MENSAGENS 2001
Todas as mensagens terminam com: Esta é a mensagem que hoje
vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo,
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.838- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 01/01/2001 –
Angüera/BA – Segunda
Queridos filhos: Chegaram os tempos por Mim preditos. Eis
que agora hão de realizar-se tudo aquilo que vos foi anunciado no
passado. Peço-vos que façais orações e penitências em favor da
Igreja do Meu Jesus. Peço-vos que sejais firmes na vossa fé e não
vos afasteis do Senhor por nenhum motivo. Sois o povo escolhido
para testemunhardes as maravilhas de Deus. Não vos preocupeis,
pois Eu estou ao vosso lado. Eu preciso da vossa coragem e da
vossa fé. Não recueis. Rezai. Quando vos peço para rezardes,
deveis entender que se trata de uma necessidade urgente. A
humanidade precisa de paz, mas é preciso que os homens rezem.
Sereis perseguidos por causa da vossa fé, mas não recueis. Sedes
perseverantes. Quando sentirdes o peso das dificuldades, chamai
por Jesus. Ele é o vosso tudo e sem Ele nada podeis fazer. Neste
ano muitos hão de chorar porque um grande tesouro será tirado do
meio de vós. Sedes firmes. Rezai. Não vos afasteis da oração. Os
que estiverem com o Senhor jamais serão confundidos. 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
1.839- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 02/01/2001 –
Terça.
Queridos filhos: Coragem. Se vos perseguíreis por causa de
Jesus, não recueis. Dai testemunho que sois verdadeiramente de
Cristo e que nada ou ninguém vos separará do Seu infinito amor. O
mundo de hoje precisa do vosso testemunho autêntico e o Senhor
confia em cada um de vós. Nobre é a missão que recebestes. Eu vos
escolhi para serdes do Meu Exército invencível. Viveis agora o
tempo de uma intensa batalha espiritual. O rosário é a solução, é a
arma para este grande combate. 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.
1.840 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 06/01/2001 –
Angüera/Ba – Sábado
Queridos filhos: Confiai no Poder do Senhor e tudo acabará
bem para vós. O projeto que aqui iniciei é de Deus e não dos
homens, por isso nada ou ninguém poderá destruí-lo. Sedes homens
e mulheres de constante oração. Se vos entregardes ao Senhor,
sereis vitoriosos. Rezai.Eu estarei ao vosso lado. Alegrai-vos porque
tendes um lugar especial em Meu Imaculado Coração. Eu pedirei ao
Meu Jesus por vós.Não vos esqueçais: quem espera no Senhor
jamais 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.
1.841 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 09/01/2001 –
Angüera/Ba – Terça.
Queridos filhos: Vós podeis ajudar na realização dos meus
projetos. Abri vossos corações ao chamado do Senhor, pois Ele
deseja que façais parte do seu Exercito vitorioso. Vim do céu para
formar-vos na santidade, pois desejo que façais somente à vontade
do Senhor. Peço-vos que vos afasteis das coisas mundanas. Vós
sois o povo eleito e escolhido do Senhor. Rezai. Na oração sereis
capazes de aceitar a mensagem do Meu Filho Jesus.
Coragem.Quando tudo parecer perdido surgirá uma grande vitória
para a humanidade. 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.
1.842- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 10/01/2001 –
Angüera/Ba – Quarta.
Queridos filhos: Buscai forças em Jesus para que sejais
capazes de suportar o peso das provações. Encorajai-vos porque os
que são do Senhor não serão vencidos. Eu sou a vossa Mãe e
venho do Céu porque vos amo e vos quero Comigo no Céu.Rezai
muito e não vos preocupeis demasiadamente com vossos
problemas. Se vos entregardes ao Senhor com alegria, Ele mostrará
o Seu poder em todas as situações difíceis de vossas vidas. 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.

1.843- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 13/01/2001 –
Angüera/Ba – Sábado
Queridos filhos: Peço-vos que sejais corajosos e que em tudo
procureis imitar Meu filho Jesus. Eu sou a vossa Mãe e espero muito
de vós. Sabeis que tudo aquilo que fizerdes em Meu favor, o Senhor
vos recompensará generosamente. Rezai muito para sentirdes o
amor do Senhor em vossas vidas. Sem oração a vida cristã perde
seu valor e eficácia. Convido-vos a viverdes todas as minhas
mensagens. Através delas quero levar-vos a um alto cume de
santidade.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.
1.844- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 16/01/2001 –
Angüera/Ba – Terça
Queridos filhos: Amai sempre, pois o amor é mais forte que a
morte e mais poderoso que o pecado. Se tiverdes amor em vossos
corações, a humanidade será curada espiritualmente. Deus é amor e
Ele deseja que vivais santamente, fazendo o bem a todos, mesmo
àqueles que procura vos prejudicar. Rezai. Somente quem reza é
capaz de amar e somente quem ama é capaz de se doar aos outros.
Sede imitadores de Jesus. Fazei da vossa vida uma constante
doação.Não cruzeis os braços. 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.
1.845 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 19/01/2001
– Angüera/BA – Sexta
Queridos filhos: Não permitais que as dúvidas e incertezas vos
afastem da graça do Senhor. Acreditai firmemente no Amor e no
poder de Deus. O Senhor vos conhece pelo nome. Ele sabe das
vossas fraquezas e quer fazer-vos fortes na fé. Rezai muito, pois a
oração é o alimento para vossas almas. A força da oração vos levará
a compreenderdes os projetos que aqui iniciei. Nada vos atemorize.
Somente Deus basta em vossas vidas. Se estiverdes com o Senhor
nada poderá atingir-vos. Avante com coragem e na fé.
Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.846- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 20/01/2001 –
Angüera/BA – Sábado

Queridos filhos: Buscai forças em Jesus e não sereis
desamparados. Se vos entregardes com inteira confiança, Ele estará
sempre presente em vossos corações. Eu vos amo e quero ajudarvos. Não recueis. Encorajai-vos porque nobre é a missão que vos
confiei. Peço-vos que tenhais amor à verdade e que em tudo sejais
como Jesus. Dizei não a tudo aquilo que vos afasta do Meu Senhor.
Estais atentos para não serdes enganados. Eu preciso de cada um
de vós. Rezai. A oração sincera e perfeita conduzirá a humanidade
ao Triunfo do Meu Imaculado Coração. Não desanimeis ante as
vossas dificuldades. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós e por vossas
intenções. 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
1.847-- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 23/01/2001 –
Angüera/BA – Terça
Queridos filhos: Peço-vos que façais o bem a todos, pois
todos são filhos de Deus.Não julgueis, pois somente Deus é o juiz
Supremo. Não vos afasteis da oração. A humanidade caminha para
a destruição que os homens prepararam com suas próprias mãos e
é chegada a hora do vosso retorno ao Senhor.Os homens vivem
afastados do Criador e por isso se tornaram cegos espiritualmente.
Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho
Jesus. Se viverdes na Sua graça, sereis curados de todos os vossos
males. Abri vossos corações e dizei, hoje mesmo, o vosso sim ao
chamado do Senhor. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz
1.848- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 26/01/2001 –
Angüera/BA – Sexta
Queridos filhos: Avante na fé, pois somente pela fé sereis
capazes de acolherdes os meus suplicantes apelos; somente pela fé
sereis capazes de viverdes voltados para o Paraíso, para o qual
unicamente fostes criados. Valorizai o grande dom que recebestes
de Deus.Quem tem fé possui um grande tesouro. A humanidade
trilha pelo caminho da apostasia e da falta de Deus. Sedes corajosos
e daí testemunho de que sois unicamente de Cristo.Dizei a todos
que somente em Jesus a humanidade encontrará a paz e a
salvação. Rezai. Se tiverdes fé, sereis transformados pelos efeitos
da oração.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

1.849- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 27/01/2001 –
Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos: Estais vigilantes na oração, pois viveis agora
o tempo da grande batalha espiritual.Sede corajosos e não permitais
que nada ou ninguém vos afaste do Senhor.Eu sou a vossa Mãe e
vim do Céu para encher-vos de alegria. Peço-vos que vivais as
minhas mensagens e que em toda parte procureis testemunhar a
minha presença no meio de vós. Sois importantes para a realização
dos meus planos. Dizei o vosso sim ao meu chamado e vereis novos
céus e novas terras. Alegrai-vos porque tendes um lugar especial em
Meu Imaculado Coração.Eu pedirei ao Meu Jesus por cada um 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.
1.850- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 30/01/2001 –
Angüera/BA – Terça.
Queridos filhos: vós sois importantes para Mim e Eu preciso
de cada um de vós para a plena realização dos meus projetos. Eu
vim do céu para trazer-vos esperança de tempos melhores.Não
desanimeis. Vós jamais estais sozinhos. Bem sabeis o quanto uma
mãe ama seus filhos. Compreendei, queridos filhos, que Eu desejo a
vossa felicidade já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu.Rezai.
A força da oração vos dará equilíbrio e vos fará compreenderdes os
desígnios do Senhor. Avante com coragem.Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em Paz.
1.851 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 01/02/2001 –
Angüera/BA – quinta-feira
Queridos filhos: Rezai.Somente por meio da oração os
homens acolherão os meus apelos de paz e conversão.Não vim do
céu para forçar-vos, mas peço-vos que façais sempre a santa
vontade de Deus.Hoje muitos já não são fiéis porque não rezam ou
vivem mais para as coisas do mundo.Eu vos amo e quero ver-vos
felizes, mas não vos esqueçais que a verdadeira felicidade consiste
em servir a Deus com fidelidade. Coragem.Não desanimeis nunca.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em Paz
1.852- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 03/02/2001 –
Angüera/BA – Sábado

Queridos filhos: Alegrai-vos no Senhor que é o vosso bem
absoluto e vos conhece pelo nome. Peço-vos que mudeis de vida e
que vivais a vossa fé com coragem e fidelidade. Se fizerdes o que
vos peço, o Senhor vos concederá a graça de viverdes novos céus e
novas terras. Esforçai-vos para vos converterdes.Meu Jesus espera
muito de vós.Não poupeis esforços em servir ao Senhor com alegria.
O que Ele tem reservado para vós jamais os olhos humanos viram e
jamais o homem experimentou. Rezai. Esta é a mensagem que hoje
vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.853-- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 06/02/2001 –
Angüera/BA – Terça
Queridos filhos: Convido-vos nesta noite ao amor. Se amardes,
descobrireis as grandezas do Senhor em vossas vidas.A
humanidade distanciou-se de Deus porque os homens se afastaram
do amor. Deus é amor e Ele quer estar sempre presente em vossos
corações. Não vos esqueçais: o amor é o remédio para os grandes
males da humanidade. Se abrirdes vossos corações ao Deus da
Salvação e da Paz, compreendereis Meu amor por vós. Eu vos amo
e vos quero. Vinde com alegria e Eu vos conduzirei ao Meu Filho
Jesus. Humilhai-vos para serdes grandes e amai para serdes santos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.854- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 08/02/2001 –
Angüera/BA – quinta-feira
Queridos filhos: colocai-vos nas mãos do Senhor com inteira
confiança. Sede mansos e humildes de coração, pois somente assim
sereis capazes de alcançar a santidade. Fortalecei-vos na oração. A
força da oração contribuirá para a vossa evolução espiritual. Viveis
no tempo oportuno para vos converterdes. Não sejais escravos do
mal, mas procurai servir com fidelidade o vosso Deus. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em Paz.
1.856- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 13/02/2001 –
Angüera/BA -Terça
Queridos filhos: Vivei voltados para o Paraíso para o qual
unicamente fostes criados e com vossos exemplos de vida alegrai o
Coração do Meu Filho Jesus. Quando vos sentirdes fracos, chamai
por Mim. Eu sou a vossa Mãe e quero socorrer-vos. Não vos deixeis

abater, mas encorajai-vos e esperai no Senhor que é o vosso tudo e
vos conhece pelo nome. Rezai. Sem oração não sereis vitoriosos.
Dizei, hoje mesmo, o vosso sim ao chamado do Senhor. Afastai-vos
do mal e voltai-vos Àquele que vos ama e vos espera. Avante sem
medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.858 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 17/02/2001
– Angüera/BA - Sábado
Queridos filhos: Desejo o bem a todos, pois todos são
importantes para a realização dos Meus projetos. Eu conheço
vossas dificuldades e quero ajudar-vos. Confiai plenamente no poder
de Deus e tudo será vitória em vossas vidas. Sei das vossas
fraquezas e perdôo facilmente vossos pecados. Peço-vos que
reflitais os Meus apelos e que em toda parte procureis anunciar a
Boa Nova do Senhor. Durante o vosso dia, procurai viver momentos
de íntima oração com o Senhor. Andais muito ocupados com as
coisas do mundo e sem refletir vos esquecestes de rezar. Dai valor a
oração. A oração é tão sublime que sem ela o rico torna-se pobre e
com ela o pobre torna-se rico. Eu tenho um lugar especial para vós
em Meu Coração. Na casa do Senhor tem um lugar reservado para
cada um de vós. Esforçai-vos para ocupá-lo. Coragem. Vós não
estais sozinhos. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em Paz.
1.859 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 18/02/2001
– Correntina/BA – Domingo
Queridos filhos: Não vim do Céu para trazer-vos novidades.
Peço-vos que vivais a vossa fé na Igreja com fidelidade. Eu vos amo
como sois e quero ajudar-vos. Não vos sintais sozinhos, Eu estou ao
vosso lado. Rezai. Quando rezais, dais imensa alegria ao Meu
Coração. Fugi todos do pecado. Arrependei-vos e voltai-vos. Sede
igreja para a Igreja. Meu Filho Jesus conta convosco. Dizei o vosso
sim ao Seu chamado e vereis novos céus e novas terras. A
humanidade caminha para a destruição que os homens prepararam
por suas próprias mãos. Sofro por causa dos Meus pobres filhos.
Escutai-Me. Se vos abrirdes ao Senhor sereis salvos. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em Paz.

