MENSAGENS DE 1999
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.

1524
05.01.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: Não permitais que o demônio vos afaste da minha graça. Sede
fervorosos na oração. Se vos afastardes da oração, quando menos esperardes, sereis
enganados pelo inimigo. Não vos esqueçais que estais vivendo o momento da grande
batalha espiritual. Estai atentos. Que o rosário seja a arma da vossa defesa e a
Eucaristia o sustentáculo para a vossa caminhada. Que o amor seja a alegria de Deus
em vós e o perdão a alegria de vós em Deus. Avante por este caminho e sereis salvos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1525
07.01.99 (Quinta-feira)
Queridos filhos: Continuai a rezar, pois a oração vos fortalecerá e vos fará
compreender os desígnos de Deus em vossa vida. Abri vossos corações ao Senhor e
testemunhai com a própria vida que sois todos de CRISTO. Não desanimais ante as
dificuldades. Quando sentirdes o peso da vossa cruz, chamai por JESUS. Confiai N’Ele e
tudo acabará bem. Coragem. Não recueis.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1526
09.01.99 (Sábado)
Queridos filhos: Alegrai-vos, pois tendes um lugar especial em Meu Imaculado
Coração. Não temais. Os que Me pertencem não devem temer. Daí a vossa
contribuição para a plena realização dos meus projetos. Não fiqueis de braços
cruzados. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Arrependei-vos depressa.
O arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho da conversão.
Testemunhai com a vossa própria vida que sois todos do Senhor. Não recueis. Quando
tudo parecer perdido surgirá para vós a grande vitória do Senhor. Rezai. Sem oração a
vida cristã perde seu valor e eficácia. Deus vos chama. Dizei sim ao seu chamado.
Cuidado. As vossas dúvidas e incertezas são interferência do meu adversário. Avante
com o Senhor e sereis vitoriosos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.

1527
12.01.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: Sede corajosos e testemunhai com a vossa própria vida a minha
presença no meio de vós. Não permitais que os meus apelos fiquem esquecidos. Dizei
a todos que Eu tenho pressa e que preciso continuamente de vossas orações e
sacrifícios. A humanidade está longe de Deus e próxima de um grande abismo. Rezai.
Os que vivem afastados da oração não vão suportar aquilo que há de vir. Este é o
tempo da graça. Os que não mudarem de vida agora terão dificuldades no futuro. Abri
vossos corações ao Senhor. Fugi todos do pecado. Vós sois do Senhor e somente a Ele
deveis servir. A do. Eu sou a vossa Mãe e caminho Mãe dolorosa. Nestes vossos
tempos Meu Coração tem sofrido por causa das blasfêmias que são cometidas pelos
homens. A humanidade tornou-se escrava do pecado e caminha numa triste cegueira
espiritual. Venho do Céu para libertar-vos e conduzir-vos ao Meu Filho JESUS.
Apressai-vos em vos converterdes. Rezai sempre e afastai-vos de tudo aquilo que
paralisa a vossa evolução espiritual. Sede do Senhor. Amai. Perdoai. Sede mansos e
humildes de coração. Eu sou a vossa mãe e caminho convosco. Coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1530
18.01.99 (Segunda-feira)
Queridos filhos: Vivei esses dias em intensas orações e sacrifícios. Fazei pequenas
renuncias e rezai o vosso rosário com alegria. Eu preciso de vós Daí a vossa
contribuição para a vitória do Senhor. Rezai. Convertei-vos. O que tendes a fazer não
deixeis para a manhã. Confiai em minha maternal proteção. Os que confiam em MIM
não experimentarão a derrota. Avante Comigo e sereis vitoriosos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.

1531
19.01.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: Alegrai-vos porque tendes um lugar especial em Meu Imaculado
Coração. Vós sois o povo eleito do Senhor e é chegado o momento em que deveis
abraçar a santidade e assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristão. Sabei que se
vos afastardes da oração não compreendereis as mensagens que Eu já vos transmiti.
Não vos aflijais. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado embora não Me vejais.
Coragem. Se confiardes no Senhor não sereis derrotados. Dizei não ao pecado e voltaivos à graça de Deus. Não vos esqueçais que este é o tempo da graça. Não cruzeis os
braços.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1532

23.01.99 (Sábado)
Queridos filhos: Alegrai-vos porque se aproxima os tempos da vossa libertação.
Aproxima-se o Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração e a humanidade
encontrará a paz. Sabei que preciso muito das vossas orações e dos vossos sacrifícios.
Não cruzeis os braços. Chegaram os tempos por MIM preditos. Este é o tempo do
grande combate. Consagrai-vos a MIM, pois todos aqueles que se consagram a MIM
não experimentarão a derrota. Rezai. Rezai muito. Tende certeza que o Senhor
transformará toda vossa dor em uma grande alegria. Coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1533
26.01.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: Enchei-vos de coragem, pois sou a Mãe das graças e da esperança.
Confiai no Senhor e nunca vos afasteis da sua graça. Sois o povo eleito e o Senhor
quer salvar-vos. Estais vivendo momentos difíceis e é preciso que intensifiqueis vossas
orações. O demônio já sente sua derrota e não deixará de tentar-vos. Tende cuidado.
Rezai. Fugi do pecado. Reconciliai-vos sempre com Deus por meio da confissão.
Aqueles que estão Comigo não serão vencidos pelo inimigo. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1534
28.01.99 (Quinta-feira)
Queridos filhos: Convido-vos hoje a viverdes e testemunhardes todas as minhas
mensagens, pois somente assim contribuireis para a plena realização dos meus
projetos. Eu venho do Céu para encorajar-vos e dizer-vos que Deus espera muito e
vós. Não cruzeis os braços. Trabalhai, orai e assumi com alegria a missão que o
Senhor vos confiou. Avante com coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.

1535
30.01.99 (Sábado)
Queridos filhos: Agradeço-vos por estardes aqui nesta noite. Deus vos abençoe e vos
conceda muitas graças. Venho do Céu para vos conduzir ao Meu Filho JESUS. Abri
vossos corações a MIM e sede dóceis aos meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas
sede fiéis ao Senhor. A humanidade está enferma por causa do pecado. Dia a dia
cresce o número daqueles que se afastam de Deus. Rezai. Sem oração não
conseguireis viver o que vos digo. Meu Filho JESUS espera muito de vós. Voltai-vos.
Sede mansos e humildes de coração. Lede todos os dias um trecho do Evangelho.
Deixai que a palavra do Meu Filho transforme a vossa existência. Dizei a todos que o
tempo é curto e que este é o momento oportuno para vos converterdes. Coragem. Não
cruzeis os braços.

Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1536
02.02.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: Coragem. Meu Filho está convosco. Não desanimeis ante as
dificuldades. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para socorrer-vos. Rezai. Rezai.
Rezai. A vossa oração contribuirá para o vosso crescimento espiritual. Tende confiança
em minha especial proteção. Vós não estais sozinhos. Quero-vos felizes sobre a terra e
mais tarde Comigo no Céu. Alegrai-vos. Aconteça o que acontecer não percais a
esperança. Não vos deis por vencidos. Confiai em JESUS. Ele é a vossa alegria e a
vossa vitória. Avante sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1537
05.02.99 (Sexta-feira)
Queridos filhos: Não permitais que os meus pobres filhos vivem na ignorância. O que
Eu vos tenho anunciado proclamai a todos. Dizei a todos que tenho pressa e que este é
o tempo oportuno para vos converterdes. Abri vossos corações ao Senhor. Sede meus
na oração, na entrega e na disponibilidade em servir ao Senhor. Não fiqueis em
silêncio. Dizei a todos que se não houver conversão, um grande castigo virá sobre a
humanidade. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª
Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1538
06.02.99 (Sábado)
Queridos filhos: Convido-vos hoje a abrirdes vossos corações ao Meu Filho JESUS e a
amá-lo sobre todas as coisas. Voltai-vos à sua graça por meio do sacramento da
confissão. A confissão vos fortalecerá e vos enriquecerá espiritualmente. Se os homens
se reconciliassem com Deus por meio da confissão ao menos uma vez por semana, a
humanidade seria curada espiritualmente. Sabei que o pecado destroe a vida espiritual
de muitos dos meus pobres filhos. Eu vim do Céu para socorrer-vos e conduzir-vos ao
Meu Filho JESUS. Rezai. Rezai muito. Não vos afasteis da oração. A humanidade
caminha numa triste cegueira espiritual porque os homens se afastam da oração.
Voltai-vos. Deus vos ama e vos espera. Coragem. Confiai no Senhor e tudo acabará
bem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1539
09.02.99 (Terça-feira)

Queridos filhos: Convido-vos nesta noite a viverdes o Evangelho do Meu Filho JESUS e
a serdes mansos e humildes de coração. Amai a verdade e testemunhai com a vossa
própria vida os meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas peço-vos que sejais todos do
Senhor. Sei que tendes liberdade, mas tende cuidado. Voltai-vos à graça do Senhor.
Não fiqueis no pecado. Este é o tempo da graça. Dizei a todos que Deus tem pressa e
que se os homens não se converterem poderá ser tarde. Rezai e sereis capazes de
compreender o que vos digo. Avante sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1540
11.02.99 (Quinta-feira)
Queridos filhos: Afastai-vos do pecado e voltai-vos a Deus. Aproximai-vos do
confessionário e confessai-vos com sinceridade. Dai a todos bom exemplo. Não vos
esqueçais que sois Imagem e Semelhança de Deus. Não permitais que o pecado vos
afaste do Senhor. Rezai. Abri vossos corações Àquele que é o vosso Caminho, Verdade
e Vida. Segui-Me por este caminho e sereis felizes.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1541
13.02.99 (Sábado)
Queridos filhos: Abri vossos corações como a flor se abre na manhã de primavera.
Deus vos chama e vos espera com imenso amor de Pai. Voltai-vos depressa, pois o
vosso tempo é curto. Buscai forças na oração e na palavra do Senhor. Afastai-vos de
toda maldade porque vós sois do Senhor. Sabei que Eu vos amo e espero muito de
vós. Nestes dias intensificai vossas orações e sacrifícios pela conversão dos pecadores.
Dizei não ao pecado e abraçai à graça de Deus. Sede somente do Senhor.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1542
16.02.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: Neste período de quaresma, esforçai-vos para vos converterdes. Por
meio de pequenos sacrifícios, daí a vossa contribuição para a plena realização dos
meus projetos. Jejuai a pão e água. Rezai o rosário. Os que rezam o rosário todos os
dias não passarão pelo purgatório. Como é grande o número daqueles que estão se
perdendo por falta de oração e por não viverem o Evangelho do Meu Filho JESUS.
Sofro por causa daqueles que estão longe de Deus e não aceitam os meus apelos.
Sabei, queridos filhos, que este é o tempo da graça. Esta é a hora do vosso retorno ao
Senhor. Não fiqueis no pecado. Reconciliai-vos com Deus. Pedi perdão. Mudai de vida
para serdes salvos. Não vos esqueçais que Eu vos amo e vos quero Comigo no Céu.
Coragem. Não desanimeis. Eu estou convosco. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.

Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em Paz.
1545
21.02.99 (Domingo) – Pindobaçu-Ba
Queridos filhos: Eu vos amo como sois e estou feliz por estardes aqui. Venho do Céu
para chamar-vos à conversão e ao arrependimento de todos os vossos pecados. Deus
vos ama e vos chama a viverdes na Sua graça misericordiosa. Eu quero ajudar-vos.
Abri vossos corações a MIM e Eu vos conduzirei Àquele que é o vosso caminho,
verdade e vida. Peço-vos também que continueis a rezar. A humanidade afastou-se de
Deus porque os homens se afastaram da oração. Rezai. Voltai-vos ao vosso Deus. Não
fiqueis estacionados no pecado. Este é o tempo da graça. Sede sempre do Senhor.
Amai. Perdoai. Sede bons uns para os outros. Testemunhai que sois de CRISTO com a
vossa própria vida. Coragem. Não recueis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1546
23.02.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: Amo-vos e quero-vos Comigo no Céu. Alegrai-vos porque tendes um
lugar especial em Meu Imaculado Coração. Sabei que tenho pressa e já não há mais
tempo a perder. Continuai a rezar. A oração sincera e perfeita vos conduzirá à
perfeição. Não desanimeis ante as dificuldades. Tende confiança. Ouvi o que vos digo e
sereis vitoriosos. Não vos esqueçais: Os que caminham pela estrada que Eu indiquei
não experimentarão a derrota. Avante com alegria.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1547
27.02.99 (Sábado)
Queridos filhos: Deus está convosco. Não desanimeis ante as dificuldades. Sabei que
todos aqueles que confiam no Senhor não serão derrotados. Eu venho do Céu para
oferecer-vos a graça da conversão sincera. Abri vossos corações ao Deus da salvação e
da paz. Dizei a todos que tenho pressa e que preciso continuamente de vossas
orações. Não quero forçar-vos, pois tendes liberdade mas como mãe vos digo que o
melhor é fazer a vontade de Deus. Rezai. A oração vos conduzirá à graça do Senhor.
Sede corajosos. Daí testemunho dos meus apelos. Não fiqueis em silêncio. O que vos
digo deve ser levado a sério. Avante com alegria.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1548
02.03.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: Abri vossos corações ao Senhor e voltai-vos depressa pois o vosso
tempo é curto. Sabei que a humanidade caminha para a auto destruição que os

homens preparam por suas próprias mãos. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para
chamar-vos à santidade. Sabei que tudo é possível àqueles que acreditam no Senhor.
Não desanimeis nunca. Tende coragem, fé e esperança. Não vos afasteis da oração. Se
rezardes sereis capazes de aceitar os meus apelos. Não permitais que satanás vos
engane. Voltai-vos. Amai a verdade. Vivei o Evangelho do Meu Filho JESUS para serdes
salvos. Avante com alegria.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reuni

Queridos filhos: E m seus filhos. Sabei que não é a ai o Senhor pois ele vos ama. O
que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1551
09.03.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: Quero confiar-vos a missão de levar os meus apelos a todos os meus
pobres filhos. Sabei que Deus espera muito de vós. Sede corajosos e testemunhai com
a vossa própria vida que sois todos de CRISTO. Estais vivendo no tempo pior que do
dilúvio. A humanidade se afasta dia a dia do Senhor e caminha para um grande
abismo. Sede homens e mulheres de oração e contribuireis para o Triunfo do Meu
Imaculado Coração. Não fiqueis estacionados no pecado. Voltai-vos. Este é o tempo da
graça. Eu vos quero. Eu pedirei ao Meu Filho por vós e por vossas intenções. Avante
sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1552
11.03.99 (Quinta-feira)
Queridos filhos: sede fortes nas tentações. Dizei não ao pecado e voltai-vos ao vosso
Deus que vos ama e vos espera de braços abertos. Aproximai-vos do confessionário e
buscai a graça do Senhor por meio da confissão. Se soubésseis o quanto vos amo,
choraríeis de alegria. Não ofendeis o senhor. Reconciliai-vos com Ele e sereis salvos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1553
13.03.99 (Sábado)
Queridos filhos: Vós sois o povo eleito do Senhor e Ele vos chama a viverdes voltados
para o paraíso para o qual unicamente fostes criados. Estais vivendo o tempo das
grandes tribulações. É preciso muita oração. Não vos esqueçais de rezar. Eu venho do
Céu para ajudar-vos. Não fecheis vossos corações. Dizei o vosso sim ao chamado do
Senhor. Sede bons uns para com os outros. Alegrai-vos porque Deus prepara para vós

uma grande vitória. Agora se avizinham os tempos da vossa libertação. O senhor
enxugará toda a lágrima e vós tereis a alegria de viverdes no mundo semelhante
aquele que o Senhor preparou para Adão e Eva. Alegrai-vos. Daí graças a Deus. Os
tempos de paz de aproxima. Avante pelo caminho que vos indiquei.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1554
16.03.98 (Terça-feira)
Queridos filhos: Convido-vos a participardes da santa Missa com alegria e a abrirdes
vossos corações ao Senhor que vos ama e vos espera de braços abertos. Sabei que
grande é a minha alegria quando participais da santa missa. Sede meus na oração e
na entrega nas mãos do Senhor. Eu espero muito de vós. Abri vossos corações à graça
de Deus. Voltai-vos a confessar-vos com freqüência. A confissão é o meio mais eficaz
para vos reconciliardes com Deus. Coragem. Não fiqueis no pecado. Voltai-vos. Não
fiqueis de braços cruzados. Avante com alegria.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1555
19.03.00 (Sexta-feira) – dia de São José
Queridos filhos: Convido-vos nesta noite a serdes mansos e humildes de coração e a
imitardes São José na sua pureza e na sua fé. Hoje mais do que nunca deveis estar
atentos e sobretudo deves esforçar-vos para que possais crescerdes na vida espiritual.
Rezai pelas famílias para que o demônio não interfira nos lares. Eu vim do Céu para
mostra-vos a verdade e muitas vezes fechais vossos corações ao projeto que aqui
iniciei. Pesais a São José que proteja vossos lares e para que vos encoraje a imitá-Lo.
Sede homens de corajoso testemunho. Deus vos abençoe e vos conceda a graça de
serdes santos. Avante com alegria e na oração.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1556
20.03.99 (Sábado)
Queridos filhos: Não ofendais ao Senhor que já está por demais ofendido. Afastai-vos
do pecado. Não permitais que satanás tenha vitória sobre vós. Vós sois do senhor e
deveis viver sempre na sua graça. Nestes dias procurai o sacramento da confissão. A
confissão é o sacramento que vos reconcilia com Deus e vos faz crescer
espiritualmente. Tende confiança. Rezai. Sem oração sereis pobres espiritualmente.
Sabei que o Senhor vos espera. Voltai-vos a Ele que vos ama e vos conhece pelo
nome. Eu vos amo e estou ao vosso lado. Não temais. Confiai no senhor e a vossa vida
será transformada. Estou ao vosso lado. Não temais. Confiai no senhor e a vossa vida
será transformada.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.

1557
23.03.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: abri vossos corações ao Senhor e deixai que Ele ocupe o primeiro
lugar em vossa vida. Sois muito importantes para Deus e deveis esforçar-vos para
serdes fiéis ao seu chamado. Sei das vossas dificuldades, mas não desanimeis. Deus
está convosco. Acreditai firmemente no poder de Deus. Quem confia no Senhor jamais
experimentará a derrota. Rezai. A vossa oração sincera e perfeita vos conduzirá a
santidade. Coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1558
24.03.99 (Quarta-feira)
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Sabei
que estou ao vosso lado por isso nada deveis temer. Quero dizer-vos que está próxima
a vossa libertação. Deus transformará a vossa dor em uma grande alegria. Convidovos nesta noite a rezardes, pois sem oração o mundo não encontrará o caminho da
paz. Os homens se afastam de Deus e caminham para um grande abismo. Rezai. Rezai
muito. Dizei a todos que Eu tenho pressa. Não fiqueis no pecado. Não cruzeis os
braços. Segui-Me pelo caminho da oração e da entrega nas mãos do senhor. somente
N'Ele encontrareis a salvação. Sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Estais vivendo o
tempo do grande combate. A arma para vossa defesa é o santo rosário. Rezai-o com
freqüência. Avante. A vossa vitória está em Deus.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1559
25.03.99 (Sábado)
Queridos filhos: Sou a Mãe de Deus Filho e vossa Mãe. Venho do Céu até vós para
dizer-vos que a humanidade está à beira de um grande abismo e que é chegado o
momento para vos converterdes. Não fiqueis de braços cruzados; arrependei-vos dos
vossos pecados. Sabei que o arrependimento é o primeiro passo a ser dado no
caminho da conversão. Neste dias intensificai vossas orações e sacrifícios. Abraçai a
graça de Deus por meio do sacramento da confissão. Se fizerdes o que vos peço, o
Senhor vos recompensará generosamente. Rezai. Quem reza se salva, quem não reza
se condena. Abri vossos corações e daí a vossa contribuição para a plena realização
dos meus planos. Coragem. Eu estou convosco.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1560
30.03.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: Convido-vos nesta noite a abrirdes vossos corações ao chamado do
Senhor e a viverdes todos os meus apelos. Peço-vos que nestes dias procureis

esforçarvos para não ofenderdes a Deus. Estais vivendo os momentos de grandes
graças. Não fiqueis no pecado. Não viveis no pecado mortal. Vós sois do senhor. Ele
vos ama e vos chama a serdes santos. Rezai. Somente rezando sereis capazes de
fazerdes a vontade de Deus. Tende coragem. Confiai no senhor e tudo acabará bem.
Avante com alegria.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.

1561
02.04.99 (Sexta-feira)
Queridos filhos: Hoje quero convidar-vos a assumirdes vossa fé e a serdes mansos e
humildes de coração. Procurai ser em tudo como JESUS. Segui seu Evangelho para
serdes salvos. Dai a todos bom exemplo. Nos vossos atos e palavras, mostrai que sois
verdadeiramente de Cristo. Meu Filho vos deu liberdade, mas Eu vos peço que façais
sempre a vontade de Deus. Não deixeis que o mundo vos contamine. Lembrai-vos que
Meu JESUS morreu por vós e pela vossa salvação. Ele aceitou sofrer por amor a vós.
Afastai-vos de toda maldade. Não entristeçais o Coração do Meu Filho. Sede bons para
o Senhor. Ele vos ama e se interessa por cada um de vós. Se soubésseis o quanto
JESUS vos ama choraríeis de alegria. Eu sou a vossa Mãe dolorosa. Sofro pelos vossos
sofrimentos. Mas sofro sobretudo por aqueles que estão longe de Deus. Voltai-vos.
Não fiqueis de braços cruzados.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1562
03.04.99 (Sábado)
Queridos filhos: A humanidade afastou-se de Deus e não encontra o caminho da paz.
Muitos dos meus filhos estão espiritualmente cegos e caminham para um grande
abismo. Eu vim do Céu para chamar-vos à conversão e para dizer-vos que vosso
tempo é curto. Voltai-vos ao vosso Deus que vos ama e vos espera com imenso amor
de Pai. Peço-vos que não vos afasteis da oração: Se rezardes sereis capazes de
compreenderdes o que vos digo. Abri vossos corações ao Deus da salvação e da paz. O
que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Coragem. Não desanimeis. Eu estou
sempre ao vosso lado.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1563
06.04.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: Esforçai-vos para viverdes na graça do Senhor. Não vivais em pecado
mortal. Vós sois preciosos para o Senhor e deveis abrirdes vossos corações ao seu
chamado. Eu sou a vossa Mãe e vim para soc e que é chegado o momento oportuno
para vos converterdes. Peço-vos que tenhais confiança e que nunca desanimeis. Vós

sois do Senhor e Ele está convosco. Rezai. Os homens se afastam de Deus porque se
afastam da oração. Chegou a vossa hora. Não sejais prisioneiros do demônio. Acreditai
no poder de Deus. Ele é a vossa libertação. Abri vossos corações à sua graça. Eu
preciso de cada um de vós. Escutai-Me com atenção. Não vim para obrigar-vos, mas
como Mãe vos peço que sejais sempre de CRISTO. Desejo que a vossa vida fale do
Senhor mais que vossas palavras. A humanidade contaminou-se com a lepra do
pecado e caminha para a autodestruição. Voltai-vos. Arrependei-vos. Não fiqueis de
braços cruzados. O que tendes a fazer, não deixeis para amanhã.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1566
13.04.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: Coragem. Deus está convosco. Viveis no tempo pior que no tempo do
dilúvio. O pecado se alastrou como a pior epidemia causando morte espiritual em
muitos dos meus pobres filhos. Peço-vos que sejais fiéis ao Senhor. A infidelidade a
Deus é a causa de todos os males existentes na humanidade. Voltai-vos enquanto há
tempo. Sede fervorosos na oração. Se rezardes o mundo voltará a ter paz. Avante sem
medo. Confiai no senhor, pois quem N’Ele confia jamais sofrerá derrota.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1567
16.04.99 (Sexta-feira)
Queridos filhos: Vencei as tentações com profunda vivência interior e com a oração do
santo rosário. O demônio continua levando ao abismo do pecado muitos dos meus
pobres filhos. Rezai. Rezai muito, a oração sincera e perfeita salvará a humanidade de
uma grande catástrofe. Esforçai-vos para serdes santos. Vivei com humildade os meus
apelos e a vossa vida será transformada. Tende coragem. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1568
17.04.99 (Sábado)
Queridos filhos: não vos aflijais. Meu Filho está convosco. Ele é o vosso grande amigo
e ama-vos muitíssimo. Abri vossos corações e aprendei de JESUS que é manso e
humilde de coração. Se quiserdes ser fortes nas tentações, rezai mais e em tudo sede
como JESUS. Nos momentos mais difíceis para vós, chamai por MIM. Eu quero ajudarvos. Peço-vos que vivais todos os meus apelos. A humanidade vive afastada de Deus e
precisa ser curada espiritualmente. Rezai. Quando vos afastais da oração, o demônio
vos engana com facilidade. Sede somente do Senhor. Nada ou ninguém poderá contra
vós se viverdes voltados para o Senhor. Buscai em primeiro lugar o que é de Deus e a
vossa vida será repleta de benções. Coragem. Não recueis.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.

