também que o vivais os Mandamentos da Lei de Deus e que todos
os dias procureis ler um trecho do Evangelho. Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para
ajudar-vos. Afastai-vos do pecado e voltai-vos a Deus que vos espera de braços
abertos.

1.421ª. Mensagem de Nossa Senhora – 08.05.98 – Sexta, em Maceió – AL
Queridos filhos: Eu estou convosco para abençoar-vos e dizer-vos que preciso do vosso
sim sincero e corajoso. Sabei que vossas dúvidas e incertezas são interferência do meu
adversário. Acreditai firmemente, pois Eu sou a vossa Mãe . Eu conheço vossas
dificuldades e quero ajudar-vos. Abri vossos corações a MIM. Peço-vos também que
continueis a rezar. Sem oração a vida cristã perde seu valor e eficácia. Convertei-vos.
Mudai de vida. Arrependei-vos dos vossos pecados. Sabei que o arrependimento é o
primeiro passo a ser dado no caminho da conversão. Avante sem medo.

1.422ª. Mensagem de Nossa Senhora – 09.05.98 – Sábado
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Quero reunir-vos em Meu
Imaculado Coração e fazer-vos sentir a vitória de Deus. Sabei que Deus transformará
vossa tristeza em alegria, enxugará vossas lágrimas e vos conduzirá ao triunfo do Meu
Coração. Há muitas maldades sobre a terra. Vede como cresce o número de violência.
Os roubos e os seqüestras. Fala-se muito de paz, mas os homens não se esforçam
para construí-la. O perigo de uma nova guerra torna-se real. Se os homens não
rezarem, um grande castigo virá sobre a humanidade. Rezai. Rezai muito. Somente
rezando sereis salvos.

1.423ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha d Paz. – 10.05.98 – Domingo.

Queridos filhos: Bem sabeis o quanto Eu vos amo e como fico feliz quando dais
atenção aos meus apelos. Peço-vos nesta noite que sejais dóceis as minhas
mensagens e que procureis testemunhar tudo aquilo que Eu já vos transmitir. Quero
dizer-vos também que o meu Coração é o refúgio seguro para cada um de vós, por
isso desejo a vossa consagração a MIM. Os que se consagram a MIM e vivem a sua
consagração, jamais experimentarão a morte eterna. Eu serei sempre a vossa
companheira. Coragem. Não desanimeis nunca. Eu sofro por causa daqueles filhos que
não se abrem ao meu chamado e que vivem voltados para as coisas deste mundo. Eu
quero socorrer a todos, pois todos são os meus filhos. Lembrai-vos sempre que Eu vos
amo, mesmo quando estais afastados de MIM e do Meu Filho JESUS. Peço-vos que
continueis a rezar.

1.424ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 12.05.98 – Terça.
Queridos filhos: Peço-vos nesta noite que rezeis todos os dias o santo rosário. Sabei
que a vossa oração contribuirá para o triunfo do Meu Imaculado Coração. Peço-vos que
tenhais confiança e não desanimeis. Aconteça o que acontecer, permanecei firmes.
Meu Filho JESUS espera o vosso contributo e o vosso retorno à sua graça. Não recueis.
Sede fiéis às minhas palavras e não vos afasteis do caminho que vos tenho indicado.
Coragem.

1.425ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 16.05.98 – Sábado.
Queridos filhos: Se soubésseis o quanto vos amo choraríeis de alegria. Quero-vos
todos ao meu lado, pois sou a vossa mãe e quero levar-vos por caminho seguro. Tende
fé e em tudo procureis imitar Meu Filho JESUS. Agradeço-vos por estardes aqui. Deus
vos abençoe e vos conceda sua paz. Peço-vos que continueis a rezar. A vossa oração
contribuirá para a salvação da humanidade. Arrependei-vos dos vossos pecados.
Reconciliai-vos com Deus e não permitais que o pecado manche vossa alma. Vós sois
do Senhor. O pecado não é para vós. Vivei na graça. Sede um sinal de Deus para os
outros.

1.426ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 19.05.98 – Terça.
Queridos filhos: Alegrai-vos, pois o Senhor está convosco. Quem está com Deus jamais
será vencido. Vós sois meus e aqueles que Me pertencem terão sempre minha
proteção. Rezai. Rezai muito. A vossa oração vos fará sentir a vitória de Deus. Não
temais. Eu vos amo e caminho convosco.

1.427ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 21.05.98 – Quinta.
Queridos filhos: Convido-vos nesta noite a vos reconciliardes com o Senhor por meio
dos sacramentos da confissão. Sois pecadores e precisais da misericórdia do Senhor.
Abri vossos corações a MIM e Eu vos darei a graça de serdes sempre mansos e
humildes de coração. Nestes vossos tempos, a humanidade tem se afastado de Deus e
caminha para uma grande catástrofe. Rezai. Fazei penitência. Sede bons uns para com
os outros. A vossa bondade contribuirá para o vosso crescimento espiritual. Coragem.

1.428ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz. – 23.05.98 – Sábado.
Queridos filhos: Convido-vos a testemunhardes que sois todos de Cristo. Convido-vos
também a lerdes todos os dias um trecho do Evangelho e a assumirdes o vosso papel
de cristãos. Rezai. A oração vos fortalecerá e vos aproximará do Meu Filho JESUS.
Preciso de cada um de vós. Não recueis. A humanidade precisa ser curada pelo amor
do Meu Senhor. Vós que estais afastados, voltai-vos. Abri vossos corações à graça do
Senhor. Sede fieis a Deus. Sede fiéis aos seus mandamentos. Procurai em tudo imitar
Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Não vos preocupeis. Entregai ao
Senhor toda vossa existência. Se vos entregardes com sinceridade, Meu Senhor
transformará vossa vida. Coragem. Avante.

1.429ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 26.05.98 – Terça.
Queridos filhos: Não permitais que o demônio vos engane com dúvidas e incertezas.
Eu estou realmente convosco. Deus enviou-Me para chamar-vos `conversão sincera e
para convidar-vos a serdes em tudo semelhante ao Meu Filho JESUS. Peço-vos que
continueis a rezar. A humanidade precisa ser curada pelo amor do Meu Filho JESUS.
Rezai. Se não rezardes poderá ser tarde. Sede anunciadores da minha mensagem de
paz a todos aqueles que vivem em constantes trevas. Eu sou a vossa Mãe e quero
conduzir-vos à santidade. Tende coragem, fé e esperança. Nada está perdido.

1.430ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 29.05.98 – Quinta.
Queridos filhos: Rezai. Rezai muito. A humanidade afastou-se de Deus por falta de
oração. Tende coragem e assumi o verdadeiro papel de cristãos. Tende confiança. Não
desanimeis ante as dificuldades. Avante. Eu estou ao vosso lado. Dizei a todos que
tenho pressa e que este é o tempo da graça.