1.860 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 20/02/2001
– Angüera/BA – Terça
Queridos filhos: Confiai no amor do Senhor e vivei com alegria
a sua mensagem de salvação. Meu Filho Jesus espera de vós
grandes coisas. Peço-vos que não fiqueis de braços cruzados. Dai o
melhor de vós na tarefa que vos foi confiada e tudo será vitória para
os Meus pobres filhos. Há muito tempo estou convosco e ainda não
compreendestes. Rezai e sereis capazes de compreenderdes as
maravilhas de Deus em vossas vidas. Alegrai-vos. Eu pedirei ao Meu
Jesus por vós e por vossas intenções. Com coragem, sabei enfrentar
as vossas dificuldades. Deixai-vos conduzir por Mim e Eu vos
conduzirei ao Senhor. Avante sem medo. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em Paz.
1.861- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 24/02/2001 –
Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos: Não vos preocupeis demasiadamente com
vossos problemas. Confiai no Senhor e tudo acabará bem para vós.
Peço-vos que intensifiqueis vossas orações e que vivais alegremente
os meus apelos.Eu desejo que sejais santos e que em toda parte
procureis imitar Meu Filho Jesus.Não vos atemorizeis. O Senhor está
ao vosso lado e nada ou ninguém poderá contra vós. Sabei que Eu
sou a vossa Mãe e caminho convosco. Encorajai-vos e assumi a
missão que Eu vos confiei. Sois importantes para Mim. Sois meus e
nenhum mal vos atingirá. Coragem.A vossa confiança vos conduzirá
a esperança. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.862- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 26/02/2001 –
Angüera/BA – Segunda
Queridos filhos: Preparai-vos com serenidade e paz para a
quaresma que é tempo oportuno para vos converterdes e
assumirdes a vossa verdadeira identidade de filhos de Deus. Neste
período da quaresma, vivei mais intimamente o amor do Senhor em
vossas vidas e arrependei-vos com sinceridade de todos os vossos
pecados.Vivei santamente este tempo forte de penitência e
conversão. Esforçai-vos e recebereis do Senhor uma grande
graça.Com vossos exemplos e com vossas palavras, chamai os que
estão afastados. Eu sou a vossa Mãe e estarei sempre perto de vós.
Rezai e vereis o quanto recebereis das Mãos do Senhor. Avante com
alegria. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos

aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.863- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 27/02/2001 –
Angüera/BA – Terça
Queridos filhos: Eis que agora viveis o tempo forte de
conversão e arrependimento. Não poupeis esforços para vos
converterdes e viverdes com alegria a vossa fé. Nesta quaresma,
procurai viver afastados do pecado.Se vos acontecer cair, chamai
por Jesus. Ele é o vosso socorro e tudo fará por vós. Aproximai-vos
do sacramento da confissão e recebereis grandes graças. A
confissão é o recurso que vos ofereço para vos libertardes do
pecado. Quando receberdes o sacramento da confissão, recebei-o
com amor e fidelidade. Não escondais nenhum dos vossos pecados,
nem olheis o sacerdote como um homem qualquer. No momento da
confissão o sacerdote representa Jesus Cristo, o vosso Salvador
Misericordioso. Se fizerdes uma boa confissão, a vossa alma ficará
livre do pecado cometido e vós estareis mais perto do Senhor.
Avante com coragem e alegria. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.864- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 02/03/2001 –
Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos: Não fiqueis estacionados no pecado.O
Senhor vos chama a viverdes na sua graça e no seu amor.Mostrai a
todos com vossos exemplos e palavras que sois de Cristo e que as
coisas do mundo não são para vós. Não vos afasteis da oração. Se
rezardes tudo será transformado e vereis a paz reinar no mundo
inteiro. Neste tempo de conversão, procurai viver mais perto do
Senhor.Não recueis. O Senhor abre os braços para acolher-vos e
fazer-vos felizes. Rezai muito para serdes salvos. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em Paz
1.865 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 06/03/2001
– Angüera/BA – Terça
Queridos filhos: Não rejeiteis a luz do Senhor, mas esforçaivos para viverdes sempre na Sua graça. Sois o povo eleito do
Senhor e Ele vos ama. Não fiqueis de braços cruzados. Eis que
viveis o tempo da graça. Não fiqueis estacionados no pecado,
reconciliai-vos com Deus e com o vosso próximo e tudo acabará
bem para vós. Rezai. Quando vos peço para rezardes, deveis
entender que sem oração jamais sereis felizes. A humanidade

encontra-se no abismo porque os homens se afastaram da oração.
Não vos esqueçais: Quem reza encontra todos os meios necessários
à salvação. Alegrai-vos, pois Eu sou a vossa Mãe e vós estais
sempre em Meu Imaculado Coração. Avante sem medo. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em Paz.
1.866- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 08/03/2001 –
Angüera/BA – Quinta
Queridos filhos: Fortalecei-vos na oração para não cairdes nas
tentações do demônio. Quando estais afastados, vos tornais o alvo
do inimigo. Estais atentos. Escutai com atenção o que vos digo. Os
meus apelos são claros e o mais simples dos viventes poderá
compreende-los. Qual, então, será a vossa desculpa diante de
Deus? Rezai. Rezai muito.Eu sou a vossa Mãe. Conheço vossas
fraquezas e quero ajudar-vos. Abri vossos corações à graça do
Senhor para serdes salvos. Libertai-vos verdadeiramente das coisas
mundanas e voltai-vos ao Senhor com alegria. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em Paz.
1.867- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 10/03/2001 –
Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos: Esforçai-vos para serdes fiéis à missão que Eu vos
confiei. Eu preciso de cada um de vós para a plena realização dos
meus projetos. Peço-vos que tenhais humildade e que procureis
intensificar vossas orações, pois somente assim sereis capazes de
contribuir com os meus planos. Se em algum momento vos sentirdes
fracos, chamai por Jesus e sereis vitoriosos. Peço-vos que vivais
santamente o Evangelho do Meu Jesus. Todos os dias Alimentai-vos
da palavra de Deus. Ele quer falar-vos. Abri vossos corações a Ele e
descobrireis a grande reserva de bondade e amor que está em
vossos corações. Amo-vos como sois e peço-vos que fujais do
pecado. Coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.868 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 13/03/2001 –
Angüera/BA – Terça-feira
Queridos filhos: Não desanimeis. Confiai que o amanhã será
melhor, pois tudo pode ser mudado pela força da oração, do amor e
da humildade. Fostes criados para o bem, mas o demônio vos

enganou e vos cegou espiritualmente. Vim do Céu para resgatar-vos
e conduzir-vos Àquele que é o vosso Único e Verdadeiro Salvador. O
Senhor quer salvar-vos. Voltai-vos a Ele que vos espera com imenso
amor de Pai. Não vos sintais sozinhos. Eu estou ao vosso lado.
Alegrai-vos no Senhor e esperai n’Ele que é a certeza da vossa
salvação.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.869- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 15/03/2001 –
Angüera/BA – Quinta-feira
Queridos filhos: Coragem. Não permitais que nada vos afaste
do Senhor. Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades,
lembrai-vos que nunca estais sozinhos. Tende no Céu um Pai que
vos ama e olha com misericórdia para cada um de vós. Rezai. A
força da oração vos enriquecerá espiritualmente e vos dará coragem,
fé e esperança. Confiai plenamente no poder de Deus e sereis
vitoriosos.Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.870- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 17/03/2001 –
Angüera/BA – Sábado.
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para
chamar-vos ao amor. Amai sempre e fazei o bem a todos. Quando
vos abrirdes ao amor sentireis a presença de Jesus em vossos
corações. A falta de amor no coração dos homens conduziu a
humanidade a uma triste cegueira espiritual. Amai, pois sois amados;
perdoai, pois sois perdoados. Quando fizerdes a vossa parte como
cristãos, tudo será transformado e vereis a paz reinar em todos os
corações. Rezai. Quando vos afastais da oração, o vosso coração se
fecha ao amor. Eu quero ajudar-vos. Não recueis. Sois importantes
para a realização dos meus projetos. Avante sem medo. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em Paz.
1.871 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 19/03/2001
– Angüera/BA – Segunda
Queridos filhos: Convido-vos a viverdes na santidade tendo
sempre como exemplo São José. Imitai-o nas suas virtudes para que
sejais grandes aos olhos do Senhor. Vivei na simplicidade e vereis
que as coisas do mundo não são para vós. Separai-vos da maldade
e voltai-vos ao vosso Deus que vos ama e vos espera de braços

abertos. Peço-vos que sejais humildes e mansos de coração, pois
somente assim alcançareis a santidade. Rezai. A oração é o remédio
para os grandes males da humanidade. Não recueis. Nada ou
ninguém está perdido, pois o Senhor está convosco. Confiai n’Ele e
sereis felizes já aqui na Terra e mais tarde Comigo no Céu. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em Paz.
1.872 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 20/03/2001
– Angüera/BA – Terça.
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe. Desejo que sejais dóceis
ao Meu chamado e que sejais como crianças, para serdes capazes
de acolher, com docilidade, a palavra do Senhor. Se vos tornardes
como crianças, alcançareis a santidade e a salvação eterna, pois as
crianças têm coração puro e sem maldade. Não quero que nenhum
dos meus filhos se perca. Dizei a todos que não é atoa que venho do
céu. O Senhor vos chama e vós deveis abrir vossos corações com
alegria. Conheço vossas fraquezas e quero ajudar-vos para serdes
fortes e capazes de dizer não ao pecado.Entregai a Mim a vossa
própria existência e Eu farei de vós grandes homens e grandes
mulheres de fé.Coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.874- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 25/03/2001 –
Maceio–Al. Domingo
Queridos filhos: Sou a Mãe e Rainha do Brasil. Peço-vos
nesta noite que vivais santamente e que em toda parte procureis
imitar Jesus, vosso único e verdadeiro Salvador. Dai a todos bom
exemplo e sede corajosos na vossa fé. Sois do Senhor e as coisas
do mundo não são para vós. Eu quero transformar-vos e fazer-vos
homens e mulheres de oração. Conheço todas as vossas
dificuldades e vim do céu para ajudar-vos. Tende confiança, fé e
esperança. Não permitais que nada vos afaste do Amor de Deus.
Rezai pelo vosso País que vive afastado de Deus e próximo de um
grande abismo. O pecado cegou os meus pobres filhos e eles não
sabem para onde ir. Eu sou a vossa Mãe e quero dizer-vos que
somente no Senhor encontrareis forças; somente no Senhor
encontrareis a vossa vitória. Não recueis. Eu preciso do vosso
sim.Pedirei ao Meu Jesus por cada um de vós. Alegrai-vos, pois não
estais sozinhos.Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome
a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.