Queridos filhos: S s Tende cuidado! Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir e
seguir. Tende coragem, fé e esperança. Que tendes a ços abertos. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1571
24.04.99 (Sábado)
Queridos filhos: Abri vossos corações à luz de Deus e sereis capazes de compreender
os meus apelos. Chamo-vos porque sou a vossa mãe e bem sabeis o quanto uma mãe
ama seus filhos. Deus enviou-Me até vós para dizer-vos que este é o tempo oportuno
para vos converterdes. Sabei, queridos filhos que chegará o dia em que muitos hão de
arrepender-se da vida transcorrida sem Deus mas será tarde. Peço-vos que continueis
a rezar. Rezai muito diante da cruz pela conversão dos pecadores. Esta é a hora da
grande decisão. A QUEM QUEREIS SERVIR? Dizei hoje mesmo o vosso sim ao chamado
do Senhor. Não fiqueis no pecado. Reconciliai-vos com Deus por meio do sacramento
da confissão. Se soubésseis o valor de uma confissão bem feita e o efeito que ela
produz na alma, choraríeis de alegria. Avante com coragem. O que tendes a fazer, não
deixeis para o amanhã.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1572
27.04.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: Amai a verdade e em tudo imitai Meu Filho JESUS. Eu sou a vossa Mãe
e amo-vos. Convido-vos a mudardes de vida e a assumirdes o vosso verdadeiro papel
de cristãos. Viveis agora os tempos do grande combate. Estai atentos. Rezai para
poderdes sentir em vossos corações a grande vitória de Deus. Esforçai-vos para
viverdes na graça do Senhor. Eu quero ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que Eu
faço. Voltai-vos. O vosso tempo é curto. Não vivais em pecado. Coragem. Se viverdes
os meus apelos, Deus vos recompensará generosamente.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1573
28.04.99 (Quarta-feira)
Queridos filhos: Não vos aflijais. Não percais a esperança. Meu Filho JESUS está
convosco. Confiai N’Ele e tudo acabará bem. Eu preciso de cada um de vós. Preciso da
vossa coragem, da vossa fé e do vosso testemunho público e corajoso. Desejo que
cada um de vós experimente a vitória de Deus com o Triunfo do Meu Imaculado
Coração. Rezai. Quando rezais dais imensa alegria ao Meu Filho JESUS. Avante com
alegria. Deus está ao vosso lado e vos quer felizes. Abri vossos corações ao amor do
Senhor.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.

1574
01.05.99 (Sábado)
Queridos filhos: Eu sou a vossa mãe e vim do Céu para chamar-vos à conversão
sincera. A humanidade caminha para a destruição que os homens preparam por suas
mãos. Viveis agora os tempos mais dolorosos para vós. Peço-vos que não afasteis da
oração. Sabei que não há mais tempo para dúvidas e incertezas. O vosso tempo é
curto. Dizei a todos que Deus tem pressa. Vós que estais vivendo em pecado grave,
arrependei-vos e voltai-vos Àquele que é o vosso tudo. Tende cuidado. Vós sois
preciosos para o Senhor e Ele vos ama. Sede fortes nas tentações. Rezai o vosso
rosário. Confiai no Senhor. Quem confia no Senhor jamais experimentará a derrota.
Avante com coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1575
02.05.99 (Domingo) – em Marechal Deodoro – AL.
Queridos filhos: Sabei enfrentar os sofrimentos e provações. Quero dizer-vos que tudo
pode ser vencido pela humildade. Não desanimeis. Eu estou convosco. Aconteça o que
acontecer, não percais a vossa esperança. Deus é mais que tudo e maior que todos.
Quem está com o Senhor sempre vencerá. Rezai. A vossa vitória está na força da
oração. Eu preciso do vosso sim. Não recueis. Sede fiéis ao Senhor. Vivei seu
evangelho para serdes salvos. Coragem. Quando tudo parecer perdido surgirá para vós
a grande vitória de Deus. abri vossos corações ao Deus da salvação e da paz. EU SOU
A RAINHA DA PAZ e vim do Céu para oferecer-vos a paz. Escutai-Me.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1576
04.05.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: Convido-vos nesta noite a rezardes diante da cruz pela Igreja do Meu
Filho JESUS e de modo especial pelo sucessor de Pedro, o Papa João Paulo II. A Igreja
de JESUS está ameaçada de perder a verdadeira fé por causa de tantos erros que se
espalha em seu interior. O demônio conseguiu seduzir ao erro grande número de
pastores. Hoje o Evangelho de JESUS é desprezado e falsas doutrinas ocupam o lugar
da verdade. Rezai. Sabei que é urgente o meu apelo. REPITO: Rezai. Rezai pela Igreja
. Rezai pelos bispos e sacerdotes para que voltem a ensinar a verdade. Muitos dos
meus pobres filhos caminham numa triste cegueira espiritual por falta de ensinamento.
Eu vim do Céu para encorajar-vos e dizer-vos que preciso do vosso testemunho. Não
cruzeis os braços. Não recueis. Escutai-Me.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1577
08.05.99 (Sábado)

Queridos filhos: Sou a Mãe que repete a mesma canção: Voltai-vos depressa! Deus vos
ama e vos espera com imenso amor de Pai. Viveis momentos difíceis e deveis
intensificar vossas orações e sacrifícios pela conversão dos homens. Eu preciso do
vosso sim; Abri vossos corações ao chamado do Senhor. Rezai. Na oração sereis
capazes de compreender meu amor por vós. Convido-vos nesta noite a viverdes todas
as minhas mensagens. Se fizerdes o que vos peço sereis ricos espiritualmente. Não
cruzeis os braços. Arrependei-vos. O arrependimento é o primeiro passo a ser dado no
caminho da conversão. Avante com coragem e alegria.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1578
11.05.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: Convido-vos nesta noite a viverdes voltados para o paraíso para o qual
fostes criados. Peço-vos que vivais com alegria os meus apelos, pois somente assim a
vossa vida será transformada. Não quero obrigar-vos pois tendes liberdade. Chamovos a viverdes afastados do pecado. Não permitais que o demônio vos afaste da graça
de Deus. Rezai. Quando rezais, alegrais o Meu Imaculado Coração. Não cruzeis os
braços. Sabei que este é o tempo da graça. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. Coragem. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1579
13.05.99 (Quinta-feira) – Maceió – AL
Queridos filhos: Sou a vossa Mãe. Recordais hoje a minha aparição na cova da Iria e o
grande milagre realizado por MIM para chamar a atenção dos homens. Sabei, queridos
filhos, que a humanidade vive afastada de Deus e caminha para a auto destruição que
os homens prepararam por suas próprias mãos. Eu sofro por causa daqueles que estão
longe de Deus e caminham numa triste cegueira espiritual. Peço-vos que vos afasteis
de toda espécie de mal. Segui pelo caminho que vos indiquei. Rezai todos os dias o
santo rosário. Nos momentos mais difíceis para vós, a oração do rosário vos dará força
e vos fará sentir a presença de Deus. Não vos afasteis da oração. Como já disse, a
humanidade afastou-se de Deus porque os homens se afastam da oração. Voltai-vos
agora. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Viveis os tempos da grande
tribulação. Brevemente dá-se-a grandes conflitos. O que outrora vos anunciei está
para realizar-se. Convertei-vos depressa. Deus vos espera de braços abertos. Não
recueis. Avante com alegria. Se fizerdes o que vos peço a vossa vida será rica da graça
do Senhor.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1580
15.05.99 (Sábado)
Queridos filhos: Coragem. Quem está com o Senhor jamais será derrotado. Eu venho
do Céu para dizer-vos que Deus vos ama e vos chama à sua graça. Peço-vos que

estejais sempre atentos aos meus apelos. Eu quero levar-vos a um ardente e contínuo
desejo de Deus. Abri vossos corações. Afastai-vos do pecado para serdes salvos. Eu
espero muito de vós. Dai a vossa contribuição para o Triunfo do Meu Imaculado
Coração. Consagrai-vos a MIM. Os que se consagram a MIM com confiança
experimentam a minha grande vitória. Rezai. A oração é o recurso que vos ofereço
para crescerdes espiritualmente. Não recueis. Aconteça o que acontecer, não vos
afasteis do caminho que tenho indicado. Avante com alegria. Os que confiam no
Senhor terão suas dores transformadas em alegria.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1581
18.05.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: Deixai-vos guiar por MIM e Eu vos conduzirei pelo caminho do bem e
da santidade. Neste vossos tempos que se tornaram pior que no tempo do dilúvio,
deveis esforçar-vos para viverdes na graça do Senhor. Estai vigilantes. Não ofendais
ao Meu Filho JESUS. Arrependei-vos e voltai-vos depressa! Não permitais que o
demônio roube a vossa paz. Quando vos sentirdes tentados, seja o rosário a vossa
arma de defesa. Quando cairdes em pecado, seja o sacramento da confissão o remédio
para vossa alma. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e estou sempre ao vosso lado.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1582
20.05.99 (Quinta-feira)
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para dizer-vos que deveis rezar o
rosário todos os dias. Se rezardes o mundo voltará a ter paz. Eu preciso de cada um
de vós. Não vos afasteis do Senhor e da sua graça. Não fiqueis no pecado. Este é o
tempo da graça. Voltai-vos ao Meu Filho que vos ama e vos espera de braços aberto
25.03.99 (Terça-feira) ntos de vossa existência. Deixai que vossos exemplos falem
mais que vossas palavras. Se seguirdes pelo caminho que estou indicando, sereis ricos
espiritualmente. Convido-vos também a rezardes mais. Nestes tempos difíceis não
podeis viver de braços cruzados. Convido-vos, pois, a serdes homens e mulheres de
oração. Se viverdes afastados da oração e chegardes ao fim da vida neste estado,
correis o risco de vos perder eternamente. Não fiqueis no pecado. Estai. Escutai-Me.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1585
28.05.99 (Sexta-feira)
Queridos filhos: Convido-vos nesta noite a rezardes com o coração, pois a oração de
coração agrada ao Senhor. Fazei frutificar em vós os tesouros espirituais que vos foi
concedido com o batismo e sereis capazes de compreender os meus apelos. Eu venho
do Céu para chamar-vos à conversão. Se os homens se abrissem aos meus apelos,
bem depressa a humanidade seria curada espiritualmente. Eu preciso do vosso sim. Se
quereis contribuir com os meus projetos, escutai-Me. Abri vossos corações ao Senhor.