1.431ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 30.05,98 – Sábado.
Queridos filhos: Amo-vos. Quero-vos sempre em Meu Imaculado Coração, por isso
peço a vossa consagração a MIM. Conheço vossas dificuldades e quero socorrer-vos.
Tende confiança. Sabei que Eu tenho pressa e preciso do vosso sim sincero e corajoso.
Não fiqueis afastados do Meu Filho JESUS. Sofro por causa daqueles filhos que não
vivem os meus apelos e trilham numa triste cegueira espiritual. A humanidade está
cada vez mais afastada de Deus e mais próxima de um grande abismo. Deus não quer
o sofrimento para vós, mas se continuardes afastados, tereis muito que sofrer. Rezai.
Arrependei-vos dos vossos pecados. Sede do Senhor e isto basta.

1.432ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz. – 02.06.98 – Terça.
Queridos filhos: Vós sois o meu pequeno rebanho; rebanho que Eu mesma escolhi para
fazer parte do meu exército vitorioso. Eu confio em vós e preciso da vossa contribuição
para que meus planos se realizem. Sede fervorosos na oração e amai sempre a
verdade. Procurai ajudar aqueles que vivem nas trevas do pecado. Não quero que
nenhum dos meus filhos se percam por isso venho do Céu para pedir-vos que sejais
meus em tudo. Deixai que Eu vos guie pelo caminho do bem e da santidade. Neste
momento abençôo também aqueles que de coração estão aqui presentes. Peço a todos
que não percais a coragem. Quando tudo parecer perdido surgirá para vós uma grande
alegria.

1.433ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 05.06.98 – Sexta.
Queridos filhos: Aceitai o sofrimento com amor como Meu Filho aceitou. Sabei que não
estais sozinhos. Nos momentos mais difíceis para vós podeis estar certos que o Senhor
está ao vosso lado. Não desanimeis. Tende coragem, fé e esperança. Rezai. A oração
vos fortalecerá e vos fará compreender amorosamente os designos de Deus.

1.434ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 06.06.98 – Sábado.
Queridos filhos: Peço-vos nesta noite que sejais dóceis à ação do espírito Santo e que
abrais vossos corações aos dons que Ele vos comunica. Deus precisa de cada um de
vós. Acolhei seu chamado à santidade. Dedicai uma parte do vosso tempo à oração.

Quem vive em oração sabe acolher os dons de Deus. Rezai sempre. Rezai sem nunca
desanimar. A vossa oração sincera e perfeita salvará a humanidade. Avante sem
medo.

1.435ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 07.06.98 – Domingo, em Quixabá –
Sento Sé – Bahia.
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para conduzir-vos ao Meu Filho
JESUS. Quero dizer-vos que sois muito importantes para MIM. Chamo-vos a serdes
bons uns para com os outros e que vivais todos os meus apelos. Peço-vos que
intensifiqueis vossas orações. Sem oração a vida cristã perde seu valor e eficácia. Sede
fiéis. Meu Filho espera de vós grandes coisas. Abri vossos corações. Não fiqueis
afastados de Deus. Arrependei-vos de todo mal e abraçai a graça de Deus. Tende
coragem, fé e esperança. Apesar de tudo, nada está perdido. Confiai na Misericórdia do
Senhor. Somente N’Ele está a vossa verdadeira felicidade.

1.436ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 09.06.98 – Terça.
Queridos filhos: Não vos deixeis vencer pelas tentações. Sede fortes. Quando vos
sentirdes tentados, chamai pelo Senhor. A poderosa presença do Senhor vos livrará de
todo mal. Não desanimeis. Rezai e na oração sentireis a vitória sobre o pecado. Na
oração experimentareis o amor de Deus em vossas vidas. Sabei, queridos filhos, que
Eu preciso muito de cada um de vós. Não vos afasteis de MIM. Aconteça o que
acontecer, estais sempre presente em Meu Imaculado Coração. Amai; como já disse, o
amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Avante sem medo.

1.437ª. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz. – 13.06.98 – Sábado.
Queridos filhos: Que o Senhor vos dê serenidade e paz. Quero-vos em Meu Imaculado
Coração por isso peço a vossa consagração a MIM. Peço-vos também que intensifiqueis
vossas orações e vossos sacrifícios. Tudo que fizerdes de bom grado, contribuirá para
a realização dos meus planos. Deus enviou-Me até vós para chamar-vos à conversão.
Abri vosso coração a MIM. Tende coragem, fé e esperança. Eu sou a vossa Mãe e
quero ver-vos felizes. Avante na oração.

1.438ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 14.06.98 – Domingo, em Uauá –
Bahia.
Queridos filhos: Não permitais que o demônio vos engane. Sabei que a verdade está
na Igreja Católica; única Igreja fundada por Meu Filho para levar o Evangelho da
salvação a todos os povos. Eu vos amo mesmo quando estais afastados do Meu Filho

JESUS. Mas quero dizer-vos que este é o tempo do grande retorno. Não fiqueis no
pecado. Voltai-vos a Deus. Abri vossos corações à verdade. Sede corajosos e
testemunhai a verdade. Dizei não às falsas ideologias deste mundo e voltai-vos a
palavra de Deus que vos orienta e vos salva. Fico feliz por estardes aqui. Neste
momento faço descer sobre vós uma extraordinária chuva de graças e peço que
continueis firmes na oração, pois a oração sincera e perfeita salvará a humanidade.
Avante sem medo. Eu sou a vossa Mãe estou sempre ao vosso lado. Alegrai-vos.

1.439ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 16.06.98 – Terça.
Queridos filhos: Sabei aproveitar o pouco tempo que vos resta. Rezai mais e tudo que
tendes para fazer de bom não deixeis para o amanhã. Não estou anunciando o fim,
mas o começo de grandes tribulações. Não fiqueis tristes, nem desesperados. Confiai
no Senhor, pois aqueles que N’Ele confiam, vencerão. Coragem! Abri vossos corações
à graça de Deus.

1.440ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 20.06.98 – Sábado.
Queridos filhos: Peço-vos que vivais santamente e que em tudo procureis imitar Meu
Filho JESUS. Venho do Céu para chamar-vos à conversão sincera que só é possível aos
que se abrem à graça de Deus. Vós sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama. Sabei
que este é o tempo da graça. Esforçai-vos para serdes corajosos. Não desanimeis ante
as dificuldades. Em certo sentido é normal que elas existam. Avante com amor e
dedicação. Peço-vos também que continueis a rezar o santo rosário. A humanidade
afastou-se de Deus por falta de oração. Rezai. Rezai. A vossa oração sincera e perfeita
salvará a humanidade.

1.441ª. Mensagem de Nossa Senhora. – 23.06.98 – Terça.
Queridos filhos: Enchei-vos de coragem. Não desanimeis ante as dificuldades. Quando
tudo parecer perdido surgirá para vós a grande vitória. Tende confiança em minha
especial proteção. Vós sois meus e Eu quero ajudar-vos. Rezai. Somente na oração
encontrareis respostas às vossas interrogações. Peço-vos que sejais dóceis às minhas
palavras pois o vosso sim contribuirá para a realização dos meus projetos. Abri vossos
corações a MIM. Avante.