1.875 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 27/03/2001 –
Angüera/Ba. Terça
Queridos filhos: Quando vos sentirdes tentados, buscai forças
na oração e na palavra do Senhor. Chamai por Jesus várias vezes
durante o dia para abitar em vossos corações. A vossa força está no
Senhor. Se vos entregardes a Ele nenhum mal vos atingirá. Colocaivos com humildade nas mãos do Senhor. Ele quer transformar-vos e
fazer-vos ricos de Sua Graça. Rezai sempre, pois a força da oração
transformará a humanidade. Coragem. Não recueis.Eu estou
convosco. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.876- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 31/03/2001 –
Angüera/Ba – Sábado
Queridos filhos: Sabei enfrentar as dificuldades e encorajaivos em todos os momentos, pois o Senhor está perto de vós.
Chamo-vos nesta noite a vos abrirdes ao Meu chamado de
conversão. Se fizerdes o que vos peço, sereis felizes. Venho do Céu
para apontar-vos o caminho que vos conduzirá Àquele que é o vosso
Tudo. Rezai. Somente pela força da oração a humanidade será
curada espiritualmente. Eu conheço todas as vossas aflições e quero
ajudar-vos. Sei que muitas vezes cai sobre vós o peso dos
problemas na família, no trabalho e no meio em que viveis. Estou
convosco passo a passo.Não vos aflijais. Eu pedirei ao Meu Jesus
por vós e por vossas necessidades.Coragem. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em Paz.
1.877- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 03/04/2001 –
Angüera/Ba – Terça
Queridos filhos: Rezai diante da cruz suplicando a Misericórdia de
Deus para os homens. A humanidade tornou-se incrédula e a cada
dia se afasta da verdade. Esforçai-vos para vos converterdes, pois
se não mudardes de vida, um grande castigo virá sobre a
humanidade. Peço-vos que estejais atentos. Não tenhais medo. O
que digo não é para causar-vos medo. Sede corajosos e vivei com
fidelidade os meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas aceitai com
amorosidade o que vos digo. Aqueles que estão com o Senhor
experimentarão uma grande vitória. Avante pelo caminho que vos
tenho indicado. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome
a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.

1.878- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 05/04/2001 –
Angüera/Ba – Quinta-feira
Queridos filhos: Jamais sereis derrotados se, nos momentos
de dificuldades, depositardes toda a vossa confiança e esperança no
Meu Filho Jesus. Ele é o vosso Tudo e somente n’Ele encontrareis
respostas as vossas interrogações. Não vos esqueçais que Ele age
sempre para o vosso bem espiritual. É Ele o Cordeiro de Deus que
tira todos os vossos pecados no Sacramento da Confissão. Voltaivos a Ele que vos ama e vos espera de braços abertos.Sois
importantes para a realização dos planos do Senhor. Abri vossos
corações ao seu chamado e sereis grandes na fé. Rezai. Somente
rezando compreendereis os desígnios de Deus para vossas vidas.
Eu sou a vossa Mãe. Não recueis. Eis que viveis no tempo da graça.
Avante com alegria. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.879- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 07/04/2001 –
Angüera/Ba – Sábado
Queridos filhos: Peço-vos nesta noite que vivais santamente e que
em toda parte procureis imitar Meu Filho Jesus.Esforçai-vos com
exemplos e palavras para que o Evangelho do Meu Filho seja
conhecido e vivenciado por todos. Testemunhai publicamente que
sois do Senhor.Nestes dias procurai fazer pequenas renuncias para
vos tornardes grandes aos olhos de Deus. Fugi do pecado por menor
que seja. Se assim fizerdes a graça do Senhor estará em vossos
corações. Eu sou a vossa Mãe e espero muito de vós. Não vos
afasteis da oração. A oração é a força que vos conduzirá ao
amor.Não fiqueis de braços cruzados. Tenho ainda nobres coisas
para revelar-vos.Abri vossos corações a Mim.Eu quero transformarvos a fazer-vos homens e mulheres de fé.Não recueis. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em Paz
1.880- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 10/04/2001 –
Angüera/Ba – Terça
Queridos filhos: Rezai diante da cruz pedindo a Misericórdia
do Senhor para vossas vidas. Nestes dias fazei penitência para o
vosso bem espiritual. O Senhor espera o vosso retorno. Se vos
abrirdes à sua graça sereis salvos. Reconciliai-vos com Deus e
voltai-vos a Ele por meio de uma conversão sincera.Não quero
forçar-vos, mas dai o melhor de vós na tarefa que vos cabe. Não
vivais em pacado, mas sede corajosos e dizer não a tudo aquilo que
não vem do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para

socorrer-vos. Animai-vos na graça de Deus que vos ama e vos
esperta de braços abertos. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz
1.881- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 13/04/2001 –
Angüera/Ba – sexta-feira Queridos filhos: Sou a vossa Mãe
dolorosa. Sofro por causa dos meus pobres filhos que estão
afastados do Meu Senhor. Peço-vos que volteis o mais depressa
possível, pois o Senhor tem pressa.Não fiqueis estacionados no
pecado.Lembrai-vos sempre que o Senhor vos espera com alegria e
quer ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde na eternidade.
Voltai-vos Àquele que vos espera. O Senhor deseja festejar o vosso
retorno. Quando voltardes, o Céu se alegrará. Meu Jesus doou-Se
por vós e hoje vos chama a viverdes na sua graça e no seu
amor.Não recueis. Dizei, hoje mesmo, o vosso sim. Eu sou a vossa
Mãe e sou incansável. Continuarei a bater à porta de vossos
corações até que se abram. Vós bem sabeis o quanto uma mãe ama
seus filhos. Compreendei, agora, o porquê da minha presença no
meio de vós. Coragem.Avante. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz
1.882- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 14/04/2001 –
Angüera/Ba Sábado -Queridos filhos: Eu preciso da vossa coragem,
fé e disponibilidade, para que os meus apelos cheguem a todos os
meus filhos. Convido-vos hoje a fazerdes parte do Meu Exercito
vitorioso. Eu espero o vosso sim. Sedes dóceis aos meus apelos e
vereis uma grande transformação na humanidade. A humanidade
afastou-se de Deus porque os homens se distanciaram de sua graça
e abraçaram o pecado.Eis que viveis no tempo da graça.O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Arrependei-vos com
sinceridade e em toda parte procureis imitar vosso Salvador Jesus
Cristo. Eu estou perto de vós. Não vos sintais sozinhos. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em Paz
1.883 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 17/04/2001
– Angüera/BA – Terça
Queridos filhos: Sedes fiéis e decididos na vossa fé. Tendes
uma grande reserva de bondade em vossos corações e não deveis
deixar morrer. Confiai plenamente no poder do Senhor que vos ama
e vos entende. Rezai. A oração é o vosso único recurso. Sem oração
a vida cristã perde seu valor e eficácia. Coragem. Não estais

sozinhos, pois o Senhor está convosco. Alegrai-vos porque sois
amados pelo Pai, no Filho, por meio do Espírito Santo. Não recueis.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em Paz
1.884 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 20/04/2001
– Angüera/BA – Sexta
Queridos filhos: Buscai forças no Senhor para serdes fiéis aos
Seus Mandamentos. A humanidade contaminou-se com o pecado
por causa da desobediência à palavra de Deus. Os homens vivem
no pecado e se esquecem de que aos olhos do Senhor ninguém
escapa. Deus conhece os mais íntimos dos vossos
pensamentos.Deveis saber que tudo que fizerdes, fazeis sob o olhar
do Senhor.Cuidai para não serdes enganados pelo demônio. Voltaivos ao Deus da Salvação e da Paz.Ele é a vossa única esperança.
Somente n “Ele encontrareis a vossa salvação. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em Paz
1.885 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 21/04/2001
– Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos: Vós sois importantes para a realização dos
Meus planos. Sois os maiores tesouros de Deus na terra e se
soubésseis o quanto sois amados, choraríeis de alegria. Peço-vos
que fujais do pecado por menor que seja. Se vos acontecer cair,
chamai por Jesus que é a vossa força e salvação. Deus não quer
condenar a humanidade, mas peço-vos que estejais atentos para
não cairdes nas mãos do inimigo. Hoje o pecado se alastrou como a
pior de todas as epidemias causando estragos em muitas almas.
Arrependei-vos depressa. Confiai na Misericórdia do Senhor. Ele
deseja o vosso retorno. Não recueis. Pedirei ao Meu Bom Jesus por
vós e pelas vossas necessidades. Coragem. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em Paz.
1.887 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 24/04/2001
– Angüera/BA – Terça.
Queridos filhos: Não desanimeis quando sentirdes o peso das
provações. Vós não estais sozinhos. É exatamente nestes
momentos de dificuldades que o Senhor está perto de vós. Rezai.
Tudo que pedirdes com fé na oração, o Senhor vos concederá.

Alegrai-vos. Deus jamais vos abandonará. Mesmo quando vos
afastais, Ele se aproxima de vós. Sua misericórdia é infinita e Ele
perdoa sempre. Peço-vos que abraceis a vossa fé com fidelidade e
que em toda parte procureis testemunhar o amor de Deus por vós.
Não vos esqueçais: sois importantes para o Senhor e Ele conta
convosco. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.888 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 28/04/2001
– Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos: Não permitais que o demônio vos engane
com dúvidas e incertezas. Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para
trazer-vos esperança e paz. Não vos afasteis da oração, pois a
oração é o recurso seguro para serdes vitoriosos. Afastai-vos
definitivamente de tudo aquilo que vos afasta de Deus e da Sua
graça. Dizei não ao pecado e voltai-vos ao Senhor com alegria. Não
coloqueis vossos interesses nas coisas mundanas, mas dai a Deus o
que é d’Ele. Sabei separar o que é do Senhor e o que é do mundo.
Se tiverdes discernimento não sereis enganados. Estais atentos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.889 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 01/05/2001
– Angüera/BA – Terça.
Queridos filhos: Não vos esqueçais: tudo é possível para
aqueles que confiam no Senhor e vivem conforme sua santa
vontade. Peço-vos que mantenhais acesa em vós a chama da fé,
pois o homem sem fé nada possui dentro de si. Quando vos afastais
da fé, vos tornais como um navegador errante, sem destino e sem
saber aonde chegar. Eu vim do céu para conduzir-vos ao Porto
Seguro da Fé. Abri vossos corações ao Amor e sedes homens e
mulheres de constante oração. Sois preciosos para o Senhor e Ele
vos ama. Encorajai-vos e dizei o vosso sim ao chamado do Senhor.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.890 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 03/05/2001 –
Angüera/BA – Quinta-feira
Queridos filhos: Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada.
Preciso do vosso testemunho sincero e corajoso, pois somente assim os
Meus apelos serão vivenciados por todos os Meus pobres filhos. A

humanidade continua enferma e precisa ser curada pelo Amor do Senhor.
Rezai. Somente rezando a humanidade encontrará o caminho de Deus. Eu
conto convosco. Abri vossos corações ao Meu chamado e sereis salvos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma
vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em Paz.
1.891 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 05/05/2001 –
Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos: Não percais a vossa esperança. O Senhor está
convosco e não deveis temer. Jamais o Senhor abandonará o seu povo.Vós
que acreditais, alegrai-vos no Senhor que é a certeza da vossa vitória. Se
em algum momento vos acontecer cair, não vos esqueçais da misericórdia
do Senhor. Ele perdoa facilmente vossos pecados e sara vossas feridas.
Rezai. A força da oração vos conduzirá a Meu Filho Jesus. A oração é o
recurso para os grandes males da humanidade. Dedicai-vos com alegria à
missão que vos foi confiada. Se assim fizerdes o Senhor vos recompensará
com generosidade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em Paz
1.892 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 08/05/2001 – Angüera/BA
– Terça
Queridos filhos: Amai a verdade e afastai-vos definitivamente de tudo aquilo
que paralisa o verdadeiro amor. Sois do Senhor e somente a Ele deveis
servir.Estais sempre atentos para não serdes enganados. Rezai. Somente
rezando sereis amparados e protegidos. Não vos afasteis da verdade. Vivei pela
verdade, pois desejo que a verdade vos conduza em todos os momentos de
vossas vidas. Não vos atemorizeis ante as vossas dificuldades.O projeto que aqui
iniciei é do Senhor e nada ou ninguém poderá destruí-lo. Eu estou ao vosso lado
para conduzir-vos à vitória. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em Paz
1.893 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 11/05/2001 – Angüera/BA
– Sexta
Queridos filhos: Amai a verdade e libertai-vos definitivamente de tudo que é
falso e contrário aos Meus apelos. Sedes defensores da verdade. O cristão que
deseja viver com sinceridade para o Senhor, deve viver afastado de todo o mal.
Não permitais que o demônio vos afaste da verdade. Escutai os Meus apelos e dai
testemunho de tudo aquilo que vos tenho anunciado. Rezai. Quando se reza, se
enriquece espiritualmente e se fortalece na verdade. Avante sem medo.Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por

Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.894 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 12/05/2001 – Angüera/BA
– Sábado
Queridos filhos: Não vos preocupeis. Os projetos que aqui iniciei são do
Senhor e nada poderá contra a força do Altíssimo. Rezai. Rezai muito. Peço-vos
que não fiqueis distantes da oração. A oração é a força que moverá vossas vidas
para o Senhor. Eu conheço todas as vossas dificuldades e peço-vos que tenhais
esperança. O Senhor não está longe de vós. Confiai n’Ele que é o vosso Bem
Absoluto e vos conhece pelo nome. Sois o povo do Senhor e Ele vos chama a
uma conversão sincera. Peço-vos que fujais do pecado e que em toda parte vivais
santamente, sendo exemplo de fé para todos. Nada vos perturbe. Eu sou a vossa
Mãe e estou convosco. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em Paz.
1.895 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 13/05/2001 – Angüera/BA
– Domingo
Queridos filhos: Sou a Mãe de Jesus e vossa Mãe. Quero dizer-vos que
sois importantes para Mim e que em toda parte deveis testemunhar as minhas
mensagens. Eu preciso de cada um de vós para a realização dos meus planos.
Recordais, hoje, a minha aparição na pobre Cova da Iria e o grande milagre de
Deus em favor dos homens. Vim enviada pelo Senhor Todo –Poderoso que vos
criou à Sua Imagem e semelhança. Tenho chamado os homens à fé, mas ainda
continuam afastados. Se a humanidade tivesse acolhido os apelos que fiz em
Fátima, a humanidade estaria curada espiritualmente.Venho para trazer-vos paz e
esperança. Sofro por causa de tantos filhos afastados da graça do Senhor. A
humanidade contaminou-se com o pecado e caminha para um grande abismo.
Acolhei com amor o que vos digo. Não quero obrigar-vos. Sou a vossa Mãe e
desejo advertir-vos sobre aquilo que há de vir. Convertei-vos depressa.O que
tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Rezai. Somente pela força da oração
os homens se abrirão ao chamado do Senhor. Avante com coragem e alegria. .
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz
1.896 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 15/05/2001 – Angüera/BA
– Terça
Queridos filhos: Peço-vos que tenhais um coração cheio de amor e
bondade e que em toda parte procureis testemunhar o amor do Senhor aos
vossos irmãos. A humanidade vive pobre espiritualmente porque os homens se
afastaram do amor. Peço-vos que vos afasteis da maldade, pois somente assim
contribuireis para a transformação da humanidade. Quero dizer-vos que sois
capazes de contribuirdes para a realização dos projetos de Deus. Vós sois o povo

do Senhor e Ele conta convosco. Não recueis. O Senhor tem um grande projeto
para vossas vidas. Rezai. A oração é a força para os que se sentem fracos. Pela
oração o pobre torna-se rico e capaz de viver mais próximo do amor de Deus.
Sem oração o rico torna-se pobre e se distancia do amor.Escutai com atenção o
que vos digo. Se agirdes como vos peço, sereis vitoriosos. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz
1.897 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 19/05/2001 – Angüera/BA
– Sábado
Queridos filhos: Peço-vos que vivais o Evangelho do Meu Filho Jesus, pois
somente assim a vossa vida será transformada e vereis novos céus e novas
terras. Peço-vos que vos afasteis de todo mal e que em toda parte procureis imitar
Meu Filho Jesus. Quero dizer-vos que sois importantes e que por meio de vós o
Senhor deseja realizar grandes coisas. Rezai. Não fiqueis distantes da oração.
Quando estais afastados, vos tornais o alvo do inimigo.Eu vim do céu para
conduzir-vos à verdade. Libertai-vos verdadeiramente de todo pecado para
viverdes na graça do Senhor. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser
levado a sério. Eu vos conheço pelo nome e sei de todas as vossas necessidades.
Peço-vos que não percais a esperança, pois o Senhor está convosco. Eu quero
ajudar-vos. Abri vossos corações e sereis transformados em novos homens e
novas mulheres. Coragem. Não recueis. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz
1.898 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 22/05/2001 – Angüera/BA
– Terça
Queridos filhos: Peço-vos que sejais fortes nas tentações e não permitais
que as coisas fascinantes deste mundo vos afastem do Amor do Senhor. Vivei
voltados para o Paraíso onde os anjos e santos vos esperam com alergia. Vós
estais neste mundo, mas não sois do mundo. Sois somente do Senhor. Sabei
valorizar o grande tesouro que o Senhor vos ofereceu. Cuidai da vossa vida
espiritual e alimentai-vos com a Eucaristia. A vossa força está em Deus. Não
fiqueis iludidos. Somente Deus basta em vossas vidas. Rezai. Somente os que
rezam compreenderão a minha mensagem. Avante com coragem e alegria. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz
1.899 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 25/05/2001 – Angüera/BA
– Sexta
Queridos filhos: Rezai muito para suportardes o peso das tribulações. Viveis
agora os tempos em que Eu vos predisse no passado. Peço-vos que continueis
firmes na vossa fé e que vivais com sinceridade os meus apelos. Quero dizer-vos
que estais em Meu Coração e a nada deveis temer.Os que seguem pelo caminho

que indiquei serão vitoriosos.Encorajai-vos e assumi a vossa missão.Eu conto
convosco. Abri vossos corações ao Meu chamado e contribuireis para o triunfo do
Meu Imaculado Coração. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em Paz
1.900 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 26/05/2001 – Angüera/BA
– Sábado
Queridos filhos: Amo-vos imensamente e quero dizer-vos que sois amados
um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Venho do céu nesta noite
para chamar-vos à conversão sincera que só é possível àqueles que se abrem ao
Senhor. Convido-vos nesta noite a fazerdes parte do Meu Exercito e a assumirdes
a vossa verdadeira missão de cristãos. Peço-vos que não vos sintais
incapazes.Todos vós podeis fazer grandes coisas.Não cruzeis os braços.Rezai
sempre para serdes salvos. A humanidade tornou-se infiel a Deus porque os
homens se afastaram da oração.Voltai a rezar.Quando rezardes tudo em vossa
volta será transformado.Não vos esqueçais: O senhor está muito perto de
vós.Com alegria e confiança, correspondei ao seu amor. Ele vos ama e voas
entende; perdoa facilmente vossas fraquezas e vos sustenta em sua graça.
Coragem.Quando tudo parecer perdido, surgira para vos uma grande
alegria.Avante com alegria. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome
a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em Paz
1.901 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 29/05/2001 – Angüera/BA
– Terça
Queridos filhos: Segui-Me pelo caminho do amor. Amai sempre e fazei
frutificar em vós o tesouro da fé cristã que vos foi dado no Batismo. Sois
propriedade do Senhor e somente a Ele deveis servir com fidelidade. Se viverdes
os meus apelos, recebereis imensas graças do Meu Senhor. Esforçai-vos para
serdes fiéis ao Meu Jesus. Abandonai o pecado e voltai-vos àquele que é o único
Salvador das vossas almas. Rezai.Nunca vos afasteis da oração.Quando rezais,
vos tornais grandes aos olhos de Deus.Durante o vosso dia, dedicai algum tempo
somente a oração. Se assim fizerdes, sereis felizes já aqui na terra e mais tarde
Comigo na eternidade. Avante com coragem. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz
1.902 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 31/05/2001 – Angüera/BA
– quinta-feira
Queridos filhos: Não fiqueis espantados com os ataques do demônio.Rezai.
A vossa vitória está na força da oração.O demônio deseja destruir meus planos
com falsos sinais e falsas aparições, mas não conseguirá porque grande é o
Poder do Senhor.O demônio tentará, mas não poderá contra os projetos de

Deus.Não desanimeis, nem vos preocupeis demasiadamente, pois quem está com
Deus jamais será derrotado. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome
a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em Paz.
1.903 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 02/06/2001 – Angüera/BA
– Sábado.
Queridos filhos: Sou a vossa Mãe e venho do Céu para oferecer-vos a paz.
Peço-vos que vos afasteis do pecado e que em toda parte procureis imitar Meu
Filho Jesus. Eu conheço vossas necessidades e venho do céu para socorrer-vos.
Confiai plenamente na Misericórdia do Senhor e a vossa vida será repleta de
graças. Rezai muito para vos converterdes. Sem oração a vida cristã perde seu
valor e eficácia.Não vos atemorizeis ante as vossas dificuldades.Vós não estais
sozinhos. O Senhor está convosco. Avante com alegria e coragem. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.904 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 05/06/2001 – Angüera/BA
– Terça.
Queridos filhos: Vivei sempre na presença do Senhor. Em toda parte, onde
estiverdes, convidai o Senhor para estar convosco. Sem a presença do Senhor em
vossas vidas, não podeis viver em paz. Viveis no mundo materialista onde os
homens a cada dia se afastam do Criador. Eu vim do céu para ajudar-vos, mas
ainda não compreendestes.Vós que estais a escutar-Me estais atentos. Se
abrirdes vossos corações ao amor do Amor, sereis salvos. Rezai. A falta de
oração tem levado a humanidade a uma triste cegueira espiritual. Caminhai ao
encontro de Jesus.Somente Ele é a solução para vossos problemas. Avante. Esta
é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.905 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 07/06/2001 – Angüera/BA
– Quinta.
Queridos filhos: Buscai forças em Jesus que é o vosso Único e Verdadeiro
Salvador. Não vos esqueçais: a vossa vitória está em Jesus. Vivei com Ele e para
Ele. Quando vos abrirdes a Ele a vossa vida será cheia de esperança. Viveis no
tempo das grandes tribulações. Peço-vos que não vos afasteis da oração, pois a
oração é o recurso seguro para vós nestes tempos difíceis. Os que não rezam
sentirão o grande peso das dificuldades que hão de vir. Coragem. Não vos
afasteis da verdade.Eu sou a vossa Mãe.Vós não estais sozinhos. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.906 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 09/06/2001 – Angüera/BA
– Sábado.