Este é o tempo da misericórdia. Reconciliai-vos com Deus e com o próximo. Não
recueis. Não tenhais saudades do vosso passado de pecado. Para os que são do
Senhor nada mais é importante do que o servir com amor e fidelidade. Coragem. Deus
está convosco. Não percais a esperança.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1586
29.05.99 (Sábado)
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para conduzir-vos ao Meu Filho
JESUS. Fico feliz por estardes aqui. Deus vos abençoe e vos dê serenidade e paz. Peçovos que vos aproximeis do sacramento da confissão para receberdes o perdão de
Deus. Vós sabeis o quanto uma mãe se preocupa com seus filhos. Compreendei agora
o porquê da minha presença no meio de vós. Eu quero que todos os meus filhos sejam
felizes sobre a terra e mais tarde Comigo no Céu. Rezai. Quando estais afastados da
oração, vos tornais o alvo principal do demônio. Quem não reza se torna fraco
espiritualmente. Eu vos quero fortes na fé, por isso vos chamo a rezardes mais. Dizei
hoje mesmo o vosso sim ao chamado do Senhor e sereis transformados. Tende
coragem. Não desanimeis nunca. Neste momento faço descer sobre vós uma
extraordinária chuva de graça. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1587
31.05.99 (Segunda-feira)
Queridos filhos: Peço-vos nesta noite ilimitada confiança no Pai Celeste. O Pai ao criarvos pensou em vós como filhos livres e não escravos do pecado. Vós fostes criados
para serdes felizes, queridos filhos, mas o pecado vos corrompeu e vos afastou do
amor do Pai. Vim do Céu para dizer-vos que ainda há tempo para voltardes aos braços
do Pai. A Imagem do Pai que há em vós não pode continuar sendo desfigurada pelo
pecado. Convido-vos, pois a abrirdes vossos coração ao amor do Pai. Olhai a criação e
rendei graças ao Pai por tudo que Ele criou e s abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1589
05.06.99 (Sábado)
Queridos filhos: Confiai na bondade infinita do Pai e amai-O sobre todas as coisas.
Acreditai firmemente no poder do Pai, pois Ele deseja transformar toda vossa dor em
uma grande alegria. Se soubésseis o quanto sois amados pelo Pai, choraríeis de
alegria. Sabei que o Pai espera a vossa resposta ao seu chamado. Caminhai ao
encontro daquele que vos espera de braços abertos. Sabei valorizar os dons que o Pai
Celeste vos concede e sede corajosos. O Pai precisa de cada um de vós. Sede mansos
e humildes de coração. Sede imitadores do Meu Filho JESUS. Vivei sempre em estado
de graça. Se vos acontecer cair, confiai na misericórdia do Pai que vos ama e vos
perdoa. Avante com alegria.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.

Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1590
06.06.99 (Domingo) – Montes Claros – MG
Queridos filhos: Desejo conduzir-vos Àquele que vos criou à sua Imagem e
Semelhança e vos conhece pelo nome. Voltai-vos ao Pai Celeste com alegria pois Ele
vos espera com imenso amor. Fico feliz por estardes aqui. Peço-vos que não vos
afasteis do caminho que vos tenho indicado. O Pai espera o vosso retorno à sua graça.
Não fiqueis de braços cruzados. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã.
Sabei que a solução para todos os males da humanidade está em Deus. A humanidade
afastou-se do amor misericordioso do Pai e caminha numa triste cegueira espiritual. Eu
vim do Céu para orientar-vos e conduzir-vos. Abri vossos corações. Sede dóceis. Sede
fiéis à vossa fé. Se vos entregardes ao Pai tudo acabará bem. Coragem. Não
desanimeis nunca.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1591
08.06.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: A humanidade vive agora os momentos mais difíceis e é chegado o
momento de voltardes Àquele que é o vosso tudo e vos criou à sua Imagem e
Semelhança. Grande é o amor do Pai por vós. Agora mais do que nunca é preciso
tomar consciência da grave situação em que vive a humanidade. Quero dizer-vos que
este é o tempo favorável à vossa conversão. Se não vos converterdes poderá ser
tarde. Voltai-vos aos braços amorosos do Pai, bem depressa a humanidade seria
curada espiritualmente. Não cruzeis os braços. Coragem. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1592
12.06.99 (Sábado)
Queridos filhos: Amai a verdade e dai a vossa contribuição para o Triunfo do Meu
Imaculado Coração. Peço-vos que tenhais ilimitada confiança na misericórdia do Pai e
que em tudo procureis imitar Meu Filho JESUS. Sabei que o Pai vos espera. Não
recueis. Não fiqueis no pecado. Os que vivem em pecado grave corre o risco da
condenação eterna. Voltai-vos ao Senhor com alegria. Se fizerdes o que vos peço
sereis ricos espiritualmente. Rezai. Somente na oração encontrareis resposta aos
vossos interrogativos. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1593
15.06.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: Vós não estais sozinhos porque Eu sou a vossa Mãe e estou convosco.
Convido-vos hoje a entregardes vossos corações ao amor misericordioso do Pai.

Confiai em seu amor e vivei voltados para o paraíso para o qual o Pai vos criou e
reservou para vós aquilo que os olhos humanos jamais viram. Peço-vos que sejais fieis
na oração, na entrega e na disponibilidade em servir ao Senhor. Se viverdes afastados
da oração, vossos corações se tornarão vazios e sem fé. Acolhei os meus apelos e
vivei-os. Se fizerdes o que vos peço, tudo acabará bem. Coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1594
18.06.99 (Sexta-feira)
Queridos filhos: Acreditai no amor do Pai e vivei conforme os ensinamentos do seu
Amado Filho Nosso Senhor Jesus Cristo. Se viverdes com vossos corações voltados ao
Pai; no momento da grande tempestade series protegidos e experimentareis à vitória
do Pai. Vós fostes criados para serdes Santos. Não permitais que o pecado vos afaste
do caminho da santidade. Rezai. O demônio quer tirar a paz que Eu vos dei. Estai
atentos. Fazei o que vos digo. E nada de mal vos acontecerá. Com coragem dai a
vossa contribuição para o triunfo do Meu Imaculado Coração.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1595
19.06.99 (Sábado)
Queridos filhos: Convido-vos nesta noite a vos entregardes nas mãos do Pai com
inteira confiança. Sabei que a humanidade vive afastada de Deus e próxima de um
grande abismo. É chegado o momento em que deveis intensificar vossas orações e
sacrifícios para o vosso bem espiritual. Sabei que este é o tempo oportuno para vos
converterdes. Acolhei com amor a mensagem do Pai no Filho por meio do Espírito
Santo. Peço-vos que sejais corajosos. Não escondais a vossa fé. Manifestai a todos que
sois de Cristo. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe estou ao vosso lado. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1596
22.06.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: Convido-vos nesta noite a serdes em tudo como JESUS. Peço-vos que
não vivais em pecado mortal, pois se chegardes ao fim da vida em pecado mortal a
vossa alma viverá eternamente em trevas. Quero-vos todos ao meu lado para que Eu
possa conduzir-vos Àquele que é o vosso caminho, verdade e vida. Vós sois o povo
eleito do Pai e Ele vos espera de braços abertos. Rezai. A oração de coração vos levará
a compreender os desígnios do Pai para vós. Não recueis. Coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1597
24.06.99 (Quinta-feira)

Queridos filhos: Abri vossos corações e acolhei com alegria os meus suplicantes
apelos. Peço-vos que sejais corajosos em testemunhar o Evangelho do Meu Filho
JESUS. Não fiqueis de braços cruzados. O tempo é curto e já não podeis viver de
braços cruzados. Rezai. Se rezardes e assumirdes a vossa fé, a vossa vida será rica da
presença e do amor do Pai. Convertei-vos. Sede imitadores de São João Batista e levai
a todos a esperança que é CRISTO.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1598
26.06.99 (Sábado)
Queridos filhos: Tende confiança, fé e esperança. Nada está perdido. Confiai no Senhor
e tudo acabará bem. Eu venho do Céu até vós para chamar-vos à conversão sincera e
para dizer-vos que sois o povo eleito do Senhor. Deus tem pressa e já não podeis viver
no pecado. Sabei que este é o tempo da graça. Peço-vos que sejais dóceis ao meus
apelos e que em tudo sejais como JESUS. Nos momentos mais difíceis para vós chamai
por JESUS. Ele é a certeza da vossa vitória e da vossa paz. Alegrai-vos. Eu pedirei ao
Meu Filho JESUS por vós. Coragem. O que vos peço é para o vosso crescimento
espiritual. Escutai-Me. Abri vossos corações e assumi com alegria a vossa missão.
Neste momento faço descer do Céu sobre vós uma extraordinária chuva de graças.
Avante com alegria.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1599
29.06.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: Convido-vos nesta noite a viverdes voltados para o paraíso para o qual
unicamente fostes criados. Eu venho do Céu para conduzir-vos Àquele que é o vosso
tudo e vos conhece pelo nome. Não vos afasteis do Senhor. Procurai imitar Meu Filho
JESUS em todos vossos atos e palavras. Sabei que não é atoa que venho do Céu. Não
quero obrigar-vos mas como Mãe vos peço que vos afasteis do pecado. Desejo vosso
retorno o mais rápido possível. Deus vos ama e vos espera com imenso amor de Pai.
Não fiqueis de braços cruzados. O que tendes a fazer, não deixeis para amanhã. Peçovos também que sejais fiéis ao sucessor de Pedro, o Papa João Paulo II. Confiai nele.
Segui seu exemplo de coragem e de fé. Se fizerdes o que vos peço o Senhor vos
recompensará generosamente. Rezai. Se rezardes sereis capazes de amar e perdoar.
Sem oração a vida cristã perde seu valor e eficácia. Avante sem medo. Meu Filho
JESUS está convosco.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1600
01.07.99 (Quinta-feira)
Queridos filhos: Colocai-vos nas mãos do Senhor com inteira confiança, pois Ele é o
vosso grande amigo e vos quer felizes. Vivei com coragem o Evangelho do Meu Filho

JESUS e testemunhai que sois todos de Cristo. Peço-vos que não vos preocupeis
exageradamente com vossos problemas. Quando tudo parecer perdido surgirá para
vós uma grande vitória. Rezai. Somente na oração conseguireis alcançar vossos
objetivos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.

1601
03.07.99 (Sábado)
Queridos filhos: Amo-vos como sois e desejo conduzir-vos ao Meu Filho JESUS. Peçovos que sejais homens e mulheres de oração e em tudo procureis imitar Meu Filho
JESUS. A humanidade encontra-se em um grande abismo. O pecado se alastrou como
a pior epidemia causando morte espiritual em muitas almas. Voltai-vos ao Senhor o
mais depressa possível. Sabei que o vosso tempo é curto. Abri vossos corações. Rezai.
Os que vivem afastados da oração correm o risco da condenação eterna. Deus vos
abençoe e vos conceda seus dons. Coragem. Os que confiam no Senhor jamais serão
derrotados. Avante com alegria.
E
de e coragem. Os que estão com o Senhor não precisam viver preocupados. O Senhor
tudo fará pelos seus. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1604
10.07.99 (Sábado)
Queridos filhos: Peço-vos nesta noite que vivais santamente fazendo o bem a todos e
que sejais corajosos na fé. Viveis agora os momentos das grandes tribulações, mas
não desanimeis. Eu sou vossa Mãe e estou ao vosso lado. Não temais. Sabei que por
fim Meu Imaculado Coração triunfará. Vós que estais a escutar-Me, alegrai-vos porque
vossos nomes já estão gravados no Meu Imaculado Coração. Não vos afasteis da
oração. Se viverdes afastados da oração sereis como um navegador errante sem
destino e sem saber como chegar. Eu quero conduzir-vos ao porto da salvação que é
JESUS. Abri vossos corações ao Meu Filho JESUS. Aconteça o que acontece, não
percais a esperança.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1605
13.07.99 (Terça-feira)
Queridos filhos: Peço-vos que vivais na graça do Senhor e que em tudo procureis
imitar Meu Filho JESUS. Venho do Céu para dizer-vos que o tempo é curto e que este é
o momento oportuno para vos converterdes. Deus vos chama a serdes corajosos na fé.
Dai testemunho da verdade. O que tendes a fazer, não deixeis para amanhã. Começai
a rezar mais. A humanidade está distante de Deus porque os homens se afastaram da
oração. Voltai-vos. Deus vos ama e vos espera de braços abertos. Avante com alegria.

Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1606
15.07.99 (Quinta-feira)
Queridos filhos: Amai. Sabei que o amor sobrenatural é a vossa defesa contra todo e
qualquer mal. A humanidade contaminou-se com a lepra do pecado por falta de amor.
Os homens falam de paz mas nada fazem para alcançá-la. É chegado o momento em
que vos peço ilimitada confiança no Senhor. Não vos afasteis da sua graça. É este o
tempo oportuno para encontrardes a paz que tanto desejais. Não fiqueis no pecado.
Rezai. A oração vos fará compreender o amor do Senhor por vós e assim sereis
capazes de amar.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Ssmª Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.

1.607 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 17/07/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Sofro por causa dos vossos sofrimentos e quero ajudar-vos a suportar
o peso das vossas tribulações. Peço-vos que tenhais coragem. Sabei que Meu Filho
Jesus está ao vosso lado e a nada deveis temer. Sede homens e mulheres de
constante oração e a vossa vida será transformada. A humanidade está enferma por
causa do pecado e precisa ser curada. Venho do Céu para encorajar-vos e dizer-vos
que este é o tempo da graça. Abri vossos corações ao amor do Senhor e sereis
capazes de compreender e aceitar os Meus apelos. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

1.608 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 20/07/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Convido-vos a abrirdes vossos corações ao Deus da salvação e da paz.
Peço-vos que tenhais coragem em testemunhar os Meus apelos ao mundo. Dizei a
todos que tenho pressa e que já não há mais tempo a perder. Se os homens
continuarem ofendendo a Deus, não tardará cair sobre a humanidade um terrível
castigo. Sabei que este é o tempo favorável para voltardes ao Senhor. Não fiqueis no
pecado. Reconciliai-vos com Deus e com o próximo. Valorizai a oração, pois a oração
vos fortalece e vos aproxima do Meu Filho Jesus. Rezai. Rezai muito. Muitos não são
fiéis porque não rezam. Rezai. E tudo acabará bem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.609 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 23/07/1999 – Angüera/BA –
Sexta

Queridos filhos: A vossa vitória está na força da oração. Quando rezais vossos
corações se abrem para acolher o amor do Senhor. Deixai que a vossa espiritualidade
beba na fonte que é Cristo, Mestre e Pastor das vossas almas. Encorajai-vos e
testemunhai a Minha mensagem de paz. Não recueis. Deus é a vossa força. Não
temais. Quem está com o Senhor não experimentará a derrota.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.610 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 24/07/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Amo-vos imensamente e desejo conduzir-vos Àquele que é o vosso
Caminho, Verdade e Vida. Deus enviou-Me para chamar-vos à santidade e para dizervos que o tempo é curto. Dizei hoje mesmo o vosso sim ao chamado do Senhor. A
humanidade afastou-se de Deus e caminha numa triste cegueira espiritual. Vim do Céu
para ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que Eu faço. Não vos afasteis da oração.
Sem oração estais propensos a pecar e sem refletir caminhais para um grande abismo.
Abri vossos corações ao amor de Deus. Quando os homens se amarem a humanidade
encontrará a paz. Tende coragem, fé e esperança. Quando tudo parecer perdido
surgirá para vós a grande vitória de Deus.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.611 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 25/07/1999 – General
Salgado/SP
Domingo
Queridos filhos: Eu vim do Céu para encher-vos de graça e de paz. Peço-vos que sejais
dóceis ao chamado do Senhor e que em tudo sejais como Jesus. Sede homens e
mulheres de coragem. Dai testemunho da verdade e não tenhais medo de anunciar os
Meus apelos ao mundo. Sofro por cada um de vós. Sofro por causa dos vossos
sofrimentos e quero conduzir-vos ao Meu Filho. Abri vossos corações à santidade. Nos
momentos mais difíceis para vós, confiai em Jesus. Ele é o vosso grande amigo e vos
conhece pelo nome. Rezai. Se viverdes em constante oração a vossa vida será
transformada e sereis capazes de contribuir para o Triunfo do Meu Imaculado Coração.
Não desanimeis. Confiai no amor misericordioso do Senhor. Quem confia no Senhor
jamais será derrotado. Avante com alegria. Deus vos abençoe e vos dê serenidade e
paz.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.612 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 27/07/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Sede mansos e humildes de coração. Não permitais que o demônio
vos afaste da graça de Deus. Não julgueis. Não caiais na tentação de condenar os
outros, pois somente Deus é o Juiz Supremo. Amai-vos uns aos outros. Sede irmãos
de todos. Olhai com amor para aqueles que são marginalizados pela sociedade. Amai
os que não são amados. Rezai por aqueles que são desprezados e vivem na solidão.

Dizei a todos aqueles que sofrem que Meu Senhor os ama com um amor especial.
Quanto a vós, coragem. Sede fiéis às Minhas palavras e sereis felizes.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.613 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 31/07/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Fico feliz por estardes aqui. Deus vos ama e vos chama a viverdes
voltados para o paraíso. Quero dizer-vos que está próxima a vossa libertação. Peçovos que continueis a rezar. Se rezardes a vossa vida será rica da presença de Jesus.
Sabei que Deus está contristado por causa dos pecados da humanidade, mas como Pai
amoroso abre os braços e vos espera com alegria. Há tanto tempo estou convosco,
mas ainda não compreendestes Minha presença no meio de vós. Deus enviou-Me para
chamar-vos à Sua graça. Não recueis. Esta é a hora do vosso testemunho público e
corajoso. Avante sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.614 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 01/08/1999 – Santo Amaro –
Domingo
Queridos filhos: Peço-vos que sejais fiéis a Igreja de Jesus e que procureis viver
voltados para o Coração Misericordioso do Senhor. Dizei o vosso sim ao Senhor que
vos chama e vos espera. Não fiqueis afastados. Não permitais que o demônio vos
engane. Vós sois do Senhor. Conheço vossos sofrimentos e vim do Céu para socorrervos. Nesta noite faço cair do Céu sobre vós uma extraordinária chuva de graça. Abri
vossos corações aos Meus apelos. Rezai. Quem vive afastado da oração corre o risco
da condenação eterna. Tende cuidado. Vós sois preciosos para Mim. Fugi todos do
pecado. Abraçai a graça de Deus e sereis salvos. Quando cairdes em pecado, chamai
por Jesus. Pedi perdão. Reconciliai-vos por meio do sacramento da Confissão. Sabei
que o tempo é curto. Não vivais em pecado mortal. Eu sou a vossa Mãe, amo-vos
imensamente e quero ver-vos felizes. Coragem. Não recueis. Deus está convosco.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.615 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 03/08/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Sou a Rainha da Paz. Peço-vos que sejais construtores da paz, pois os
que vivem e promovem a paz se aproximam com facilidade do Senhor. Meu Coração
arde de amor por vós, mas também sofre por causa daqueles que causam toda espécie
de violência. Oh! homens para onde quereis ir? O que pensais do vosso futuro? Sabei
que não vim do Céu por brincadeira. Se não vos converterdes um grande castigo cairá
sobre a humanidade. Rezai. A oração vos fortalece e vos aproxima da graça do
Senhor. Coragem. Nada e ninguém está perdido. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

1.616 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 07/08/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe. Peço-vos que não desanimeis ante as
dificuldades. Deus está convosco. Tende confiança, fé e esperança. Quem está com o
Senhor jamais sentirá o peso da derrota. Rezai. Quando rezais, dais imensa alegria ao
Meu Filho Jesus. Vim do Céu para conduzir-vos à santidade. Não recueis. Dai
testemunho da verdade. Dizei a todos que esta é a hora da graça. Arrependei-vos e
voltai-vos. O Senhor vos ama e vos espera de braços abertos. Não esqueçais: Vós sois
importantes para o Senhor e Ele vos dará a graça da vitória em todas as situações
difíceis. Avante sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.617 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 10/08/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Eu preciso de cada um de vós. Deus enviou-Me para chamar-vos à
uma vida de oração e de entrega. Peço-vos, nesta noite, que sejais dóceis ao Meu
convite à conversão. Não permitais que o demônio se apodere de vossos corações. Não
guardeis sentimentos de ódio ou desejo de violência em vossos corações. Vós sois do
Senhor e somente a Ele deveis servir. Rezai. Se vos abrirdes à graça de Deus por meio
da oração, sereis curados espiritualmente. Acolhei com simplicidade os Meus apelos. O
que digo deve ser levado a sério. Não recueis. Coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.618 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 13/08/1999 – Angüera/BA –
Sexta
Queridos filhos: Convido-vos a amardes o vosso próximo, pois o amor é o remédio
para os grandes males da humanidade. Se assumirdes com alegria a vossa fé,
compreendereis os desígnios de Deus para a vossa vida. A humanidade contaminou-se
com toda a espécie de pecado e Deus Pai quer libertá-la pelo Seu Amor Misericordioso.
Voltai-vos depressa. O Deus da salvação e da paz vos espera de braços abertos.
Coragem. Nos momentos de fraqueza espiritual, chamai por Jesus. Quando sentirdes o
peso das vossas dificuldades, recorrei à oração. A oração vos fortalecerá e vos fará
sentir a vitória de Deus. Avante sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.619 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 14/08/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Sede construtores da paz. Se viverdes na paz do Meu Filho Jesus
podereis experimentar Sua divina presença em vossos corações. Eu preciso de cada
um de vós. Não fecheis vossos corações ao Meu projeto. Não permitais que nada e
ninguém vos afaste do caminho que vos apontei. Sede Meus. Se vos entregardes a

Mim a vossa vida será completamente transformada e podeis contribuir para o Triunfo
do Meu Imaculado Coração. Sede fortes na oração. Sem oração a vida cristã perde seu
valor e eficácia. Rezai. Rezai sempre. Na oração sereis capazes de compreender o que
vos digo. Coragem. Eu espero o vosso sim. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.620 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 17/08/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Afastai-vos da maldade e voltai-vos ao vosso Deus que vos ama e vos
espera com imenso amor de Pai. Não vos aflijais. Conheço vossas dificuldades e vim do
Céu para ajudar-vos. Não temais. Não percais a esperança. Eu sou a vossa Mãe e
amo-vos muito. Continuai a percorrer pelo caminho que vos indiquei. Se viverdes Meus
apelos sereis grandes na fé. Dizei a todos que já não há mais tempo a perder. Não
fiqueis no pecado. Arrependei-vos depressa. Sabei que o arrependimento é o primeiro
passo a ser dado no caminho da conversão. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.621 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 20/08/1999 – Angüera/BA –
Sexta
Queridos filhos: Aceitai o sofrimento com amor como Meu Filho Jesus aceitou. Não
desanimeis. Tende coragem, Deus está convosco. Não vos sintais sozinhos. Eu sou a
vossa Mãe e estou sempre ao vosso lado. Rezai. A oração é a fonte de todas as
vitórias.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.622 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 21/08/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Sois muito importantes para Mim. Se soubésseis o quanto vos amo,
choraríeis de felicidade. Desejo conduzir-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro
Senhor. Não recueis. Abri vossos corações ao Meu chamado. Nos momentos mais
difíceis para vós, confiai em Jesus. Ele é o vosso grande amigo e vos ama muito. Peçovos que vivais sempre em estado de graça. Afastai-vos do pecado grave e voltai-vos,
pois o tempo é curto. Segui-Me pelo caminho da fidelidade, da oração e da entrega nas
mãos do Senhor. Coragem. Avante Comigo na oração.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.623 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 24/08/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Quero dizer-vos que Eu penso muito em vós. Não vos esqueçais que
Eu sou a vossa Mãe e vos amo imensamente. Sofro convosco quando a vossa cruz é