1442
24.06.98 (Quarta-feira)
Queridos filhos: Convido-vos a serdes corajosos. Sede imitadores de São João Batista.
Como ele, amai a verdade e defendei-a mesmo que para isso tenhais que oferecer a

vossa própria vida. Sabei que todos aqueles que amam a verdade Me proporcionam
grande alegria. Sede santos e não tenhais medo. Eu estou ao vosso lado. Rezai. Fazei
penitência. Se fizerdes a vossa parte, Deus vos recompensará generosamente.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Eu
1443
27.06.98 (Sábado)
Queridos filhos: Acreditai firmemente no poder de Deus que é o vosso bem absoluto e
vos ama muitíssimo. Sabei que todos vós sois importante para o Senhor. Esforçai-vos
para serdes fiéis à sua palavra. Tendo coragem e testemunhei que sois todos de
Cristo. Não quero forçar-vos, pois tendes liberdade, mas como Mãe peço-vos que
volteis ao vosso Deus que vos espera de braços abertos. Sede homens e mulheres de
orações e sereis capazes de compreenderdes as minhas mensagens. Eu vim do Céu
para dizer-vos que sois amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito
Santo. Avante sem medo. Apesar de tudo ainda há chance e todos podem ser salvos.
Não percais a esperança.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1444
29.06.98 (Segunda-feira)
Queridos filhos: Convido-vos a serdes fiéis a vossa Igreja e a testemunhardes o
Evangelho do Senhor. Sabei que esta é a hora do grande retorno. A grande tribulação
se aproxima e vós deveis estar preparados com a oração. Sede sinceros em vossa fé.
Não permitais que as coisas do mundo vos afaste de Deus. Sede do Senhor e a vossa
vida será completamente transformada. Sei dos vossos sofrimentos. Eu sofro convosco
pois sou a vossa Mãe, e bem sabeis o quanto sofre uma mãe por causa do filho.
Compreendei que Eu quero apenas o vosso bem. Rezai. Na oração sereis capazes de
compreenderdes o que vos digo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1445
30.06.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Não vos atemorizeis. Acreditai firmemente no Senhor e tudo mais
acabará bem. Quem confia no Senhor não perecerá. Rezai. Na oração sentireis forças
para levardes os meus apelos ao mundo. Eu sou a vossa mãe e vim do Céu para dizervos que Deus tem pressa e que já não há mais tampo a perder. Caminhai com o
Senhor. Vivei na sua graça e sereis ricos espiritualmente. Chamo-vos hoje a dizer o
vosso sim ao chamado Divino. Não fiqueis estacionados no pecado. Avante. Este é o
tempo da graça. Dizei a todos que Eu não vim aqui por brincadeira. Convertei-vos
depressa.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1446
04.07.98 (Sábado)
Queridos filhos: Preciso das vossas orações e dos vossos sacrifícios. Não quero obrigarvos, mas o que peço é para o vosso próprio bem. Vede como os homens tem se
afastado de Deus. A cada dia aumenta o número daqueles que já não são fiéis ou só
alimentam uma fé insuficiente, por falta de oração. Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu
para chamar-vos à conversão sincera. Abri vossos corações a MIM. Não fiqueis
estacionados no pecado. Arrependei-vos depressa! Ainda há chance e podeis mudar de
vida. Avante com coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1447
07.07.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Estais vivendo no tempo das grandes tribulações. Peço-vos que
tenhais confiança em Meu Filho JESUS e tudo acabará bem. Não desanimeis. Eu sou a
vossa Mãe e vim do Céu para ajudar-vos. Rezai. Confiai em minhas palavras. Estai
sempre dispostos a caminhar ao meu lado. Os que estiverem Comigo vencerão.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1448
10.07.98 (Sexta-feira)
Queridos filhos: Eu venho do Céu para encorajar-vos e dizer-vos que não deveis viver
em pecado mortal. Abri vossos corações à graça de Deus e tereis vossa vida
transformada. Sabei que não estou aqui por brincadeira. Sabei valorizar a minha
presença. Eu estou aqui como uma Mãe que se preocupa com seus filhos e quer o bem
deles. Rezai. Quando estais afastados da oração, estais fracos espiritualmente. Tende
cuidado. Escutai-Me.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1449
11.07.98 (Sábado)
Queridos filhos: Rezai. Na oração sentireis o amor de Deus por vós e sereis capazes de
testemunhardes os meus apelos. Eu sou a vossa Mãe. Amo-vos imensamente e quero
conduzir-vos docilmente Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Não vos
preocupais com vossos problemas. Tende confiança, fé e esperança. Quem está com
Deus sempre vencerá. Sabei que Meu Filho JESUS precisa muito de vós. Confiai N’Ele.
Abri vossos corações e entregai a Ele a vossa própria existência. Avante. Quando tudo
parecer perdido surgirá para vós a grande vitória. Coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1450
14.07.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Sabei que é do Senhor o projeto que iniciei aqui neste local. Peço-vos
que procureis permanecer sempre na graça de Deus, pois quem está com Deus
sempre vence. Ainda tenho grandes coisas para realizar neste lugar. Não esqueçais
que Eu preciso muito de vós. Dai a vossa contribuição para a plena realização dos
meus planos. Rezai. Sede mansos e humildes de coração. Vivei com docilidade as
minhas mensagens. Eu preciso do vosso testemunho público e corajoso. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1451
17.07.98 (Sexta-feira)
Queridos filhos: Daí o melhor de vós na tarefa que Eu vos confiei. Preciso do vosso sim
corajoso e do vosso verdadeiro testemunho. Quando vos encontrardes em situações
difíceis chamai por MIM. Quando sentirdes o peso da perseguição, calai. Deixai que
Deus faça à vossa defesa. Não percais a coragem. Avante na oração.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1452
18.07.98 (Sábado)
Queridos filhos: Convido-vos nesta noite a serdes fiéis à palavra do Senhor e a
assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Eu venho do Céu para encher-vos de
alegria e para dar-vos a certeza de que não estais sozinhos. Sabei que JESUS está
sempre conosco. Ele é vossa única esperança e sem Ele nada sois e nada podeis fazer.
Abri vossos corações àquele que é o vosso tudo. Não quero obrigar-vos, mas escutaiMe. Continuai firmes no caminho que vos indiquei. Não vos atemorizeis. A vossa dor
será transformada em uma grande alegria. Coragem!
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1453
21.07.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Fico feliz por estardes aqui. Deus vos abençoe e vos faça ricos de sua
graça. Eu quero dizer-vos que preciso de cada um em part , abençôo: Em Nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1454
24.07.98 Sexta-feira)
Queridos filhos: Confiai no Senhor, pois somente Ele é capaz de transformar vossa
tristeza em uma grande alegria. Somente N’Ele está a vossa verdadeira paz e sem Ele