Queridos filhos: Deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo que é fonte de
Sabedoria e Graça. Quando vos abrirdes à Divina Luz sereis transformados em
novos homens e novas mulheres. Todos os dias, ao amanhecer, chamai o Espírito
Santo para iluminar vossas decisões e vereis que o vosso dia será diferente. Não
vos esqueçais: quem tem o Espírito Santo tem tudo. Os homens se tornaram
cegos espiritualmente porque se fecharam à Luz de Deus. Abri vossos corações
ao chamado do Senhor e tudo será vitória em vossas vidas. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.907 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 12/06/2001 – Angüera/BA
Terça.
Queridos filhos: Não permitais que as coisas materiais ocupem o primeiro
lugar em vossas vidas. Vós sois do Senhor e vossas vidas devem estar sempre
em Suas Mãos. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder
sua alma? Sois preciosos para o Senhor e deveis estar atentos. Vós valeis muito
mais que todas as riquezas deste mundo. Rezai. Somente rezando
compreendereis o grande valor que tendes aos olhos do Criador. Eu vim do céu
para conduzir-vos à perfeição e vós não podeis tornar-vos perfeitos sem Deus e
Sua graça. Escutai-Me, ajudai-Me. Eu preciso de cada um de vós. Não cruzeis os
braços. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.908 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 15/06/2001 –
Angüera/Sexta.
Queridos filhos: Viveis agora o tempo da grande batalha espiritual. Sedes
fervorosos na vossa fé e não vos afasteis da oração. Rezai. Quando rezais vos
tornais fortes e estando fortes, nenhum mal vos atingirá. Eu sou vossa Mãe e
estou ao vosso lado.Não percais a vossa esperança.Continuai formes ao encontro
do Senhor.Buscai-O na Eucaristia que é fonte de graça para todos vós. Quando
sentirdes o peso do pecado em vossas vidas, aproximai-vos do sacramento da
confissão. Coragem. O Senhor está convosco e será sempre a luz do vosso
caminho. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.909 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 16/06/2001 –
Angüera/Sábado.
Queridos filhos: Encorajai-vos e testemunhais em toda parte o Amor do
Senhor. A humanidade tornou-se fria na fé porque os homens se distanciaram do
amor e da verdade. Olhai ao vosso redor e valorizai todas as pessoas que
encontrais, pois todos vós sois irmãos e filhos do mesmo Pai. Dai a todos igual
tratamento. Afastai-vos do racismo que paralisa o verdadeiro amor e voltai-vos ao
Senhor que vos espera com imenso amor de Pai. A fumaça enganadora de
satanás espalhou-se por toda terra, levando aos meus pobres filhos uma triste

cegueira espiritual. Vede como cresce a violência, a falta de fé e o egoísmo. São
males como estes que vos afastam de Deus e da sua graça. Rezai sempre.
Quando abrirdes vossos corações à oração, o mundo será transformado. Sofro
pelo abandono dos meus pobres filhos que muitas vezes são tratados com
indiferença e desprezo.Vós que estais a escutar-Me estais atentos e não vos
afasteis do Senhor.Por fim a Justiça do Senhor serra feita e os justos levarão a
melhor. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.910 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 19/06/2001 – Angüera/Ba.
Terça.
Queridos filhos: Peço-vos que tenhais a verdade sempre em vossos
corações. Se tiverdes amor à verdade nenhum mal poderá contra vós. Os que
vivem na mentira e na enganação estão se distanciando do Senhor e da sua
graça. Vós que estais a escutar-Me alegrai-vos porque vossos nomes já estão
gravados em Meu Imaculado Coração. Rezai. A vossa vitória está na força da
oração. Não vos esqueçais: a verdade acima de tudo. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.911 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 22/06/2001 – Angüera/Ba.
Sexta.
Queridos filhos: Confiai no amor infinito do Senhor que vos conhece pelo nome e
deseja salvar-vos. Abri vossos corações ao chamado do Meu Filho Jesus e
esforçai-vos para viverdes sua palavra. Afastai-vos definitivamente do pecado,
pois se viverdes em pecado e se chagardes ao fim da vida neste estado, correis o
risco da condenação eterna. Rezai. Não vos afasteis da oração. Quem reza se
salva; quem não reza se condena. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui
por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em Paz.
1.912 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 23/06/2001 – Angüera/Ba.
Sábado.
Queridos filhos: Esforçai-vos para que a vossa vida seja de constantes
encontros com Jesus. Não vos afasteis do caminho que vos indiquei e lembrai-vos
sempre que Jesus está muito perto de vós. Meu Jesus deseja o vosso testemunho
público e corajoso. Buscai forças na palavra de Deus e sereis guiados pelo
caminho da salvação. Desejo que tenhais a coragem e a humildade de João
Batista e que com vossos exemplos e palavras, procureis contribuir para que os
homens se voltem ao Deus da salvação e da paz. Avante sem medo.O que vos
digo, anunciai a todos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em Paz.

1.913 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 26/06/2001 – Angüera/Ba.
Terça.
Queridos filhos: Eu vim do céu para fazer-vos grandes na fé. Peço-vos que
não fiqueis indiferentes às injustiças que são vitimas os meus pobres filhos. Sedes
defensores dos fracos, dos oprimidos e abandonados. Deus não fica feliz com as
injustiças. Não vos esqueçais de que diante do Senhor todos são iguais e tem o
mesmo direito. Dizei não ao desamor e a tudo aquilo que é contrario ao desejo de
Deus. Rezai. Se os homens não se abrirem à oração, continuarão fechados ao
amor e às verdades divinas.Coragem. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para
socorrer-vos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
1.914 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 29/06/2001 – Angüera/Ba.
Sexta.
Queridos filhos: Amai a Igreja do Meu Jesus e defendei-a. Rezai pelo
sucessor de Pedro, o Papa, pelos Bispos e Sacerdotes do mundo inteiro. A
fumaça do demônio penetrou na Igreja do Meu Filho, levando muitos dos meus
escolhidos ao caminho do erro, da divisão e da falta de fé. Aconteça o que
acontecer, não vos esqueçais: A verdade é mantida integra apenas na Igreja
Católica. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aqueles que se afastaram da verdade,
abraçando falsas doutrinas e falsas ideologias. Cuidado. Não fujais da verdade.
Meu Jesus é a verdade e somente n’Ele encontrareis a salvação. Rezai. Não vos
afasteis da oração. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
1.915 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 30/06/2001 – Angüera/Ba.
Sábado.
Queridos filhos: Sou a vossa Mãe e venho do céu para encher-vos de
coragem e para conduzir-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida.
Peço-vos que vivais com amor os meus apelos. Através das minhas mensagens
desejo levar-vos a um ardente desejo de Deus. Quando vos abrirdes à graça do
Senhor, sereis guiados pelo caminho do bem e da santidade. Rezai, pois na
oração encontrareis forças para a vossa missão de verdadeiros filhos de Deus.
Fugi do pecado e esforçai-vos para viverdes na presença e na graça santificante
do Senhor. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez
1.916 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 02/07/2001 – Angüera/Ba.
Segunda.
Queridos filhos: Convido-vos hoje a rezardes muito pela paz do mundo e
pela conversão de todos os homens. Rezai também em reparação aos pecados
cometidos contra o Sagrado Coração do Meu Filho Jesus. Peço-vos que façais o
bem a todos e que tenhais sempre presente em vossos corações o amor do
Senhor. Adorai o Senhor que está presente em todos os tabernáculos da terra.

Não vos esqueçais que a vossa vitória está em Jesus. Buscai força na Eucaristia e
na palavra do Meu Filho Jesus. Se vos abrirdes ao chamado do Senhor, a vossa
vida será repleta de bênçãos e graças. Avante sem medo. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.917 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 03/07/2001 – Angüera/Ba.
Terça.
Queridos filhos: Colocai-vos nas mãos de Deus como uma criança no colo
de sua mãe. Confiai plenamente no amor do Senhor, pois como Pai providente Ele
cuida de vós e abre os braços para acolher-vos, mesmo quando estais afastados.
Apressai-vos em vos converterdes. Eis o tempo oportuno para o vosso grande
retorno. Esforçai-vos e dizei não ao pecado, pois o pecado vos afasta de Deus e
vos faz escravos do demônio. Rezai sempre. Não vivais longe da oração. Eu
quero ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que Eu faço.Tendes um grande
valor aos olhos de Deus. Quando vos abrirdes a Ele, descobrireis o grande
tesouro que há dentro de vós. Sois do Senhor e as coisas do mundo não são para
vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.918 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 07/07/2001 – Angüera/Ba.
Sábado
Queridos filhos: A paz esteja convosco. Sou a vossa Mãe e venho do Céu
para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Peço-vos que volteis ao Senhor o mais
rápido possível, pois viveis no tempo das grandes tribulações e se viverdes
afastados do Senhor sereis enganados pelo demônio. Rezai. Há muitos anos
venho do Céu para chamar-vos a conversão, mas muitos ainda continuam
afastados. Quero dizer-vos que este é o tempo do grande retorno. Cuidai com
amor da vossa vida espiritual. Viveis preocupados com as coisas do mundo e
pouco interessados nas coisas de Deus.Tende cuidado. Não quero que sejais
vitimas do meu adversário. Estais atentos. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.919 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –10/07/2001 – Angüera/Ba.
Terça.
Queridos filhos: Não desanimeis ante as vossas dificuldades. O Senhor
está convosco. Quando sentirdes o peso das provações, chamai por Jesus.
Somente n’Ele encontrareis força e coragem para assumirdes a vossa missão.
Quando tudo parecer perdido surgirá uma grande alegria para vós. Não percais a
esperança. Abri vossos corações à oração. A vossa vitória está no Senhor. Avante
sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

1.920 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –12/07/2001 – Angüera/Ba.Quinta.
Queridos filhos: Se tiverdes fé em vossos corações, contribuireis para que
os homens se tornem testemunhas vivas do amor do Senhor. A humanidade está
distante do Senhor porque já não se vive os Mandamentos da Lei de Deus. A
palavra do Meu Filho Jesus é desprezada e a criatura é mais valorizada que o
Criador. O pecado vos contaminou e vos cegou espiritualmente, queridos filhos.
Arrependei-vos e voltai-vos. Se rezardes e vos abrirdes, o Amor será amado e
vereis uma grande transformação na humanidade. Se viverdes como vos peço, o
mal será derrotado e a paz reinará para sempre. Avante com coragem. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.921 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –14/07/2001 – Angüera/Ba.Sábado
Queridos filhos: Peço-vos que tenhais confiança e fé. Nada ou ninguém
está perdido. Aconteça o que acontecer acreditai que o amanhã será melhor, pois
Deus está ao lado do seu povo. Afastai-vos do pecado e voltai-vos Àquele que é o
vosso grande amigo e vos conhece pelo nome.Nestes tempos difíceis, intensificai
vossas orações em favor da paz. Se vos entregardes a Deus, encontrareis a
solução para todos os vossos problemas.Vós não estais sozinhos. Eu sou a vossa
Mãe e caminho convosco. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
1.922 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –17/07/2001 – Angüera/Ba.Terça.
Queridos filhos: Eu estou convosco na alegria e na dor. Abraçai a vossa
cruz com alegria e não fiqueis a interrogar as coisas que não sois capazes de
compreender. Os mistérios do Senhor são como uma luz impenetrável. Aceitai
pela fé as vossas dificuldades. Buscai forças na oração para suportardes todo o
peso das provações que o Senhor vos envia. Eu estou sempre perto de vós. Não
fiqueis tristes, nem desanimeis. Acolhei em vossos corações o amor do Senhor.
Avante com coragem e alegria. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui
por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
1.923 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –19/07/2001 – Angüera/Ba.Quinta.
Queridos filhos: Venho do céu para oferecer-vos a paz. A humanidade caminha
para a destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. O desamor,
a violência e a falta de fé afastaram os homens de Deus e da Sua graça. Eis o
tempo do grande retorno. Ainda há chance e todos podem ser salvos. Arrependeivos, fugi do pecado e voltai-vos ao vosso Deus que vos ama e vos perdoa. Eu

quero socorrer-vos, mas peço-vos que vivias as minhas mensagens com
sinceridade, pois por meio delas desejo tornar-vos grandes na fé. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.924 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –21/07/2001 – Angüera/Ba.Sábado.
Queridos filhos: Quero dizer-vos que sois importantes para os planos do
Senhor e Ele espera o vosso sim sincero e corajoso. Convido-vos à conversão e
ao arrependimento de todos os vossos pecados. Esforçai-vos para serdes
exemplo para aqueles que se distanciaram do Senhor.O vosso testemunho
público e corajoso contribuirá para o retorno de muitos filhos afastados. Libertaivos verdadeiramente de tudo aquilo que é contrario ao desejo de Deus e voltai-vos
com alegria Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Não vos afasteis da
oração. Dedicai parte do vosso tempo a oração, pois sem oração a vida cristã
perde seu valor e eficácia. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.925 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –24/07/2001 – Angüera/Ba.Terça.
Queridos filhos: Abri vossos corações ao amor e não vos esqueçais que
Jesus está sempre perto de vós. Não permitais que as dificuldades tirem a paz de
vosso coração. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para pedir-vos que sejais
corajosos e que em toda parte procureis testemunhar o amor do Senhor em
vossas vidas. Rezai. A força da oração vos conduzirá pelo caminho do bem e da
santidade.Vós sois do Senhor e nada poderá contra vós. Eu pedirei ao Meu Jesus
por vós. Alegrai-vos porque tendes um lugar especial em Meu Imaculado Coração.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.926 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 26/07/2001 –
Angüera/Ba.- Quinta.
Queridos filhos: Peço-vos nesta noite que intensifiqueis vossas orações em
família, pois somente assim sereis protegidos contra os ataques e ciladas do
demônio. As famílias se afastaram de Deus porque se distanciaram da oração e
da vivencia cristã. Sofro por causa daqueles que vivem longe de Deus e não se
interessam pela sua palavra. Hoje grande número de família vive como cego a
guiar outros cegos e por isso a cada dia se aproxima de um grande abismo.
Conscientizai-vos da grande importância de viver como o Senhor deseja e vereis
que o mundo voltará a ter paz. Eu sou a vossa Mãe e desejo que sejais santos.
Desejo que vossas famílias se tornem exemplo para aquelas famílias que estão
vivendo longe de Deus. Avante com coragem. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido

reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.927 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 28/07/2001 –
Angüera/Ba.- Sábado.
Queridos filhos: Cristo é a vossa esperança. Somente n’Ele está à salvação
dos homens e fora dele não há outro que possa salvar-vos. Peço-vos que vivais
com alegria o Evangelho do Meu Jesus e que em toda parte procureis
testemunhar as maravilhas de Deus em vossas vidas. Sois o povo eleito do
Senhor e Ele vos ama. Afastai-vos do pecado e voltai-vos ao Senhor por meio de
uma conversão sincera. Peço-vos também que participeis da Santa Missa com
devoção e respeito. Caminhai ao encontro do Meu Jesus que vos espera na
Eucaristia. Comportai-vos como verdadeiros filhos de Deus e sedes sempre
exemplo para os outros. Abri vossos corações ao meu chamado à conversão, ao
arrependimento e a oração. Se viverdes os meus apelos sereis salvos. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.928 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 31/07/2001 –
Angüera/Ba.- Terça
Queridos filhos: Não vos afasteis da verdade. Lembrai-vos sempre que a
verdade é mantida integra apenas na Igreja Católica, por isso, não deveis
abandonar a vossa fé para caminhar ao abismo da perdição que as seitas estão
conduzindo os meus pobres filhos. O demônio espalhou seu veneno sobre toda
terra com falsas doutrinas e falsas ideologias. Se quiserdes permanecer na
verdade sedes fieis ao sucessor de Pedro, o Papa João Paulo II. Meu Jesus é o
Caminho, a Verdade e a Vida. Não há outro caminho que vos conduza à salvação
a não ser o apontado por Meu Filho em Seu Evangelho. Buscai forças na
Eucaristia e na confissão que são canais de sua ação salvadora. Eu sou a vossa
Mãe e quero dizer-vos que o vosso tempo é curto. Eu vim do Céu para conduzirvos à verdade. Abri vossos corações. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
1.929 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 03/08/2001 –
Angüera/BA.- Sexta
Queridos filhos: Confiai no poder do Senhor e sabei que Meu Jesus está
muito perto de vós. Diante das vossas dificuldades sois tentados a perder a
esperança, mas rezai. Se rezardes sereis capazes de compreenderdes os meus
apelos e os desígnios de Deus para vossas vidas. Permanecei firmes na vossa fé
e a Luz de Deus estará sempre presente em vossos corações. Eu sou a vossa
Mãe e estou ao vosso lado. Não desanimeis. Avante sem medo. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

1.930 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 04/08/2001 –
Angüera/BA.- Sábado
Queridos filhos: A humanidade está enferma por causa do pecado e Eu vim
do Céu para ajudar-vos a encontrar a graça santificante do Senhor que vos cura
de todos os males. Vivei voltados para o Senhor que vos ama e abre os braços
para acolher-vos. Dizei não a tudo aquilo que é contrário ao Evangelho do Meu
Jesus e abraçai a verdade, pois somente pela verdade sereis salvos. Rezai. A
força da oração transformará a humanidade e todos viverão felizes. Vós sois
importantes para Mim e Eu quero dizer-vos que sois amados um por um pelo Pai,
no Filho por meio do Espírito Santo. Não recueis. O Senhor conta convosco.
Deixai-vos conduzir por Suas Mãos Poderosas e sereis felizes já aqui na terra e
mais tarde comigo no Céu. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
1.931 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 06/08/2001 –
Angüera/BA.- Segunda.
Queridos filhos: Valorizai a vida que é o grande dom de amor que
recebestes do Senhor. Fostes criados à imagem e semelhança de Deus, mas o
pecado contaminou vossos corações e vos afastou do Amor do Senhor. Eis o
tempo oportuno para que possais restaurar a imagem e semelhança que tendes
do Criador. Peço-vos que vivais na graça de Deus e que procureis sempre vos
reconciliar com Ele por meio do sacramento da Confissão. Não permitais que o
demônio vos afaste do vosso Deus. Conheço vossas fraquezas e quero dizer-vos
que o Senhor está à espera do vosso retorno e do vosso arrependimento. Tende
no Céu um Pai que vos compreende e vos perdoa facilmente. Fazei vossa parte e
Deus fará a Sua. Em toda parte procurai testemunhar o Amor de Deus aos outros.
O vosso próximo sente necessidade do vosso sorriso sincero, do vosso amor e do
vosso testemunho. Sois ricos, pois sois do Senhor. Esforçai-vos para serdes
sempre fiéis aos vosso Único e Verdadeiro Senhor. Avante com coragem e
alegria. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.932 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 07/08/2001 –
Angüera/BA.- Terça.
Queridos filhos: Convido-vos hoje a vos abrirdes à oração, pois a oração é
o único recurso que vos ofereço para livrar-vos de todo mal e de todo perigo.
Grandes são as graças que o Senhor envia àqueles que rezam. A humanidade
tornou-se infiel a Deus porque os homens se afastaram da oração. Rezai e tudo
será transformado. A oração é o primeiro passo a ser dado no caminho da
conversão. Eu quero ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que Eu faço.
Permanecei firmes na missão que o Senhor vos confiou. A quem muito foi dado,
muito será cobrado. Encorajai-vos e assumi com coragem o vosso verdadeiro
papel de cristãos.Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais

uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
1.933 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 11/08/2001 –
Angüera/BA.- Sábado.
Queridos filhos: Rezai. Não percais a vossa esperança. Sois preciosos para
o Senhor e Ele deseja fazer-vos ricos de sua graça. Não desanimeis ante as
vossas dificuldades. Confiai plenamente na Misericórdia do Meu Jesus e tudo
acabará bem para vós. Viveis no tempo das grandes tribulações, mas não vos
atemorizeis, pois Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Eu conheço todas as
vossas fraquezas e vim do céu para dar-vos força e coragem. Daí testemunho da
vossa fé. O vossa testemunho contribuirá para a conversão de muitos. Sede
sinceros. Amai a verdade e defendei-a, pois Meu Jesus é a Verdade que libertará
a humanidade da escravidão do pecado. Avante com alegria. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.934 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 14/08/2001 –
Angüera/BA.- Terça.
Queridos filhos: A humanidade vive pobre espiritualmente porque se
distanciou de Deus. Os meus pobres filhos vivem como cegos a guiar outros
cegos e estão trilhando para um grande abismo. O Pecado contaminou os meus
filhos e por isso não sabem para onde caminhar. Eu sou a vossa Mãe e vim do
céu para mostrar-vos o caminho. Peço-vos que vivais os meus apelos, pois
somente assim sereis felizes já aqui na terra e mais tarde comigo no céu. Nestes
dias intensificai vossas orações em família para que a luz de Deus esteja sempre
em vossos lares. Estais atentos para não serdes enganados. Amai a verdade e
vivei voltados para Aquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.935 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 17/08/2001 –
Angüera/BA.- Sexta.
Queridos filhos: Libertai-vos verdadeiramente de todo apego às coisas
materiais, pois vossos corações devem estar sempre voltados para as coisas do
Senhor. Esforçai-vos para possuirdes tesouros espirituais. O que adianta ao
homem ganhar o mundo se a graça de Deus esta distante do seu coração? Eu
sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos à perfeição na fé. Quando
partirdes desta vida ao encontro de Deus, somente as vossas obras serão vossa
defesa. O materialismo tomou conta do coração de muitos dos meus pobres filhos,
causando grandes estragos espirituais em muitas almas. Rezai. Quando rezardes
com fé, descobrireis que as coisas do Alto são mais importantes que as deste
mundo, pois as deste mundo são passageiras, mas as de Deus são eternas.
Avante, sempre com olhar voltado para Jesus. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido

reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.936 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 18/08/2001 –
Angüera/BA.- Sábado
Queridos filhos: Peço-vos que vivais com amor o Evangelho do Meu Jesus,
pois somente assim sereis conduzidos pelo caminho do bem e da santidade.
Confiai em Jesus que tem palavras de vida eterna e nos momentos difíceis
encontrareis força e coragem. Não desanimeis. O Senhor é a vossa vitória. Quem
espera no Senhor jamais será confundido e a Luz do Altíssimo estará sempre
presente em vossas vidas. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Abri vossos
corações ao Meu chamado. Esforçai-vos e rezai mais. Em tudo, Deus em primeiro
lugar. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.937 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 21/08/2001 – Angüera/BA
- Terça
Queridos filhos: Sem Jesus nada podeis fazer. Sem Ele não há verdadeira
alegria e somente n’Ele encontrareis a vossa felicidade. Peço-vos nesta noite que
vivais alegremente o Evangelho do Meu Filho Jesus e que em toda parte procureis
testemunhar o Seu amor. Rezai muito. Tenho compaixão desta pobre humanidade
que vive longe de Deus e da Sua Lei. Eu vos amo e quero socorrer-vos. Voltai-vos
hoje mesmo se quereis ser transformados pela graça do Senhor. Não quero
obrigar-vos, mas peço-vos que escuteis com atenção os Meus apelos. Caminhais
para um futuro de grandes dificuldades. Quem estiver longe da oração não
suportará o que há de vir. Tenho pressa. Escutai-Me. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.938 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 24/08/2001 – Maceió/AL –
Quinta
Queridos filhos: Abraçai com alegria o Evangelho do Meu Filho Jesus.
Peço-vos que vivais na verdade, pois somente pela verdade encontrareis a
salvação. A humanidade afastou-se de Deus e caminha para a destruição que os
homens prepararam pelas suas próprias mãos. Eu sou a vossa Mãe e venho do
céu para abençoar-vos e conduzir-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e
Vida. Encorajai-vos e defendei a verdade. Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me,
pois desejo levar-vos a um ardente e contínuo desejo de Deus. Conheço todas as
vossas dificuldades e pedirei ao Meu Filho Jesus por cada um de vós. Avante com
alegria. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

1.939 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 26/08/2001 – Anguera/BA
– Sábado.
Queridos filhos: viveis nos tempos preditos por Mim no passado e é
chegado o momento em que deveis intensificar vossas orações. Buscai forças em
Deus que é o vosso bem absoluto e vos conhece pelo nome. Sois amados como
sois e não deveis ofender mais ao Meu Jesus que já está por demais ofendido.
Arrependei-vos com sinceridade de todos os vossos pecados e a graça do Senhor
estará sempre presente em vossas vidas. Desejo o vosso retorno ao Senhor o
mais rápido possível. Eu venho do céu para conduzir-vos pelo caminho da
conversão e da santidade. Rezai para serdes capazes de compreender e aceitar a
vontade de Deus. Eu quero ver-vos felizes. Escutai-Me. Neste momento faço
descer sobre vós uma chuva de graças. Avante com coragem e esperança. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
1.940 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 28/08/2001 – Angüera/BA
– Terça
Queridos filhos: Deixai que o Espírito Santo ilumine vossas vidas, pois
somente assim os vossos atos e decisões serão conforme a vontade de Deus. A
humanidade vive nas trevas do pecado e longe do Criador. Eu vim do Céu para
chamar-vos ao arrependimento sincero e a viverdes o Evangelho de Meu Jesus.
Não vos afasteis da Palavra do Senhor que é a orientação segura para vossas
vidas. Não permitais que as coisas mundanas vos distanciem da oração. Se
rezardes, a vossa vida será repleta de bênçãos e graças. Cuidai da vossa vida
espiritual para serdes salvos. Não quero forçar-vos, mas como Mãe peço-vos que
volteis ao vosso Deus que vos ama e vos espera de braços abertos. Coragem.
Não recueis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.941 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 30/08/2001 – Angüera/BA
– Quinta.
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Quero dizer-vos que
se tiverdes fé e esperança, vereis triunfar no mundo a glória do Senhor e todos
viverão felizes. A humanidade tornou-se pobre na fé e a cada dia cresce o número
daqueles que se afastam de Deus. O demônio conseguiu seduzir grande número
de pessoas, levando-as a uma triste cegueira espiritual. Peço-vos que não vos
afasteis da oração. Rezai sempre. Somente rezando a humanidade voltará ao
Deus da salvação e da paz. Abraçai a verdade e dizei não a tudo aquilo que é
contrário ao desejo do Meu Filho Jesus. Escutai-Me e sereis recompensados pelo
Senhor. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.942 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 01/09/2001 – Angüera/BA
– Sábado.