pesada, mas não percais a esperança. As vezes tudo parece estar perdido, mas não
vos esqueçais que tudo pode ser mudado pela oração. Se vos sentirdes fracos, chamai
por Jesus. Ele é o vosso sustentáculo e com Ele sereis vitoriosos. Vós sois Meus. Não
vos sintais derrotados. Os que Me pertencem jamais serão derrotados. Peço-vos que
continueis a rezar. A oração vos conduzirá à vitória.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.624 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 26/08/1999 – Angüera/BA –
Quinta
Queridos filhos: Convido-vos a rezardes diante da Cruz em reparação pelos pecados
cometidos contra o Coração do Meu Filho Jesus. Chamai Jesus várias vezes para
habitar em vossos corações. Deixai que a luz que vem do Coração do Meu Divino Filho
penetre vossos corações, pois somente assim compreendereis o grande amor que
Jesus tem por vós. Sede instrumentos do amor. Em todos os lugares manifestai a
todos que o amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Tende
coragem. Avante na oração.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.625 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 28/08/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Por que estais preocupados? Enchei-vos de coragem, pois não estais
sozinhos. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus.
Aceitai com amor as dificuldades e as provações. Não desanimeis nunca. Quando tudo
parecer perdido, chamai por Jesus. Confiai n’Ele e tudo acabará bem. Quem confia no
Senhor jamais experimentará a derrota. Rezai. Quando rezais, dais imensa alegria ao
Meu Imaculado Coração. Procurai viver sempre na graça do Meu Divino Jesus. Afastaivos do pecado e voltai-vos. Este é o tempo do grande retorno. Avante sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.626 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 31/08/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Eu estou realmente no meio de vós. Não permitais que o demônio
coloque dúvidas em vossos corações. Eu sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma
mãe se preocupa com seus filhos. Eu desejo a vossa conversão o mais rápido possível.
Dizei a todos que o Senhor enviou-Me para apontar-vos o caminho do Céu. Levai as
Minhas mensagens ao mundo. Tudo aquilo que fizerdes em favor dos Meus apelos,
Meu Filho Jesus vos recompensará generosamente. Acreditai firmemente na bondade
do Senhor e esperai n’Ele, pois somente Ele é o vosso grande amigo. Confiai. Não
tenhais medo. Quem está com Deus não será derrotado.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

1.627 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 02/09/1999 – Angüera/BA –
Quinta
Queridos filhos: Confiai no poder do Senhor e não percais a esperança. A vossa vitória
está em Deus. Se confiardes no Senhor, com certeza o demônio nada poderá fazer
contra vós. Rezai. Quando estais afastados da oração vos tornais fracos
espiritualmente. Avante pelo caminho que vos apontei.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.628 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 04/09/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Peço-vos que continueis firmes na oração. Se os homens rezassem e
se reconciliassem com Deus, a humanidade seria curada espiritualmente. Chegou o
momento do vosso testemunho público e corajoso. Abri vossos corações ao amor de
Deus. Deixai que a graça do Senhor penetre em vossos corações e sereis grandes
espiritualmente. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Não desanimeis. Eu sou a
vossa Mãe e vim do Céu para socorrer-vos. A humanidade vive o pior momento de sua
história, mas acreditai firmemente que tudo será transformado. Os que estiverem com
o Senhor haverão de ver novos Céus e novas Terras. Avante com alegria.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.629 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 07/09/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Confiai em Meu Filho Jesus, pois Ele é a esperança de todos os povos.
Somente Ele é o Caminho que vos conduzirá à vida eterna. Acreditai em Seu amor e
voltai-vos à Sua graça. Sabei que chegaram os tempos por Mim preditos. Cuidai da
vossa espiritualidade e fortalecei-vos com a oração. Esforçai-vos para serdes santos,
pois este é o desejo do Meu Filho Jesus. Tende coragem. Não desanimeis. Eu estou ao
vosso lado. Alegrai-vos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

1.630 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 10/09/1999 – Angüera/BA –
Sexta
Queridos filhos: Viveis agora os piores momentos da história da humanidade. Hoje,
mais do que nunca, é preciso viver com o coração voltado ao Divino Salvador, pois a
falta de fé, de amor e de confiança tomou conta do coração de muitos dos Meus
pobres filhos. Estai atentos para não serdes vítimas do demônio. Buscai forças na
oração, na vivência do Evangelho. Rezai muito diante da Cruz pela paz do mundo e
pela salvação das almas. Deus chama, mas os homens continuam afastados. Voltaivos enquanto há tempo. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Escutai-Me.

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

1.631 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 11/09/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Sois os eleitos do Senhor e Ele vos ama e vos chama a viverdes
voltados para o paraíso para o qual unicamente fostes criados. Peço-vos que vos
afasteis de tudo aquilo que ofende Meu Filho Jesus e que vivais com amor os Meus
apelos. Não percais a esperança. Quando tudo parecer perdido, chamai por Aquele que
vos criou à Sua Imagem e Semelhança e vos conhece pelo nome. Procurai levar as
Minhas mensagens a todos aqueles que vivem longe de Deus. Por meio dos Meus
apelos, Eu quero conduzir-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Confiai
na bondade do Senhor. Rezai. A oração é o recurso que vos ofereço para crescerdes na
vida espiritual. Tende coragem. Eu estou convosco.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.632–Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 13/09/1999 – Angüera/BA –
Segunda
Queridos filhos: Escutai o apelo amoroso de Deus que vos chama à santidade. Quando
Deus fala, quer ser escutado. Abri vossos corações ao Seu chamado e sereis ricos na
fé. Se estais afastados é porque ainda não fostes fiéis ao Meu convite. Esforçai-vos
para viverdes as Minhas mensagens. Se fizerdes o que vos peço o Senhor vos
recompensará generosamente. Coragem. Não recueis. Não fiqueis no pecado.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.633 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 14/09/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Eu preciso de cada um de vós. Não permitais que nada ou ninguém
vos afaste do caminho que vos apontei. Sois importantes para o projeto de Deus. Com
humildade aceitai as provações. Em certo sentido é normal que elas existam, porque
vencidas com coragem, vos oferece a possibilidade de crescerdes espiritualmente.
Rezai. Quando vos sentirdes tentados, recorrei a oração. Avante sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.634 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 18/09/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Vós que estais a escutar-Me, alegrai-vos porque tendes um lugar
especial em Meu Imaculado Coração. Não desanimeis. Aconteça o que acontecer, sabei
que Eu sou a vossa Mãe e jamais vos deixarei sozinhos. Peço-vos que intensifiqueis
vossas orações e sacrifícios. Tenho nobres coisas a realizar no meio de vós. Rezai.

Acreditai no poder de Deus e sereis capazes de aceitar o que vos digo. Eu pedirei ao
Meu Jesus por vós. Coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

1.635– Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 19/09/1999 – Lagarto/SE –
Domingo
Queridos filhos: Eis que estais vivendo o tempo das grandes tribulações. Peço-vos que
não vos afasteis do Senhor. Tende cuidado. Se viverdes afastados da oração o
demônio vos enganará com facilidade. Afastai-vos do pecado e voltai-vos. Não podeis
chegar ao fim da vida terrena em pecado mortal. Sois preciosos para o Senhor. Dizei
sempre não ao projeto do demônio. A humanidade encontra-se à beira de um grande
abismo e é chegado o momento do retorno. Deus vos chama. Não recueis. O que
tendes a fazer em vosso benefício espiritual, não deixeis para o amanhã. Convertei-vos
já. Se não vos converterdes e voltardes ao Deus da salvação, um grande castigo virá
sobre a humanidade. Eu vos quero felizes. Voltai-vos enquanto há tempo. Deus está
contristado por causa dos vossos pecados. Arrependei-vos. Arrependei-vos.
Arrependei-vos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

1.636 –Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 21/09/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Coragem. Não desanimeis nunca. Sabei que o projeto que aqui iniciei
é de Deus e nenhuma força poderá destruí-lo. Peço-vos que não coloqueis nenhum
obstáculo no projeto do Senhor. Escutai com atenção o que vos digo. Rezai. Somente
rezando sereis capazes de compreender o que Deus quer para vós. Deus vos abençoe
e vos dê serenidade e paz.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.637 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 25/09/999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Viveis agora os momentos decisivos da luta entre Mim e Meu
adversário. Peço-vos que estejais atentos e que não vos afasteis da oração. Os que
vivem longe de Deus corre o risco da condenação eterna. Fugi do pecado e voltai-vos
Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Confiai em Meu Filho Jesus e a
vossa vida será repleta de bênçãos. Não desanimeis nunca. Quando tudo parecer
perdido, Deus virá com grande vitória. Coragem. Rezai muito pela conversão dos
homens. A humanidade está cega espiritualmente e precisa ser curada. Arrependei-vos
e voltai-vos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

1.638 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 28/09/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Quero dar-vos Meu Coração como refúgio seguro nos momentos da
grande tempestade. Encorajai-vos e testemunhai com amor os Meus apelos. Nestes
tempos Eu preciso muito de vós, da vossa coragem e disponibilidade em servir ao
Senhor. Rezai. Somente na oração sereis capazes de aceitar o que vos digo. Eu vos
amo. Não vos sintais sozinhos. Avante com alegria.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.639 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 29/09/1999 – Angüera/BA –
Quarta
12º Aniversário das aparições de Nossa Senhora
Queridos filhos: Eu sou a Rainha da Paz e peço-vos que sejais construtores da paz.
Agradeço-vos por estardes aqui. Deus abençoe cada um de vós e vos fortaleça em Sua
graça. Peço-vos que tenhais ilimitada confiança em Meu Filho Jesus que é o vosso
Salvador Misericordioso. Abri vossos corações ao chamado do Senhor e dai testemunho
de todos os Meus apelos. Venho do Céu com alegria para encontrar-Me convosco.
Alegrai-vos Comigo. Quando tudo parecer perdido em vossa vida, chamai por Mim. Eu
sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma mãe ama seu filho. Eu espero muito de
vós. Ainda tenho grandes coisas a realizar aqui. Rezai. A oração vos fortalecerá e
sereis grandes defensores da verdade. Coragem. Não recueis.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.640 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 02/10/999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Convido-vos a serdes em tudo como Jesus. Vós sois preciosos para o
Senhor e Ele deseja a vossa infância espiritual. Voltai-vos depressa, pois os tempos em
que viveis são tempos perigosos. A humanidade tornou-se cega espiritualmente e
afastou-se de Deus. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. Peço-vos que
estejais atentos. Rezai muito para serdes salvos. Deus vos chama à conversão. Não
fiqueis de braços cruzados. Se fizerdes o que vos peço sereis ricos na fé. Coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.641 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 05/10/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Vós sois muito importantes para o projeto que aqui iniciei. Peço-vos
que sejais dóceis ao Meu chamado, pois somente assim sereis capazes de contribuir
para a plena realização dos Meus planos. Sede homens e mulheres de oração. Quando
tudo parecer perdido, a vitória de Deus acontecerá em vossa vida. Coragem. Não
recueis. Não desanimeis nunca. Agradeço todas as vossas correspondências às Minhas
mensagens. Deus vos abençoe e vos salve.

Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.642 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 07/10/1999 – Angüera/BA –
Quinta
Queridos filhos: Sou a Mãe de Deus Filho e vossa Mãe. Convido-vos, nesta noite, a
rezardes com amor o santo rosário. Sabei que todos aqueles que rezam o rosário Me
proporcionam grande alegria. Rezai-o todos os dias contemplando os mistérios
gozosos, dolorosos e gloriosos. Os que se dedicam com fé a esta devoção, jamais
experimentarão a morte eterna. O rosário é a solução para os grandes males da
humanidade. Coragem. Confiai no Senhor e sereis vitoriosos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.643 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 09/10/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Convido-vos ao arrependimento sincero que só é possível aos que se
abrem ao amor misericordioso do Meu Filho Jesus. Venho do Céu para apontar-vos o
caminho que vos conduzirá à salvação. Deixai-vos guiar por Mim e sede dóceis ao Meu
chamado. Sede fortes na oração e na entrega nas mãos do Senhor. Confiai no Senhor
e tudo em vossas vidas se transformará. Voltai-vos depressa. Deus tem algo
preparado para vós que os olhos humanos jamais viram. Coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.644 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 12/10/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Sou a Mãe e Rainha do Brasil. Peço-vos que sejais construtores da paz
e que em tudo procureis imitar Meu Filho Jesus. Testemunhai Jesus em vossos atos e
em vossas palavras, pois somente assim o Brasil será de fato uma Terra de Santa
Cruz. O demônio está investindo todas as suas forças para destruir espiritualmente
vossa nação. Convertei-vos depressa e declarai para a glória de Deus que o Brasil
pertence a Jesus. A vossa nação está a beira de um grande abismo. Vede como cresce
a violência, os roubos e seqüestros. O demônio conseguiu espalhar seu veneno por
toda parte. Sabei que este é o tempo da graça. Rezai. Se os brasileiros e filhos de
outras nações que aqui vivem se voltarem a Deus através da reconciliação, bem
depressa o Brasil será curado espiritualmente. Aceitai o amor de Deus. Afastai-vos do
pecado e acolhei com humildade os Meus apelos. Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu
para socorrer-vos. Coragem. Avante sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.645 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 15/10/1999 – Angüera/BA –
Sexta

Queridos filhos: Deixai que o amor de Deus penetre em vossos corações, pois somente
assim sereis capazes de amar e de perdoar. Dizei ao mundo que tenho pressa e que já
não há mais tempo a perder. Sede corajosos e testemunhai ao mundo que sois
homens e mulheres de fé. Em toda parte anunciai Cristo com vossas palavras e
exemplos de vida. Aceitai com humildade os Meus apelos para crescerdes
espiritualmente. Continuai firmes na oração. Se vos afastardes da oração, não podeis
contribuir para a plena realização dos Meus projetos. Avante com alegria pelo caminho
que vos indiquei.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.646 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 16/10/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Aceitai com amor os sofrimentos e sereis capazes de compreender os
desígnios de Deus. Sabei que o sofrimento não é derrota. Meu Jesus sofreu, mas por
fim foi vitorioso. Eu sou a vossa Mãe e caminho convosco. Não desanimeis ante as
dificuldades. Eu pedirei ao Meu Filho que vos conceda a graça da vitória em todas as
vossas dificuldades. Rezai. Não vos afasteis deste precioso recurso que vos ofereço.
Quem reza se aproxima mais de Deus e sabe aceitar Sua santa vontade. Coragem.
Meu Jesus está convosco. Voltai-vos com alegria ao vosso Deus. Se continuardes
afastados de Deus sereis derrotados pelo demônio. Tende cuidado. Não vos esqueçais
nunca: Quem está com Deus jamais experimentará a derrota.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.647 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 18/10/1999–Angüera/BA –
Segunda
Queridos filhos: Convido-vos, nesta noite, a rezardes com o coração para poderdes
sentir o amor de Deus. Peço-vos também que sejais dóceis aos Meus apelos. Dai
testemunho de Cristo com a vossa própria vida. Sede do Senhor com alegria e abri
vossos corações às inspirações do Espírito Santo. Deus precisa da vossa fé e da vossa
entrega. Continuai a percorrer o caminho que vos indiquei. É de vós que Eu espero
grandes coisas. Não vos afasteis. Deus vos encoraje e vos conceda saúde e paz.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.648 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 19/10/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Encorajai-vos e assumi a missão que Eu vos confiei. Não vos caleis
diante da verdade. Dizei a todos que Deus tem pressa e que o tempo é curto. Vós que
estais a escutar-Me, tende certeza de que vossos nomes já estão gravados em Meu
Imaculado Coração. Abri vossos corações ao Senhor. Quem está com Deus jamais será
derrotado. Deus vos chama. Sede mansos e humildes de coração, pois somente assim
sereis capazes de aceitar o chamado de Deus. Avante na oração.

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

1.649 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 23/10/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Não fiqueis de braços cruzados. Dizei hoje mesmo o vosso sim ao
chamado de Deus. Quando vos abrirdes à graça do Senhor, sentireis em vossos
corações uma alegria que jamais alguém experimentou. Sabei que Deus é o vosso bem
absoluto. Entregai-vos a Ele. Confiai n’Ele e tudo acabará bem. Não vos afasteis da
oração. Quando estais afastados da oração vos tornais fracos espiritualmente. Eu sou a
vossa Mãe e vim do Céu para ajudar-vos. Eu pedirei ao Meu Filho por vós. Coragem.
Não recueis.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

1.650 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 26/10/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Eis o tempo oportuno para vos converterdes. Afastai-vos do pecado
para não viverdes eternamente sem Deus. Eu sou a vossa Mãe Dolorosa e sofro pelos
Meus filhos que se perdem eternamente. Dai a vossa contribuição para a realização
dos Meus projetos. Se vos abrirdes ao Meu chamado, sereis ricos de bênçãos e graças.
Tende coragem. Não desanimeis ante as dificuldades. Sede fortes. Eu estou ao vosso
lado. Avante com alegria.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.651 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 28/10/1999 – Angüera/BA –
Quinta
Queridos filhos: Convido-vos a serdes instrumentos de Deus no meio do vosso povo.
Sede exemplo para os outros. Em tudo procureis imitar Meu Filho Jesus. Na oração
encontrareis forças para a vossa caminhada. Deus está convosco. Sede fiéis a Ele.
Com coragem levai Meus apelos ao mundo. Eu preciso de cada um de vós. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.652 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 30/10/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: A chama de amor do Meu Imaculado Coração arde de amor por cada
um de vós. Sabei que a humanidade vive sem paz porque os homens se afastaram do
amor de Deus. Amai sempre e sereis capazes de aceitar o que vos digo. Peço-vos que
não desanimeis. Não recueis. Confiai no Senhor e jamais sereis derrotados. Grande é a

vossa missão. Aconteça o que acontecer, não recueis. Eu estou ao vosso lado. Rezai. A
oração é o recurso que vos ofereço para serdes vitoriosos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.653 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 02/11/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Vós sois o povo eleito e escolhido por Deus. Eu vos chamo a serdes
fortes e firmes na fé. Não permitais que o demônio vos engane e vos afaste do
caminho que tracei para vós. Sois importantes para Mim. Tende coragem. Não recueis.
Eu preciso do vosso sim sincero e corajoso. Rezai. Quando vos sentirdes tentados
chamais por Mim. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado para ajudar-vos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.654 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 05/11/1999 – Angüera/BA –
Sexta
Queridos filhos: O Senhor é a vossa fortaleza e vossa esperança. Confiai n’Ele e jamais
experimentareis o peso da derrota. O Senhor é o Pastor das vossas almas. Deixai-vos
guiar por Ele. Quando vos entregardes com inteira confiança, as vossas vidas serão
transformadas. Coragem. Rezai sempre. Quando vos sentirdes fracos, buscai forças na
oração.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.655 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 06/11/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Eu estou convosco sempre. Não desanimeis. Peço-vos que
intensifiqueis vossas orações pela paz do mundo e pela conversão dos Meus pobres
filhos que estão longe de Deus. Com coragem levai Meus apelos ao mundo. Vós sois os
Meus escolhidos. Não recueis jamais. Pedirei ao Meu Jesus por vós e por vossas
intenções. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.656 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 09/11/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Voltai-vos ao Divino Salvador, Jesus Cristo, pois somente n’Ele sereis
plenamente felizes. Quando estais afastados o demônio vos engana facilmente. Vós
sois do Senhor. Não vos afasteis da Sua graça. Peço-vos também que continueis a
rezar o santo rosário. O rosário é a devoção dos mais simples, dos humildes. Rezai-o
freqüentemente e sereis ricos espiritualmente. Os fiéis que rezam o rosário todos os
dias não passarão pelo purgatório. Coragem. Avante com alegria.

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

1.657 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 11/11/1999 – Angüera/BA –
Quinta
Queridos filhos: Enchei-vos de coragem, pois sou a vossa Mãe e caminho convosco.
Não desanimeis nunca. Quando tudo parecer perdido chamai por Meu Filho Jesus. Ele
virá em vosso auxílio. Acreditai firmemente em Seu amor. Amai-O sempre e
testemunhai que sois verdadeiramente de Cristo. Continuai a rezar. A vossa oração
sincera e perfeita salvará a humanidade de um terrível castigo. Avante. Não recueis.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.658 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 13/11/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Enchei-vos de coragem e sabei enfrentar as vossas dificuldades na
alegria, pois quando tudo parecer perdido surgirá uma grande vitória para vós.
Alegrai-vos porque Deus está convosco. Vós sois o povo escolhido e amado pelo
Senhor. Peço-vos que sejais fiéis na oração. Dedicai uma parte do vosso tempo ao
Senhor. Ele quer falar-vos. Abri vossos corações ao chamado Divino. Eu preciso do
vosso sim. Não recueis. Tende confiança, fé e esperança. Nada e ninguém está
perdido. Estais preparados e levai os Meus apelos ao mundo. Grande é a vossa missão.
Continuai no caminho que vos tenho indicado. Eu pedirei ao Meu Filho por cada um de
vós. Avante sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.659 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 16/11/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Peço-vos que sejais homens e mulheres de fé, onde quer que estejais.
Com vossos exemplos, levai Cristo a todos aqueles que vivem nas trevas do pecado.
Não vos afasteis da oração. Tende coragem de amardes o Senhor sobre todas as
coisas. Quem não reza, não ama verdadeiramente o Senhor. Nos vossos lares não
poupeis esforços para assumirdes a vossa dignidade de cristãos. Deus precisa de vós.
Não vos afasteis do caminho que vos indiquei. Eu sou a vossa Mãe. Não vos deixarei
sozinhos. Avante com alegria.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

1.660 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 16/11/1999 – Angüera/BA
(Para Roselane de Moraes Moreira Alves)

Querida filha: Sou tua Mãe e a nada deves temer. Eu preciso da tua fé e coragem para
levar Meus apelos ao mundo. Não te preocupes com nada. Quem está com o Senhor
jamais estará sozinho. Avante sem medo.
1.661 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 16/11/1999 – Angüera/BA (Para
a Comunidade "Canção Nova")
Quando Deus chama, Ele espera o sim. Não fujais da missão que o Senhor vos confiou.
As vossas dificuldades são interferência do Meu adversário, mas podeis ser vitoriosos
com a força da oração. Peço-vos: Não recueis. Deus precisa de vós nesta terra.