nada sois e nada podeis fazer. Não vos atemorizeis. Não percais a esperança. Aconteça
o que acontecer, Eu estarei sempre ao vosso lado. Coragem. Quem confia no Senhor
sempre ve s planos. Meu Filho espera muito de vós. Esforçai-vos para cumprirdes o
vosso verdadeiro papel de cristãos. Rezai. Rezai muito. Somente rezando o mundo
encontrará a paz. Eu preciso do vosso sim sincero e corajoso. Abri vossos corações à
graça de Deus e a vossa vida será rica de sua presença. Se os homens não se
converterem e não mudarem a vida, um grande castigo virá sobre a humanidade.
Convertei-vos depressa!
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1456
28.07.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para dizer-vos que sois muito
importantes para o Senhor. Quero dizer-vos que este é o tempo da graça e que já não
podeis ficar de braços cruzados. O que tendes a fazer, não deixeis para amanhã.
Confiai no Senhor, pois Ele é o vosso grande amigo, o amigo que não engana e não
decepciona. Abri vossos corações ao Senhor e descobrireis a grandeza espiritual que
há dentro de vós. Rezai e aproximai-vos da palavra de Deus. Convido-vos a conversão
sincera que só é possível aos que se abrem à graça de Deus. Tenho grandes coisas a
realizar e preciso de cada um de vós. Ajudai-Me.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1457
31.07.98 Sexta-feira)
Queridos filhos: Vivei sempre voltados para o Senhor e testemunhai com vossa própria
vida que sois verdadeiros cristãos. Não sintais vergonha daqueles que nada querem
com o Senhor. Mostrai a todos que a vossa vida pertence ao Rei de todo universo.
Rezai. Somente na oração sereis capazes de compreender os desígnos de Deus para a
vossa vida. Sede meus na humildade e na obediência ao Senhor. Coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1458
01.08.98 (Sábado)
Queridos filhos: Sabei que Eu estou sempre convosco. Quando sentirdes o peso da
derrota, chamai por JESUS e por MIM. Eu e meu Filho vos daremos a graça da grande
vitória. Peço-vos que aumenteis vossas orações e nada ou ninguém poderá fazer algo
contra vós. Tende coragem. Escutai com atenção os meus apelos e testemunhai-os.
Sede mansos e humildes de coração e a vossa vida será repleta de graças e benções
do Senhor. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser refletido. Avante sem
medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1459
04.08.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: amo-vos como sois e quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais
tarde Comigo no Céu. Peço-vos que tenhais coragem e em tudo procureis imitar Meu
Filho JESUS. Eu quero ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que Eu faço.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Vos abençô e beber na fonte que é o CRISTO, Mestre dos Mestres; P por mais uma
vez.

1462
11.08.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Eu preciso do vosso sim e do vosso testemunho público e corajoso.
Peço-vos que tenhais confiança em Mim, pois sou a vossa Mãe e vim do Céu para
socorrer-vos. Conheço vossas dificuldades e quero ajudar-vos, porque sozinhos nada
sois e nada podeis fazer. Caminhai Comigo na oração e na escuta amorosa da palavra
do Senhor. Vivei também minhas mensagens, pois somente assim podeis mostrar ao
mundo que Eu estou aqui. Não recueis. Esta é a hora do vosso testemunho. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1463
13.08.98 (Quinta-feira)
Queridos filhos: Coragem. Na oração buscai forças para serdes fiéis ao Senhor. Afastaivos da maldade e voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1464
15.08.98 (Sábado)
Queridos filhos: O pecado afastou muitos dos meus pobres filhos da graça de Deus. Eu
venho do Céu para ajudar-vos a encontrar o caminho que conduz Àquele que é o vosso
Único e verdadeiro Salvador. Não poupeis esforços para vos converterdes. Sabei todos
vós que estais no tempo da graça e não podeis ficar de braços cruzados. Rezai, pois a
oração contribuirá para o vosso crescimento espiritual. Eu preciso muito de vós.
Escutai-Me. Aqueles que estão ao meu lado vencerão sempre. Avante sem medo.
Quando sentirdes o peso das dificuldades, não esqueçais que Eu estou convosco.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1465

18.08.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Vós sois importantes para o Senhor e Ele vos ama e vos chama à
conversão sincera. Sabei que o Senhor espera muito de vós. Não penseis que sois
incapazes. Lembrai-vos que o Senhor faz grandes coisas por meio dos pequenos e
daqueles que são considerados incapazes. É de vós que o Senhor espera grandes
coisas. Rezai. A oração vos fortalecerá e vos fará crescer espiritualmente. Não fiqueis
tristes quando zombarem de vós. Confiai no senhor. Quem vai julgar-vos não são
homens pecadores como vós, mas o Deus que sabe dá a cada um a recompensa que
merece. Não julgueis ninguém. Somente Deus é o Juiz Supremo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1466
21.08.98 (Sexta-feira)
Queridos filhos: Trabalhai espiritualmente para a vossa própria santificação. Esforçaivos para atingirdes um alto cume de santidade. A vossa nação precisa de homens e
mulheres que desejam servir ao Senhor de corpo e Alma. O vosso Brasil precisa
tornar-se urgentemente uma verdadeira terra de Santa Cruz. Chega de tantos
pecados! Chega de tantas ofensas ao Senhor. Dizei a todos que esta é a hora do
grande retorno. Se não vos converterdes um grande castigo virá para o Brasil. Rezai.
Somente a oração poderá salvar-vos. Avante. Eu tenho pressa.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1467
22.08.98 (Sábado)
Queridos filhos: Coragem. Não percais a esperança. Confiai em JESUS que é o vosso
grande amigo e vos conhece pelo nome. Convido-vos nesta noite a viverdes todas as
minhas mensagens, pois através delas quero revelar-vos grandes segredos espirituais.
Abri vossos corações ao Senhor. Ele espera de vós grandes coisas. Rezai. Afastai-vos
do pecado. Reconciliai-vos com Deus e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos.
Não quero obrigar-vos. Sei que tendes liberdade, mas escutai-Me. Quando sentirdes o
peso das perseguições, dizei que estais neste mundo para fazerdes a vontade de Deus
e não a vontade dos homens. Avante sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1468
24.08.98 (Segunda-feira) - em Retiro de Cima – Sento Sé - Ba
Queridos filhos: Amo-vos como sois e quero ajudar-vos. Tende coragem e em tudo
procureis imitar Meu Filho JESUS. Estais no tempo pior que do dilúvio e se não vos
converterdes um grande castigo virá para a humanidade. Afastai-vos do pecado e
voltai-vos à graça de Deus. Não quero obrigar-vos, mas o que digo é sério. Esta é a