Queridos filhos: Acreditai no poder do Senhor e esperai n’Ele que é o vosso
tudo.Vós não estais sozinhos. O Senhor caminha convosco. Aconteça o que
acontecer confiai que o amanhã será melhor. Peço-vos que continueis a rezar.
Quando vos sentirdes fracos, rezai. Vós estais em Meu Imaculado Coração e a
nada deveis temer. Vós sereis vitoriosos. Não desanimeis. Confiai. Eu pedirei por
vós. Abri vossos corações ao Meu chamado e sereis amparados e guiados pelo
caminho do bem e da santidade. Avante com coragem. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.943 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 04/09/2001 – Angüera/BA
– Terça.
Queridos filhos: Não vos preocupeis ante as vossas dificuldades. Confiai no
Senhor e na Sua Divina Providência. Se depositardes vossa confiança no Senhor,
sereis vitoriosos. Rezai. Somente rezando sereis tranqüilizados e conduzidos ao
Coração do Meu Filho Jesus. Não percais a coragem. Sabei enfrentar as
provações do vosso dia a dia. Quem caminha com o Senhor deve suportar o peso
das provações com alegria. Acreditai e esperai no Senhor. Se agirdes assim nada
vos faltará. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.944 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –07/09/2001 – Angüera/BA
– sexta-feira
Queridos filhos: Convido-vos nesta noite a acolherdes, em vossos
corações, os Meus apelos, pois somente assim poderei conduzir-vos ao Meu Filho
Jesus. A humanidade afastou-se de Deus e precisa ser curada pelo amor
misericordioso do Senhor. Peço-vos que vos afasteis do pecado e que vos
aproximeis do sacramento da confissão para receberdes o perdão de Deus. Rezai.
Somente pela oração sereis capazes de compreenderdes os meus apelos. Eu sou
a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Sedes dóceis. Abri vossos corações ao Senhor
que vos ama e vos espera de braços abertos. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo: em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.945 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –08/09/2001 – Angüera/BA
– Sábado.
Queridos filhos: Peço-vos que tenhais esperança. O Senhor está convosco
e deseja tomar-vos em Seus braços. Não desanimeis quando sentirdes o peso
das dificuldades. Eu sou a vossa Mãe e jamais vos deixarei sozinhos, pois o
Senhor confiou-Me a missão de cuidar de vós. Sede mansos e humildes de
coração. Eu preciso da vossa entrega amorosa e consciente. Sei que tendes
liberdade, mas escutai-Me. Eu quero conduzir-vos Àquele que é o vosso único e
verdadeiro Salvador.Rezai. Quando estais em oração, estais na presença do
Senhor. Avante com coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em

nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui
por mais uma vez. Eu vos abençôo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz
1.946 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –11/09/2001 – Angüera/BA
– Terça.
Queridos filhos: Quando vos chamo à oração deveis entender que se trata
de uma necessidade urgente. A paz do mundo está ameaçada e eis que
chegaram os tempos em que Eu vos predisse no passado. Rezai muito. Rezai
diante da cruz suplicando a Misericórdia do Senhor para a humanidade. Dobrai
vossos joelhos e intensificai vossas orações. A humanidade afastou-se de Deus e
caminha pelas veredas da destruição e da perdição. Voltai-vos depressa. O
Senhor vos ama e vos espera. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui
por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
1.947 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –13/09/2001 – Angüera/BA
– Quinta-feira
Queridos filhos: Convido-vos hoje a serdes construtores da paz. Abri vossos
corações à paz de Cristo que é o autor da paz e do amor. Como Cristo, levai a paz
a todos e deixai que a vossa vida seja um constante encontro de paz. Cristo é a
Luz das nações. Se a humanidade deseja a paz deve voltar ao Senhor o mais
rápido possível. Os homens falam de paz, mas não se esforçam para construí-la.
Os que vivem sem paz e sem Deus caminham para um grande abismo. Rezai. Eis
o tempo do grande retorno.Não cruzeis os braços. Esta é a mensagem que hoje
vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.948 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –15/09/2001 – Angüera/BA
– Sábado
Queridos filhos: Sou a Mãe de Deus Filho e vossa Mãe. Convido-vos hoje à
conversão sincera que só é possível aos que se abrem ao Deus da Salvação e da
Paz. Afastai-vos definitivamente de toda enganação e de toda sedução e voltaivos Àquele que é o vosso único Senhor. Sofro por causa da maldade de muitos
dos meus pobres filhos.O demônio conseguiu enganar a muitos com falsos sinais
e falsos ensinamentos. Vim do céu para dizer-vos que ameis a verdade e que em
toda parte procureis testemunhar o Evangelho do Meu Jesus. Estais atentos para
não serdes enganados. Rezai muito e vereis novos céus e novas terras.Tudo é
possível se acreditardes em Deus. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui
por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
1.949 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –18/09/2001 – Angüera/BA
– terça-feira

Queridos filhos: Não recueis. Vós não estais sozinhos. Peço-vos que sejais
corajosos e que sejais instrumentos de paz a todos aqueles que vivem longe de
Deus. A falta de paz no mundo é por causa da falta de Deus no coração dos
homens. O Senhor é rejeitado e a criatura é preferida e colocada no lugar de
Deus. Se os homens não voltarem poderá ser tarde. Eu sou a vossa Mãe e quero
ajudar-vos. Abri vossos corações com alegria e farei de vós homens e mulheres
de fé. Rezai. Quando rezardes sereis capazes de compreenderdes e aceitardes o
amor de Deus. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.950 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –21/09/2001 – Angüera/BA
– Sexta.
Queridos filhos: Peço-vos que tenhais coragem e que em tudo procureis
transmitir o amor do Senhor. Desejo que a vossa vida seja de profunda intimidade
com Meu Jesus para que sejais ricos espiritualmente. Sabei valorizar os dons que
recebestes e, sobretudo dai testemunho do Evangelho do Meu Filho Jesus.Vim do
céu para trazer-vos a paz. Se acolherdes a paz que vos ofereço, tereis paz e
esperança em vossos corações. Deixai que a vossa vida seja rica do amor e da
paz do Senhor. Eu sou a vossa Mãe. Não vos sintais sozinhos. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.951 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –22/09/2001 – Angüera/BA
– Sábado.
Queridos filhos: Eu vim do céu para oferecer-vos o Meu Coração e para
dizer-vos que a paz é possível se os homens aceitarem a mensagem de salvação
deixada por Meu Filho Jesus. Densas trevas cobrem toda humanidade por causa
do pecado. Eis que o Senhor abre os braços para acolher-vos e oferecer-vos sua
Luz. Voltai-vos a Ele que vos ama e vos chama a serdes em tudo como Jesus.
Rezai. Quando vos afastais da oração, estais correndo o risco de serdes
enganados pelo maligno. Escutai a voz de Deus. Ele deseja falar-vos. Abri vossos
corações e sereis salvos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
1.952 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –23/09/2001 – Angüera/BA
– Domingo.
Queridos filhos: Nestes dias quero dar-vos paz e esperança. Acreditai que
tudo é possível aos que buscam o Senhor com sinceridade. Dizei aos meus
pobres filhos que não é atoa a minha presença no meio de vós. O Onipotente
enviou-Me para chamar-vos à conversão e ao arrependimento. Os homens de
hoje não vivem mais com sinceridade as coisas de Deus e por isso a cada dia se
afastam de Sua graça. Não tenhais o coração duro, é uma Mãe quem vos pede.
Abri-vos a Mim, pois desejo saciar-vos espiritualmente e conduzir-vos ao Meu

Jesus. Libertai-vos verdadeiramente de todo pecado. Sede de Deus para serdes
felizes. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.953 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –25/09/2001 – Angüera/BA
– Terça.
Queridos filhos: A vossa vitória está em Deus. Somente n’Ele encontrareis
forças para assumirdes a vossa nobre missão. Buscai o Senhor por meio da
oração e da palavra Sagrada. Sabei que vós não estais sozinhos. Acreditai
plenamente na Bondade infinita do vosso Deus e caminhai com alegria, mesmo
em meio a grandes tribulações. Quem maior que o Senhor? Se acreditardes
verdadeiramente em Seu Poder, podeis estar certos da vossa vitória. Rezai.
Jamais sereis capazes de compreender os desígnios de Deus se não tiverdes
uma vida intensa de orações. Não desanimeis. Os planos do Senhor não são
vossos. Confiai e esperai no Senhor para experimentardes Sua presença em
vossos corações. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
1.954 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –29/09/2001 – Angüera/BA
– Sábado.
Queridos filhos: Sou a Rainha da paz. Fico feliz por estardes aqui. Pedirei
ao Meu Jesus por vós e por vossas necessidades. Acreditai firmemente no poder
do Senhor que é rico em Misericórdia e sabe compreender-vos. A humanidade
tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se afastaram de Deus. Eu sou
a vossa Mãe e quero dizer-vos que sois importantes para a realização dos Meus
planos. Eu preciso do vosso sim, da vossa coragem e disponibilidade em servir ao
Senhor. Peço-vos que não fiqueis distantes da oração, pois a falta de oração vos
afasta do amor e da graça do Senhor. Não quero obrigar-vos, mas peço-vos que
sejais dóceis ao Meu chamado. Rezai muito. Rezai para não vos distanciar da
paz. Eu quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Abri
vossos corações com alegria. Eu tenho muitas coisas a realizar aqui. Escutai-Me.
Há tanto tempo estou convosco, mas ainda estais afastados. Segui-Me e Eu vos
conduzirei Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.955 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –02/10/2001 – Angüera/BA
– Terça.
Queridos filhos: Colocai-vos nas mãos de Deus e sereis guiados pelo
caminho do bem e da santidade. Abri vossos corações aos Meus apelos, pois
desejo levar-vos a um ardente e contínuo desejo de Deus. Conheço todas as
vossas necessidades e vim do céu para socorrer-vos. Rezai. Todos os dias

dedicai ao Senhor um momento de oração. Não vos esqueçais de rezar. Assim
como as plantas precisam de chuva para crescer, vós precisais de oração para
crescer na fé. Peço-vos que façais o bem a todos e que ameis vossos irmãos,
mesmo aqueles que são contra vós. Sede imitadores de Jesus. Ele conta
convosco e confia em vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
1.956 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 04/10/2001 – Angüera/BA
– Quinta-feira
Queridos filhos: Quando vos sentirdes fracos, recorrei à oração, pois a
oração é o sustentáculo para vossa caminhada de fé. Chamai Jesus várias vezes
durante o dia para habitar em vossos corações. Ele está muito perto de vós,
embora muitas vezes estais distantes de sua graça. Não vos esqueçais: quem
está em Cristo é uma nova criatura. Abri vossos corações ao seu chamado e
vereis que tudo será transformado. Coragem. Mesmo nos momentos de provas,
não recueis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.957 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 06/10/2001 – Angüera/BA
– Sábado
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para convidar-vos à
conversão sincera e para viverdes com alegria o Evangelho do Meu Filho Jesus. O
Senhor confia em vós e espera o vosso retorno. Abri vossos corações ao
chamado. Ele confiou-vos a missão de levar sua mensagem de salvação a todos
os povos. Olhai ao vosso redor e vede quantos filhos afastados! Eu preciso de
cada um de vós. Não recueis. Eis o tempo oportuno para o grande retorno ao
Deus da salvação e da paz. Rezai. Somente rezando sereis capazes de aceitar a
minha mensagem de amor. Não desanimeis. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Coragem. Eu estarei sempre ao vosso lado. . Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.958 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 09/10/2001 – Angüera/BA
– Terça.
Queridos filhos: O Senhor vos espera. Caminhai ao seu encontro com
alegria. Jamais podeis compreender os desígnios de Deus se viverdes distantes
de sua graça. Peço-vos que abrais vossos corações para serdes felizes. A
humanidade perdeu a paz que Meu Filho Jesus ofereceu e abraçou a guerra que
conduz à morte. Oh! homens para onde quereis caminhar? Os meus pobres filhos
vivem como cegos a guiar outros cegos e estão trilhando para o grande abismo da
auto destruição. Ainda há chance para a paz, mas é preciso que os homens se
voltem a Deus. O Senhor abre os braços para acolher-vos e abençoar-vos. Fugi
da violência e abraçai o Senhor para receberdes a graça da paz. Rezai. Somente