1.662 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 19/11/1999 – Angüera/BA –
Sexta
Queridos filhos: Deixai que a graça do Senhor penetre em vossos corações para
poderdes testemunhar o Seu amor misericordioso. Fico feliz quando colocais as coisas
de Deus em primeiro lugar em vossas vidas. Sabei que tudo aquilo que fizerdes em
Meu favor, o Senhor vos recompensará com generosidade. Rezai. Quando rezais dais
imensa alegria ao Meu Filho Jesus. Avante com coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.663 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 20/11/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Deus enviou-Me para socorrer-vos e conduzir-vos à Sua graça. Não
vivais afastados d’Ele, mas acolhei com amor Seu chamado à santidade. Eu estou
convosco. Acreditai firmemente que Eu estou no meio de vós. Não permitais que o
demônio vos engane com dúvidas e incertezas. Rezai. Se assumirdes com fidelidade
vossa fé, sereis ricos espiritualmente. Tende coragem. Quando tudo parecer perdido
para vós, chamai por Mim. Eu não vos deixarei sozinhos. Coragem. Brevemente Deus
transformará todas as vossas dores em uma grande alegria. Avante sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.664 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 23/11/1999 – Gramado/RS –
Terça
(Paróquia de São Pedro)
Queridos filhos: A humanidade vive pobre espiritualmente porque se afastou de Jesus
Eucarístico. Abri-vos às inspirações do Espírito Santo para que sejais sempre cheios da
graça de Deus. Dizei a todos que tenho pressa e que este é o tempo da graça. Alegraivos porque tendes um lugar especial em Meu Imaculado Coração. Tende coragem.
Testemunhai sem medo o Evangelho do Meu Filho Jesus. Deus espera muito de vós.
Avante com alegria. Eu estou convosco.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

1.665 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 25/11/1999 – Gramado/RS –
Quinta
Queridos filhos: Rendei graças ao Pai por tudo o que Ele fez em vossas vidas. Sabei
que o Senhor precisa de cada um de vós. Acolhei o Seu convite e testemunhai em toda
parte Seu amor. Vós sois importantes para Meu Filho Jesus. Valorizai os dons que
recebestes e sereis ricos espiritualmente. Não podeis imaginar o quanto vos amo. Eu
sou a vossa Mãe e caminho convosco. Desejo conduzir-vos ao Meu Filho Jesus que é o
vosso bem absoluto e vos conhece pelo nome. Quero dizer-vos que Deus transformará
toda vossa dor em uma grande alegria. Tende coragem, fé e esperança. Acreditai
firmemente no poder de Deus. Não recueis jamais. Esta é a vossa missão. Avante sem
medo. Deus está convosco.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.666 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 27/11/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Sou a Mãe que repete a mesma canção: Voltai-vos, voltai-vos, voltaivos. Sou a Virgem das Graças e vim do Céu para oferecer-vos Meu amor. Peço-vos que
sejais dóceis ao Meu chamado e que jamais vos afasteis do caminho que vos tenho
indicado. Eu quero o vosso bem. Acolhei a Minha mensagem de paz e sereis grandes
na fé. Rezai muito diante da Cruz para que a humanidade retorne ao Senhor. Deus vos
chama, não recueis. Fico feliz por estardes aqui. Pedirei ao Meu Filho por vós.
Coragem. Não fiqueis tristes ante as dificuldades. Confiai no Senhor e muito em breve
Deus enxugará todas as vossas lágrimas.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.667 –Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz–28/11/1999 – Sento Sé/BA –
Domingo
Queridos filhos: A humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser curada
espiritualmente. Quero dizer-vos que Deus está contristado por causa dos vossos
pecados. Peço-vos que sejais fiéis à vossa fé e que vivais santamente o Evangelho do
Meu Filho Jesus. Abri vossos corações aos Meus apelos, pois desejo levar-vos a um alto
cume de santidade. Sede homens e mulheres de oração. Não permitais que o demônio
vos engane. Fortalecei-vos na oração e na entrega nas mãos do Senhor. Rezai o vosso
rosário todos os dias para que o mundo encontre o caminho da paz. Estai atentos.
Muito em breve a humanidade será libertada e encontrareis a vossa plena felicidade.
Coragem. Não desanimeis. Não recueis. Eu estarei convosco.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.668 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 30/11/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Andai pelo caminho do Senhor e observai Suas leis. Deus é perfeição e
deveis imitá-lo. O demônio contaminou a humanidade com falsas doutrinas e falsos

ensinamentos. Ficai atentos. Quem permanecer firme naquilo que Meu Jesus ensinou e
que o verdadeiro magistério da Sua Santa Igreja ensina, jamais será enganado. Agora
viveis os tempos de grandes confusões espirituais. Estai atentos. Repito: Estai atentos.
Coragem, queridos filhos. Não recueis.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.669 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 04/12/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Confiai no poder do Senhor e não percais a vossa esperança. Não
permitais que nada vos afaste da graça de Deus. Quando vos sentirdes fracos, chamai
por Meu Filho Jesus. Ele é a vossa força. Apoiai-vos n’Ele e jamais sereis humilhados.
Peço-vos que continueis a rezar. A humanidade precisa ser curada espiritualmente
para encontrar o caminho da paz. Tende coragem, não recueis.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.670 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 07/12/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Sou a Mãe de Deus Filho e vossa Mãe. Peço-vos que sejais do Senhor
com alegria. Abri vossos corações ao Seu chamado à santidade e sereis capazes de
aceitar o Evangelho de Jesus. Vós sois importantes para a realização dos Meus
projetos. Não recueis, não permitais que o tentador vos afaste do caminho que vos
indiquei. Rezai para serdes fortes. Eu estou ao vosso lado. Tende confiança, fé e
esperança.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.671 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 08/12/1999 – Angüera/BA –
Quarta
Queridos filhos: Sou a Imaculada Conceição. Peço-vos que vos afasteis do pecado para
viverdes sempre na graça do Senhor. Cuidai da vossa vida espiritual para serdes
grandes aos olhos de Deus. A humanidade contaminou-se com o pecado e caminha
numa triste cegueira espiritual. Vim do Céu para oferecer-vos a graça do Meu Filho
Jesus. Esforçai-vos para serdes santos. Se vos abrirdes ao Meu chamado e viverdes
conforme o desejo de Deus, o Senhor vos recompensará com generosidade. Não
recueis. Eu preciso muito de vós.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.672 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 11/12/1999 –Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Convido-vos, nesta noite, a abrirdes vossos corações ao Deus da
Salvação e da Paz. Escutai com atenção os Meus apelos e vivei-os. Quero-vos ao Meu

lado, pois desejo conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Abri vossos corações e consagraivos ao Meu Imaculado Coração, pois somente assim sereis capazes de experimentar a
grande vitória de Deus com o Triunfo do Meu Coração. Rezai. A humanidade está
enferma e precisa ser curada pelo amor misericordioso do Senhor e somente a força
da oração será capaz de salvar a humanidade. Tende coragem. Pedirei ao Meu Filho
por vossas intenções. Não vos afasteis do Senhor. Quem está com Deus jamais será
derrotado. Avante com alegria.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.673 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 14/12/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: A paz do Senhor esteja convosco. Vim do Céu para dizer-vos que este
é o tempo do vossos testemunho público e corajoso. Peço-vos que estejais atentos,
pois este é o tempo das grandes tribulações. A humanidade vive agora o momento
mais difícil e somente os que rezam hão de permanecer na fé. O demônio conseguiu
contaminar muitos dos Meus pobres filhos, conduzindo-os pelo caminho do pecado. Até
no interior da Minha Igreja conseguiu enganar muitos consagrados. Rezai. De agora
em diante vereis grandes escândalos na Igreja. O que vos predisse no passado está
para realizar-se. Permanecei firmes na graça do Senhor. Ele vos salvará.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.674 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 16/12/1999 – Angüera/BA –
Quinta
Queridos filhos: Convido-vos a vos preparardes para a festa do Natal com muitas
orações e obras de caridade. Aproximai-vos do confissionário e buscai o perdão do
Senhor, pois somente assim o vosso Natal será repleto da presença do Meu Jesus. Se
viverdes os Meus apelos, sereis capazes de atrair ao Meu Imaculado Coração àqueles
que estão longe de Deus. Rezai. Eu estou convosco.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

1.675 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 18/12/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Estai atentos e prontos a responderdes ao chamado do Senhor.
Preparai vossos corações para acolherdes a graça de Deus. Sede justos e sabei
valorizar tudo que Deus tem oferecido a cada um de vós. Sabei que Deus está
reservando novos Céus e novas Terras para os justos. Alegrai-vos, pois o que Deus
tem reservado para vós os olhos humanos jamais viram. Esforçai-vos para serdes fiéis.
Escutai os Meus apelos para crescerdes na vida espiritual. Coragem, não desanimeis.
Quando tudo parecer perdido, o Senhor virá para socorrer os Seus.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

1.676 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 21/12/1999 – Angüera/BA –
Terça
Queridos filhos: Viveis agora os momentos mais difíceis. Chegaram os tempos das
grandes tribulações e deveis intensificar as vossas orações. As pessoas se tornaram
indiferentes e frias com as coisas de Deus. O sagrado é hoje profanado publicamente e
poucos são aqueles que defendem o que é do Senhor. Peço-vos que não fiqueis
calados, mas com coragem proclamai as verdades que o Senhor Me permitiu
comunicar-vos. Eu preciso do vosso sim corajoso. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e
estou convosco.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.677 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 23/12/1999 – Maceió/AL –
Quinta
Queridos filhos: Vim do Céu para chamar-vos à santidade e para dizer-vos que Deus
tem pressa. Sabei que este é o tempo do grande retorno ao Senhor. O que os homens
esperam vivendo no pecado e se afastando cada vez mais de Deus? O que de bom
apresentará ao Meu Filho Jesus quando voltar e lhes pedir contas? Tenho compaixão
desta humanidade e sofro por causa daqueles que não querem acolher o chamado do
Senhor. Peço-vos que sejais cada vez mais de Deus. Não vos afasteis da oração.
Desejo que Meus filhos se esforcem para serem bons e que em tudo procureis imitar
Jesus. Continuai a percorrer o caminho que vos indiquei, pois somente assim não
sereis contaminados. Coragem. Tendes no Céu uma Mãe que vos ama e vos defenderá
diante de Deus. Sede fiéis.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.678 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 25/12/1999 – Angüera/BA –
Sábado
Queridos filhos: Abri vossos corações ao Meu Filho Jesus e acolhei com alegria a Sua
mensagem de salvação. Tende coragem e levai os Meus apelos a todos aqueles que
vivem nas trevas do pecado. Vim do Céu para oferecer-vos a possibilidade de viverdes
felizes já aqui na Terra e mais tarde Comigo e com Jesus no Paraíso. Sede fiéis na
oração e na entrega nas mãos do Senhor. Não vivais em pecado mortal, mas esforçaivos para viverdes na graça de Deus. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser
levado a sério. A humanidade vive afastada de Deus e caminha para um grande
abismo. Convertei-vos depressa. Se vos converterdes, Deus vos dará a felicidade de
viverdes em novos Céus e novas Terras. Apressai-vos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.679 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 28/12/1999 – Angüera/BA –
Terça

Queridos filhos: Convido-vos a vos aproximardes do confissionário a fim de receberdes
o perdão do Senhor por meio do sacramento da Confissão. Viveis os piores momentos
da história da humanidade. Os homens se afastaram de Deus e abraçaram falsas
ideologias. A humanidade vive agora uma terrível crise de fé. O demônio conseguiu
enganar muitos dos Meus pobres filhos e até mesmo, no interior da Igreja, conseguiu
seduzir muitos consagrados. Peço-vos que estejais atentos. Viveis no meio de lobos
disfarçados de cordeiro. Abri vossos corações à verdade de Deus. Escutai a voz do
sucessor de Pedro, o Papa João Paulo II. Quem acolher os verdadeiros ensinamentos
da Igreja do Meu Filho, permanecerá na verdade. Rezai. Agora, mais do que nunca, é
preciso viver em oração. Quem não reza não suportará aquilo que há de vir. Tende
cuidado.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.680 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 31/12/1999 – Angüera/BA –
Sexta
Queridos filhos: Vim do Céu para conduzir-vos Àquele que é a vossa única esperança.
Peço-vos que sigais o caminho que vos indiquei. Meu Filho, Jesus Cristo, é a Luz do
mundo e vós deveis segui-Lo para que as trevas do pecado não vos contamine e vos
torne cegos espiritualmente. Vós sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama. Sede
corajosos e dai testemunho da verdade. Sabei valorizar a oração e esforçai-vos para
assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Viveis no tempo pior que do dilúvio.
O pecado é aceito em toda parte e os Meus pobres filhos são conduzidos pelo caminho
do erro, da infidelidade, da falta de amor e do desrespeito ao sagrado. Peço-vos que
não ofendais ao Meu Filho Jesus. Dizei não ao pecado e a tudo aquilo que paralisa o
verdadeiro amor. Sede justos. Sede mansos e humildes de coração. Eu estarei sempre
ao vosso lado.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