hora do vosso sim Deus vos espera. Não recueis. Sabei que pouco tempo vos resta e
esta é a hora da grande decisão. A quem quereis servir? Deus espera a vossa resposta
ao seu chamado. Rezai. Somente a oração salvará a humanidade de uma grande
castigo. Dizei não ao pecado e caminhai pelo caminho que vos indiquei.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1469
25.08.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Peço a vossa consagração ao Meu Imaculado Coração, pois aqueles
que se consagram a MIM terão sempre a minha especial proteção. Peço-vos que sejais
dóceis às minhas palavras e que tenhais coragem de testemunhar os meus apelos.
Deixai que o amor do Senhor ocupe o primeiro lugar em vossas vidas. Em vossa
caminhada não esqueçais a oração. Quem reza constrói para si um tesouro no Céu.
Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1470
29.08.98 (Sábado)
Queridos filhos: Confiai no Senhor e acreditai que toda vossa dor se transformará em
uma grande alegria. Alegrai-vos pois se avizinham os tempos de vossa libertação. O
dia do Senhor se aproxima. Preparei vossos corações com alegres orações. O tempo
das tribulações chegará ao fim com o Triunfo do Meu Imaculado Coração. Rezai. Sabei
que a vossa oração contribuirá para a grande vitória de Deus. Avante com coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1471
01.09.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Sabei que o projeto que iniciei aqui precisa muito de cada um de vós.
Não poupeis esforços para assumirdes a missão que Eu vos confiei. Eu preciso do
vosso testemunho e de vossa dedicação para a plena realização dos meus planos. Não
recueis. Rezai com amor e vereis o quanto é importante ser do Senhor. Não
desanimeis. Quando zombarem de vós, dizei que a vossa vida pertence ao Senhor e
que somente a Ele quereis servir. Coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1472
03.09.98 (Quinta-feira)
Queridos filhos: Coragem. Na tristeza ou na alegria louvai o nome Santo do Senhor.
Confiai que somente N’Ele encontrareis forças para assumirdes com fidelidade a vossa
missão. Abri vossos corações e encorajai-vos, pois esta é hora do vosso testemunho

público e corajoso. Afastai-vos do pecado, mesmo dos pecados veniais, pois Eu vos
quero como o Senhor deseja: santos e capazes de testemunhar seu Evangelho. Avante
sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1473
05.09.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Rezai. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Assim como as
plantas precisam de chuva para crescer, vós também precisais de oração para
crescerdes espiritualmente. Encorajai-vos, pois esta é a hora em que deveis
testemunhar os meus apelos. Eu fico feliz por estardes aqui. Deus vos conceda forças
e coragem. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1474
08.09.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Eu preciso de vós. Abri vossos corações a Mim e Eu vos darei a graça
de serdes sempre fervorosos na fé. Sabei que preciso continuamente das vossas
orações para a plena realização dos meus projetos. Convertei-vos depressa, pois estes
são os tempos da grande tribulação. Eu quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais
tarde Comigo no Céu. Esforçai-vos para assumirdes o vosso papel de verdadeiros filhos
de Deus. Não recueis. Aconteça o que acontecer, não percais a vossa fé. Coragem. Eu
estou convosco.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1475
12.09.98 (Sábado)
Queridos filhos: Não vos entristeçais. Deus enxugará vossas lágrimas e vos fará sentir
a alegria de sua vitória. A humanidade vive escravizado pelo pecado, mas Deus
prepara a vossa libertação. Eu peço a vossa própria existência. O Meu desejo é
conduzir-vos Àquele que tem palavra de vida eterna. Tende confiança, fé e esperança.
Nada ou ninguém está perdido. Chegou a vossa hora. Rezai. Amai. Sede somente do
Senhor. Quem está com Deus não sentirá o peso da derrota. Alegrai-vos Comigo, pois
se avizinham os tempos em que a humanidade será transformada.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1476
15.09.98 (Terça-feira)
Queridos filhos; Sofro por causa dos vossos sofrimentos e por causa dos vossos
pecados. Sou a Mãe que repete a mesma canção: Voltai-vos. Voltai-vos. Voltai-vos.

Estais vivendo no tempo pior que do dilúvio e se não vos converterdes grande será a
vossa dor. Sofro por aquilo que vos espera. Eu sou incansável mesmo para com
aqueles que se fecham à graça de Deus. Eu insisto em dizer-vos que este é 1477
18.09.98 (Sexta-feira)

Queridos filhos: Não fiqueis preocupados. Confiai no Senhor e tudo será vitória. Rezai.
O que vos peço é que não vos afasteis da oração. Eu preciso de cada um de vós. Não
cruzeis os braços. Avante com coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

engane. Sede somente do Senhor.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1479
21.09.98 (Segunda -feira)
Queridos filhos: Eu vos amo como sois e fico feliz quando dais testemunho das minhas
mensagens. Sabei que pouco vos resta e é chegado o momento em que deveis
assumir o vosso verdadeiro papel de cristãos. Alegrai-vos porque vossos nomes já
estão gravados em Meu Imaculado Coração. Eu pedirei ao Meu filho para que vos
cumule de bênçãos e graças. Tende coragem, fé e esperança. Nada ou ninguém está
perdido. Eis o tempo oportuno para vos converterdes. Não desanimeis. O amanhã será
melhor para todos aqueles que são do senhor. Eu conto convosco. Eu espero o vosso
sim.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1480
22.09.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Convido-os a entrardes no amor Imaculado do Meu Coração para
serdes felizes. Chamo todos, mesmo vós que sois excluídos pela sociedade. Sabei que
aos olhos de Deus também vós sois importantes. Alegrai-vos porque grande será a
vossa recompensa. Continuai a rezar. A vossa oração sincera e perfeita salvará a
humanidade. Coragem. Eu estou ao vosso lado.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1481
26.09.98 (Sábado)
Queridos filhos: Convido-vos a viverdes com alegria o Evangelho do Meu Filho JESUS e
a serdes mansos e humildes de coração. A humanidade está afastada da palavra do
Senhor e caminha para um grande abismo. Sabei que Eu sou a vossa Mãe e a mãe
quer sempre o bem do seu filho. Eu quero ajudar-vos. Abri vossos corações. Rezai.

Amai. Arrependei-vos dos vossos pecados. Vós sois o povo eleito do Senhor e Ele quer
a vossa salvação. Voltai-vos. Ele é o vosso bem absoluto e vos conhece pelo nome.
Avante sem medo. Os que são do Senhor não devem temer. Coragem. Aconteça o que
acontecer, não vos afasteis do Senhor.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1482
29.09.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Alegro-Me por estardes aqui. Obrigada por terdes vindo. Deus vos
abençoe com ricas graças. Eu venho do Céu para chamar-vos a viverdes todas as
minhas mensagens. Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me com amor. Eu quero
conduzir-vos a um alto cume de santidade. Rezai. Sem oração a vossa vida será uma
grande tribulação. Rezai para sentirdes o amor do Senhor em vossas vidas; daí vossa
contribuição para a realização dos meus projetos. Eu preciso de vós. Dizei o vosso sim
ao meu chamado. Sede bons uns para com os outros. Tudo que fizerdes em meu favor
não ficará sem recompensa. Avante. Não desanimeis.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos a
m fé, Meu Senhor vos concederá. 1485
06.10.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Rezai muito. Rezai pela Igreja do meu Filho que está internamente
dividida e ameaçada de perder a verdadeira fé. O demônio penetrou no interior da
Igreja causando grandes danos espirituais. O demônio conseguiu seduzir ao erro
grande número de consagrados e afastando-os da verdadeira doutrina. Chegou a hora
do vosso testemunho público e corajoso. Não desanimeis nunca. Aconteça o que
acontecer, não vos afasteis da verdade. Sede homens e mulheres de coragem. Eu
preciso de vós. Abri vossos corações. Estai atentos e não permitais que o mal se
apodere de vossos corações. Avante. Eu estou convosco.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1486
09.10.98 (Sexta-feira)
Queridos filhos: Confiai no Senhor. Ele é a vossa vitória. Abri vossos corações à Sua
graça e tudo que pedirdes com fé, ele vos concederá. Rezai. Na oração experimentais
o amor do Senhor em vossa vida. Coragem. Quem confia no Senhor não será
derrotado.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1487
10.10.98 Sábado)

Queridos filhos: sabei que este é o tempo da graça. Chegou a hora do vosso retorno à
graça do Senhor. Não fiqueis estacionados no pecado. Voltai-vos ao senhor que vos
ama e vos espera. Convido-vos também à oração. Sem oração não sereis capazes de
compreender os sinais de Deus para vós. Quem reza se aproxima do Senhor e alegra
Meu Imaculado Coração. Escuta-Me. Não quero obrigar-vos, mas sede dóceis às
minhas palavras. Eu espero muito de vós. Coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1488
12.10.98 (Segunda-feira)
Queridos filhos: SOU A RAINHA DA PAZ. Sou a mãe e Rainha do Brasil. Peço a cada
um de vós ilimitada confiança na Misericórdia do Senhor. Alegrai-vos porque tendes
um lugar especial em Meu Imaculado Coração. Chamo-vos nesta noite e rezardes o
santo rosário. A oração do rosário salvará a vossa nação. Rezai-o sempre e difundi
entre vossos irmãos esta devoção tão simples, mas tão rica em graças. Todos aqueles
que rezam o rosário Me proporciona grande alegria. Avante com coragem. O vosso
testemunho público contribuirá para a vitória de Deus com o Triunfo do Meu Imaculado
Coração. O Brasil precisa do vosso testemunho. O Brasil precisa de vossa fé. Dizei não
ao pecado e voltai-vos à graça de Deus. Não vos esqueçais: ESTE É O TEMPO DA
GRAÇA.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1489
13.10.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Aprofundai-vos na leitura da Sagrada Escritura que vos levará a um
grande crescimento espiritual. Aprendei de CRISTO que é manso e humilde de coração.
Confiai N’Ele que é o vosso bem absoluto e vos chama à conversão sincera. Meu JESUS
espera muito de vós. Abri vossos corações ao seu amor, pois somente assim vos
tornareis semelhantes a Ele. Rezai. Na oração sereis capazes de aceitar os meus
apelos. Eu estou convosco. Não temais.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1490
17.10.98 (Sábado)
Queridos filhos: Rezai. Rezai muito. Deixai que a graça do Senhor penetre em vossos
corações para poderdes crescer espiritualmente. Dizei não à violência e a tudo aquilo
que paralisa o verdadeiro amor. Deus vos chama. Esta é a vossa hora. Não cruzeis os
braços. Dizei a todos que o tempo é curto e que já não há mais tempo a perder.
Afastai-vos do pecado e voltai-vos ao Senhor.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1491
20.10.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Daí o melhor de vós na tarefa que Eu vos confiei. Sabei que grande é
a vossa missão. Não fiqueis de braços cruzados. Rezai. A oração vos dará forças para
assumirdes o vosso compromisso com o Senhor. Não vos sintais sozinhos. Eu sou a
vossa mãe e estou convosco. Coragem. Se fizerdes o que Eu vos peço Meu JESUS vos
recompensará generosamente. Vós que estais aflitos, não desanimeis. A vitória será
vossa. Continuai a rezar.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1492
22.10.98 (Quinta-feira) em Maceió - AL
Queridos filhos: sede imitadores do Meu Filho JESUS. Amai sempre e fazei o bem a
todos. Meu JESUS espera muito de vós. Abri vossos corações à sua graça. Limpai
vossos corações para que JESUS faça em vós sua morada. Ele espera o vosso sim ao
chamado. Sede mansos e humildes de coração. Tende coragem. Eu Sou a vossa mãe e
estou convosco. Aproximai-vos de JESUS Eucarístico. Ele é a vossa esperança. Ele é a
vossa Paz e a vossa Salvação.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1493
24.10.98 (Sábado)
Queridos filhos: Estais no tempo do grande combate. A arma que vos ofereço é o santo
rosário. Todos aqueles que rezam o rosário serão vitoriosos. Não desanimeis nunca. Eu
estou sempre ao vosso lado. Tende confiança, fé e esperança. Pedirei ao Meu Filho
para que vos conceda as graças que estais a suplicar-Me nesta noite. Coragem. Avante
na oração.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1494
27.10.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Rezai. Rezai muito. Que as vossas ações sejam na verdade uma
oração. Sabei que os homens se afastaram de Deus por falta de oração. Deus está
oferecendo mais uma chance aos homens. Ainda há tempo para vos converterdes.
Voltai-vos ao vosso Deus que vos ama e vos espera de braços abertos. Não sejais

duros de coração. Daí o vosso sim ao chamado do Senhor. Não cruzeis os braços. Abri
vossos corações. Avante sem medo. Eu estou ao vosso lado.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1495
20.l0.98 Sexta-feira)
Queridos filhos: Rezai pedindo os dons do espírito Santo para vós. Sabei que aqueles
que tem o Espírito Santo tem tudo. Deus quer falar-vos. Sede dóceis ao seu chamado.
Abri vossos corações à luz de Deus e sereis ricos espiritualmente.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1496
31.l0.98 (Sábado)
Queridos filhos: Sede fervorosos na oração. A vossa oração sincera e perfeita
contribuirá para o vosso crescimento na fé. Não recueis. Eu vos quero no caminho que
vos apontei. Sabei que se os homens rezassem e se reconciliassem com Deus, a
humanidade seria curada espiritualmente. Sofro por aqueles que vão se perdendo.
Sofro por causa da indiferença de muitos filhos que não aceitam os meus apelos.
Ajudai-Me. Eu preciso de vós.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1497
03.11.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Não desanimeis ante as dificuldades. Em certo sentido é normal que
elas existam. Rezai apenas. Agora se aproxima a vossa vitória. Não vos esqueçais que
para tudo Deus reservou o momento certo. sabei que grandes coisas acontecerão
antes do Triunfo do Meu Imaculado Coração. Coragem. Os que são fiéis, em breve
experimentarão a minha vitória. Peço-vos mais uma vez: REZAI.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1498
05.ll.98 (Quinta-feira)
Queridos filhos: SOU A RAINHA DA PAZ. Venho do Céu como Rainha da Paz para
conscientizar-vos de que sem paz não encontrareis a verdadeira alegria. Sem paz não
encontrareis o vosso Deus. Sede construtores da Paz. Quando tudo à vossa volta
estiver em paz vossa vida se transformará e o Céu se abrirá para vós com muitas
graças. Sabei que toda perturbação vem de satanás. Vós sois do Senhor e deveis
esforçar-vos para viverdes em paz. Rezai. Sem oração as vossas vidas serão sempre
tribulação.

Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1499
07.11.98 (Sábado)
Queridos filhos: Eu preciso de vós para a realização dos meus planos. Sabei enfrentar
com coragem as vossas dificuldades e entregai-vos nas mãos do Senhor e sereis
vitoriosos. Peço-vos que mudeis de vida e que sejais testemunha de todas as minhas
mensagens. Meu Filho JESUS deseja transformar-vos e conduzir-vos a um alto cume
de santidade. Aproximai-vos da oração. Não vos esqueçais que a oração é necessária
para a alma. Quando vos tornardes homens e mulheres de oração a terra será
transformada e todos viverão felizes. Abri vossos corações ao amor maior. Amai
sempre, pois o amor é mais forte que a morte e mais poderoso do que o pecado.
Avante sem medo. Eu estou convosco.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1500
10.11.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: eu sou a vossa mãe e estou aqui para dizer-vos que sois muito
importante para MIM. Nesta noite derramo sobre vós muitas g z.

1501
13.11.98 (Sexta-feira) – Salvador - Ba
Queridos filhos: Confiai no Senhor pois Ele é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Não
desanimeis. Quando tudo parecer perdido surgirá para vós a grande vitória do Senhor.
Peço-vos que sejais honestos em vossos atos e que em tudo procureis imitar meu Filho
JESUS. Sabei que este é o tempo da graça. Não vivais em (Sábado) – Salvador – Ba
Queridos filhos: Peço-vos nesta noite que vivais todos os meus apelos e que cada um
seja sinal de minha presença aqui neste lugar. Sede dóceis ao meu chamado. Sabei
que JESUS espera muito de vós e espera o vosso retorno. Não fiqueis de braços
cruzados. Arrependei-vos dos vossos pecados. O vosso tempo é curto e já não podeis
viverdes afastados do vosso Deus. Se não vos converterdes e não mudardes de vida,
um grande castigo virá sobre vós. Rezai. Eu vos quero em meu Imaculado Coração. O
meu Coração é o refúgio para vós nos momentos das grandes tribulações. Coragem.
Os que estão Comigo experimentarão a grande vitória de Deus.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1503
17.11.98 (Terça-feira)

Queridos filhos: Rezai muito. Fazei da oração o sustentáculo para vossa vida. A
humanidade se afastou de Deus por falta de oração. Poucos são aqueles que querem
viver na graça do Senhor, por isso a humanidade trilha numa triste cegueira espiritual.
Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para encorajar-vos e ajudar-vos. Abri vossos
corações a MIM. Eu preciso de cada um de vós. Coragem. Não desanimais.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1504
19.11.98 (Quinta-feira)
Queridos filhos: Continuai firme no caminho que vos indiquei. Não percais a coragem.
Rezai e abri vossos corações a CRISTO. Sabei valorizar a graça que o Senhor vos
concede com a minha presença. Eu sou a Mãe que repete a mesma canção: Converteivos. Voltai-vos. Quero-vos em Meu Imaculado Coração, por isso peço a vossa
consagração a MIM. Avante sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1505
21.11.98 (Sábado)
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para oferecer-vos o Meu amor.
Sabei que JESUS espera muito de vós. Nas vossas dificuldades chamai por Ele; Ele
será vossa força e vossa proteção. Não vos sintais sozinhos. Eu estou ao vosso lado.
Convido-vos nesta noite a abrirdes vossos corações ao amor do Senhor e a serdes em
tudo como JESUS. Vós que estais a escutar-Me, não percais a esperança. Aconteça o
que acontecer, confiai em Meu Filho JESUS, que é o vosso Caminho, Verdade e Vida.
Nestes dias intensificais vossas orações. Quando rezais estais contribuindo para a
plena realização dos meus projetos. Coragem. Quem confia no Senhor não sentirá o
peso da derrota. Avante com alegria.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1506
24.11.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Não permitais que o mal se apodere de vossos corações. Voltai-vos à
graça do Senhor que é o vosso bem absoluto e vos conhece pelo nome. Convertei-vos
ao Senhor com alegria. Aproximai-vos do sac , mo. Não vos afasteis da oração.
Quando estais afastados da oração, o demônio nos engana com facilidade. Vós sois do
Senhor e somente a Ele deveis servir. Quando vos sentirdes sozinhos, chamai por
JESUS. Ele é o vosso grande amigo; o amigo que não engana e não abandona. Avante
sem medo. O Senhor está convosco e não deixará que o tentador vos engane.
Coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1509
01.12.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Vós sois importantes para o Senhor. Vós sois os meus filhos e Eu vim
do Céu para abençoar-vos e conduzir-vos ao Meu Filho JESUS. Sabei enfrentar com
coragem as vossas dificuldades. Em todas as situações difíceis, chamai por MIM. Eu
sou a vossa defensora. Alegrai-vos porque nada de mal poderá contra vós. Rezai. Na
oração tereis a certeza da vossa vitória. A humanidade afastou-se de Deus e caminha
pelas veredas da auto destruição. Sede do Senhor. Não deis ouvidos ao maligno. Sede
somente do Senhor. Ele é a vossa esperança e vossa paz.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1510
04.12.98 (Sexta-feira)
Queridos filhos: Convertei-vos. Pedi perdão pelos vossos pecados e fazei penitência
para alcançardes o perdão do Senhor. Deus tem ricas bênçãos para vós. Limpai-vos do
pecado por meio do sacramento da confissão. A vossa conversão contribuirá para a
plena realização dos meus projetos. Rezai. A oração é o recurso que vos ofereço para
serdes fortes. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1511
05.12.98 (Sábado)
Queridos filhos: Fico feliz por estardes aqui. Deus vos abençoe e vos cumule de muitas
graças. Vim do Céu à terra para chamar-vos à conversão sincera e para dizer-vos que
viveis o tempo das grandes tribulações. Não desanimeis ante as dificuldades. A luta
será dolorosa para muitos, mas a vitória será do Senhor e daqueles que pertencem a
Ele. É preciso que todas as profecias se cumpram, mas por fim Meu Imaculado
Coração triunfará. Alegrai-vos. Sede firmes na vossa fé. Não permitais que nada ou
ninguém vos afaste de minha graça. Eu sou a vossa Mãe. Rezai. Sede corajosos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1512
08.12.98 (Terça-feira) – Dia da Imaculada Conceição
Queridos filhos: SOU A IMACULADA CONCEIÇÃO; Venho do céu nesta noite para pedirvos que vivais sempre na graça do Meu Senhor. Dizei não ao pecado. O pecado se
tornou a pior de todas as epidemias causando morte espiritual em muitas almas. Eu
sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Coragem. Quando tudo parecer perdido surgirá
para vós a vitória do Senhor. Meu Filho JESUS espera muito de vós. Abri vossos
corações ao Deus da salvação e da paz. Pedirei ao Meu Filho Jesus por vós e por
vossas necessidades. Acreditai firmemente no poder de Deus e alegrai-vos porque

tendes um lugar especial em Meu Imaculado Coração. Avante com alegria na graça do
Senhor.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1513
11.12.98 (Sexta-feira)
Queridos filhos: Rezai. Não crieis interrogações, mas aceitai a vontade de Deus acerca
dos acontecimentos. Confiai em Deus que tudo pode. Aproximai-vos de JESUS, o
Cordeiro de Deus que tira vossos pecados no sacramento da confissão. Quando
sentirdes o peso das provações, chamai por JESUS. Acreditai firmemente em sua
presença em vossas vidas. Não vos afasteis de sua graça. Fortalecei-vos com a
Eucaristia. Orientai-vos com a palavra do Senhor que vos enriquece espiritualmente.
Sede fervorosos na fé e alegrai-vos pois tendes um lugar especial em Meu Imaculado
Coração. Coragem. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1514
12.12.98 (Sábado)
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos à conversão
sincera e a viverdes com sinceridade todas as minhas mensagens. Daí a vossa
contribuição para a realização dos meus planos. Meu Filho vos espera. Abri vossos
corações a MIM. Sede dóceis. Fugi todos do pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso
tudo. A vossa espiritualidade deve beber na fonte que é CRISTO, Mestre dos mestres e
pastor dos pastores. Não tenhais medo de testemunhar os meus apelos. Lembrai-vos
sempre que é melhor fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade dos homens.
Avante com alegria.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1515
(Terça-feira)
Queridos filhos: Quero dizer-vos que sois importantes para MIM e que preciso
continuamente de vossas orações para a plena realização dos meus projetos. Peço-vos
também nesta noite que continueis a rezar. A humanidade afastou-se de Deus por
falta de oração. Se não vos converterdes poderá ser tarde. Sabei que este é o tempo
favorável para vossa conversão. Convertei-vos. Não vivais em pecado mortal.
Aproximai-vos de JESUS que vos ama e vos espera de braços abertos. Eu sou a vossa
Mãe. Quero que sejais felizes aqui na terra e mais tarde Comigo no Céu. Escutai-Me.
Eu quero ajudar-vos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1516
18.12.98 (Sexta-feira)
Queridos filhos: Rezai pela paz do mundo. SOU A RAINHA DA PAZ e desejo que vossos
corações estejam em paz. A humanidade caminha para um grande abismo e é chegado
o momento em que sois chamados à conversão sincera que só é possível àqueles que
se abrem à graça do Senhor. Peço-vos que vos aproximeis do Senhor nestes dias que
antecedem a festa do natal. Confessai-vos com sinceridade, pois somente assim o
vosso Natal será rico de amor e de paz.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1517
19.12.98 (Sábado)
Queridos filhos: Não vivais angustiados. As vossas preocupações do dia a dia não
devem abalar a vossa fé. Confiai no Senhor. Acreditai que a vossa dor será
transformada em uma grande alegria. Nesta noite, peço-vos que não vos afasteis da
oração. Rezai sempre e sabei valorizar os dons recebidos. Eu sou a vossa Mãe e vim do
Céu para socorrer-vos. Nos momentos difíceis, chamai por MIM. Eu quero estar
convosco. Tende coragem. Daí testemunho dos meus apelos. O que tendes a fazer,
não deixeis para o amanhã. Deus espera o vosso sim hoje. Abri vossos corações com
alegria.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1518
22.12.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe. Amo-vos imensamente e desejo que sejais ricos
dos dons de Deus. Esforçai-vos para crescerdes espiritualmente. Rezai sempre e
voltai-vos ao Senhor que vos espera de braços abertos. A humanidade afastou-se de
Deus porque os homens se afastaram da oração. Sabei que esta é a hora do grande
retorno. Não cruzais os braços. Sede bons uns para os outros. Amai. Perdoai. Sede
fortes na fé.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1519
24.12.98 (Quinta-feira) – Noite de Natal
Queridos filhos: Nesta noite recordais o nascimento de JESUS CRISTO, o Filho de Deus
que veio ao mundo salvar os que estavam longe do CRIADOR. Alegrai-vos Comigo pois
é a noite santa. Meu Filho deseja a vossa infância espiritual e o vosso retorno à sua
graça. Ó homens, voltai-vos depressa, pois se não vos converterdes poderá ser tarde
para vós. Aceitai JESUS em vossas vidas. Ele quer salvar-vos. Abri vossos corações ao

seu chamado. Abri vossos corações à luz de Deus. Não vivais nas trevas do pecado. A
luz do mundo está no meio de vós. Coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1520
26.12.98 (Sábado)
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe. Quero que compreendais o meu amor por vós e
que vivais santamente fazendo o bem a todos. Daí testemunho da vossa fé. Não
fiqueis a questionar. As vossas dúvidas e incertezas são interferências do seu
adversário. Sois preciosos para o Senhor e Ele vos ama. Quero-vos todos ao meu lado,
pois desejo conduzir-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Peço-vos
também que continueis a rezar. Quando estais afastados da oração, o demônio se
aproxima de vós para fazer-vos pecar. Rezai sempre. Sede meus mensageiros. Dizei a
todos que Eu tenho pressa e que já não há tempo a perder. Rezai. Sabei que este é o
tempo da graça e que se não houver conversão o castigo virá. Avante com coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

1521
29.12.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Convido-vos nesta noite a amardes o senhor e a abrirdes vossos
corações ao seu chamado. Não endureçais vossos corações, mas abri-vos com
amorosidade ao Deus da salvação e da paz. Rezai muito para poderdes aceitar a minha
mensagem. Não venho do Céu por brincadeira. Não vos esqueçais que estes são os
tempos das grandes tribulações. Convertei-vos. Este é o tempo favorável para
mudardes de vida. Coragem. Não percais a esperança. Quem confia no Senhor não
será derrotado. Avante com alegria.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.