na oração e no amor tereis a paz desejada. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.959 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 12/10/2001 – Angüera/BA
– Sexta-feira
Queridos filhos: Sou a Mãe e Rainha do Brasil. Venho de céu para
conduzir-vos Àquele que tem palavras de vida eterna. Sou a vossa Mãe e desejo
saciar-vos espiritualmente. Abri vossos corações com amor e sereis guiados para
a plena felicidade. Continuai a rezar pela paz. O demônio espalhou ódio no
coração dos meus pobres filhos conduzindo-os ao abismo do pecado. Peço-vos
que volteis ao vosso Deus que é amor e deseja ardentemente que vivais em paz.
Amai sempre, pois o desamor vos afasta de Deus e da Sua graça. Sede corajosos
e levai a todos a minha mensagem de paz. Não quero obrigar-vos, mas peço-vos
que sejais dóceis. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
1.960 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 13/10/2001 – Angüera/BA
– Sábado
Queridos filhos: Caminhai com alegria ao encontro do Meu Senhor que abre
os braços para acolher-vos. Sabei que o senhor deseja o vosso retorno à sua
graça e espera o vosso sincero e corajoso testemunho. Eu sou a vossa Mãe e vim
do céu para oferecer-vos a graça da paz. Não fiqueis distantes da oração, pois
somente por meio da oração descobrireis o grande tesouro que há dentro de vós.
Sede homens e mulheres de fervorosa oração. Eu preciso de cada um de vós.
Encorajai-vos e abraçai os meus apelos. Se viverdes como vos peço sereis
vitoriosos e vereis a paz reinar no mundo inteiro. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.961 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 16/10/2001 – Angüera/BA
– Terça
Queridos filhos: Não vos atemorizeis. Confiai plenamente no poder do
Senhor e voltai-vos a Ele que é o vosso bem absoluto e vos conhece pelo nome.
Peço-vos que façais o bem a todos e que em toda parte procureis testemunhar a
vossa fé. Sois o povo eleito do Senhor e por isso deveis viver afastados de tudo
aquilo que é contrário à sua palavra. Rezai sempre para serdes capazes de
abraçar a vossa nobre missão. Quem vive afastado da oração, vive longe da graça
de Deus. Cuidai da vossa vida espiritual para serdes grandes aos olhos do
Senhor. Avante com coragem e alegria. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

1.962 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 19/10/2001 – Angüera/BA
– Sexta.
Queridos filhos: Quando vos entregardes ao Senhor com inteira confiança,
descobrireis que há em vós uma grande reserva de amor. A graça do Senhor está
em vós, mas deveis esforçar-vos para assumirdes a tarefa que vos compete.
Confiai no amor misericordioso do vosso Deus e sereis amparados e protegidos.
Rezai. Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades, chamai por Jesus. Ele é
a certeza da vossa vitória. Chamai por Ele sempre, pois é o vosso grande amigo e
sabe compreender-vos. Eu pedirei por vós. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e estou
convosco. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.963 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 20/10/2001 – Angüera/BA
– Sábado.
Queridos filhos: Vós estais em Meu Coração e a nada deveis temer. Peçovos que sejais firmes na vossa fé e que em toda parte procureis imitar Meu Filho
Jesus. Eu preciso de cada um de vós. Abri vossos corações ao Meu chamado e
sereis conduzidos pelo caminho do bem e da santidade. Peço-vos que sejais
homens e mulheres de oração. A humanidade afastou-se do Criador porque os
homens se distanciaram da oração. Eis o tempo oportuno para vos converterdes e
assumirdes corajosamente a missão que o Senhor vos confiou. Não desanimeis.
Rezai apenas. Por fim Meu Imaculado Coração Triunfará e vós que estais a
escutar-Me também sereis vitoriosos. Avante com alegria. Não recueis. O Senhor
vos ama e vos espera. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome a
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
1.964 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 22/10/2001 – Angüera/BA
– Segunda
Queridos filhos: Dobrai vossos joelhos em oração suplicando a Misericórdia
de Deus para a humanidade. Se não tiverdes uma vida de oração sereis
enganados pelo demônio. Não vivais distantes do Senhor. Buscai forças na
Eucaristia, no jejum, na leitura da Palavra de Deus, nos Meus apelos e no
sacramento da Confissão. Eu vim do céu para apontar-vos o Caminho. Não
desvieis vossas vidas para o pecado. Vossas vidas são preciosas para o Senhor e
Ele deseja ardentemente a vossa salvação. Coragem. Quando sentirdes o peso
das dificuldades, chamai por Mim. Eu sou a vossa Mãe e desejo socorrer-vos. A
humanidade está poluída pela fumaça de ódio espalhada por satanás. Os homens
estão como cegos a guiar outros cegos e não querem acolher a Luz de Deus que
os guiará para a salvação. Rezai muito. Rezai sempre para que os homens se
abram ao Senhor e aceitem a paz. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui
por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.

1.965 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 23/10/2001 – Angüera/BA
– Terça.
Queridos filhos: Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Sofro também por
tantos filhos afastados de Deus e da Sua graça. Eis o tempo para o grande retorno
ao Senhor. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Viveis agora os
tempos por Mim preditos. Rezai. A humanidade precisa aceitar o amor do Senhor,
pois somente assim encontrará a paz. Não vos esqueçais: a paz se constrói com a
paz. A violência e a destruição dos outros causam grande ferida ao Meu Coração.
Afastai-vos do mal e voltai-vos ao vosso Deus. Convertei-vos depressa. O vosso
tempo é curto. Não fiqueis de braços cruzados. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.966 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 27/10/2001 – Angüera/BA
– Sábado
Queridos filhos: Não percais a vossa esperança. Confiai plenamente na
bondade do Senhor e tudo acabará bem para vós. Peço-vos que vivais
santamente, pois sois do Senhor e a vossa vida deve ser de constante
testemunho. Eu conheço vossas dificuldades e quero socorrer-vos. Sedes dóceis
ao chamado do Senhor. Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Rezai. Não
vos afasteis da oração. Quando rezardes com o coração sereis capazes de
experimentar a vitória do Senhor em vossas vidas. Afastai-vos definitivamente de
todo pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador.
Coragem. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome a Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.967 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 30/10/2001 – Angüera/BA
– Terça.
Queridos filhos: Não desanimeis.Não há vitória sem cruz. Aconteça o que
acontecer, não percais a vossa esperança. Venho do céu para conduzir-vos à
perfeição e para chamar-vos à santidade. Daí o melhor na tarefa que o Senhor vos
confiou. Peço-vos que continueis a rezar. Na oração sentireis a força de Deus em
vossas vidas. Encorajai-vos e dizei o vosso sim, com amor, ao chamado do
Senhor. Eu pedirei ao Meu Jesus por cada um de vós. Coragem. Se vos abrirdes
sereis ricos da presença do Senhor.Neste momento faço descer sobre vós uma
chuva extraordinária de graças. Alegrai-vos no Senhor e caminhai na certeza de
que o amanhã será melhor. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.968 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 010/10/2001 –
Angüera/BA – Quinta.

Queridos filhos: Enchei-vos do amor de Deus, pois somente assim sereis
capazes de amar o vosso próximo. A humanidade distanciou-se do verdadeiro
amor e o egoísmo tomou conta do coração de muitos dos meus pobres filhos. O
demônio espalhou ódio, violência, e falta de fé em toda terra, por isso meus
pobres filhos vivem como cegos a guiar outros cegos e acabam se afastando da
graça do Senhor. Peço-vos que tenhais coragem. Eis o tempo do vosso
testemunho publico e corajoso. Cuidai da vossa vida espiritual e vivei com
amorosidade os meus apelos. Sede homens e mulheres de oração, pois somente
rezando descobrireis a grande reserva de bondade que há dentro de vós. Não
desanimeis. O Senhor está convosco. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
1.968 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 01/11/2001 – Angüera/BA
– Quinta
Queridos filhos: Enchei-vos do amor de Deus, pois somente assim sereis
capazes de amar o vosso próximo. A humanidade distanciou-se do verdadeiro
amor e o egoísmo tomou conta do coração de muitos dos Meus pobres filhos. O
demônio espalhou ódio, violência e falta de fé em toda terra, por isso Meus pobres
filhos vivem como cegos a guiar outros cegos e acabam se afastando da graça do
Senhor. Peço-vos que tenhais coragem. Eis o tempo do vosso testemunho público
e corajoso. Cuidai da vossa vida espiritual e vivei com amorosidade os Meus
apelos. Sede homens e mulheres de oração, pois somente rezando descobrireis a
grande reserva de bondade que há dentro de vós. Não desanimeis. O Senhor está
convosco.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.969 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 03/11/2001 –
Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos à
oração e ao arrependimento de todos os vossos pecados. Sois o povo eleito do
Senhor e Ele vos espera com imenso amor de Pai. Peço-vos que façais parte do
Meu exército vitorioso, pois desejo que sejais vitoriosos Comigo. Desejo que sejais
simples, pois o Meu Coração é para o refúgio dos simples e para aqueles que se
consagram a Mim. O mundo perdeu a paz porque os homens não vivem conforme
o Evangelho do Meu Jesus. Rezai. Sem oração e sem amor o mundo não
encontrará a paz. Eu preciso de cada um de vós.Peço-vos que sejais dóceis ao
Meu chamado. Se viverdes os Meus apelos sereis recompensados pelo Senhor.
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.
1.970 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 06/11/2001 – Angüera/BA
– Terça
Queridos filhos: Convido-vos nesta noite a viverdes no amor do Senhor
para que sejais construtores da paz. Os homens se fecharam ao Amor e por isso a
humanidade vive sem paz. Eu preciso do vosso sim, da vossa coragem e
disponibilidade. Meu Senhor vos espera de braços abertos. Caminhai ao Seu
encontro e sereis felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo na eternidade.
Rezai. A oração contribuirá para o vosso crescimento espiritual. Voltai-vos àquela
espiritualidade desejada e ensinada por Meu Filho Jesus. Não percais a vossa
esperança. O Senhor é a vossa vitória. Aconteça o que acontecer, o Senhor
estará sempre perto de vós.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.971 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 08/11/2001 – Angüera/BA
– Quinta.
Queridos filhos: Não permitais que o demônio vos afaste da fé ou coloque
dúvidas em vossos corações.A fé é a luz que ilumina a alma e vos faz
compreender os desígnios de Deus. Hoje grande parte da humanidade vive longe
da fé e por isso os Meus pobres filhos vivem distantes do Senhor. Rezai. Na
oração suplicai ao Senhor Misericórdia para vossas vidas. Desejo que sejais
grandes na fé e que em toda parte sejais como Jesus. Voltai-vos ao Deus da
Salvação e da Paz. Quando vos entregardes ao Senhor descobrireis que as
coisas do mundo não são para vós. 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.
1.972 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 10/11/2001 – Angüera/BA
– Sábado.
Queridos filhos: Confiai no poder do Senhor e sereis transformados. Cristo
é a vossa esperança. Vivei voltados para o Senhor e sereis grandes na fé. Eu sou
a vossa Mãe e caminho convosco. Colocai-vos nas mãos do Meu Jesus e Ele
cuidará de vós. Não vos atemorizeis, pois nada está perdido. Vós estais em Meu

Coração e a nada deveis temer. Peço-vos que continueis a rezar. Quando estais
em oração, estais mais próximos do Senhor e da sua graça. Deixai-vos conduzir
pelo Espírito Santo para serdes iluminados e guiados para a plena felicidade. Eu
preciso do vosso sim. Voltai-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro
Salvador. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.973 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 13/11/2001 – Angüera/BA
– Terça.
Queridos filhos: Alegrai-vos, pois sois o povo eleito do Senhor e sois
preciosos aos Seus olhos. Não vos esqueçais que sois amados pelo Pai e estais
sempre em seu Misericordioso Coração. Não temais. Ele está convosco e jamais
vos deixará sozinhos. Abri vossos corações ao Meu chamado e Eu vos conduzirei
Àquele que tem palavras de vida eterna. Peço-vos que façais o bem a todos e que
em toda parte procureis imitar Meu Filho Jesus. A humanidade precisa do vosso
testemunho e da vossa fé. Sede homens e mulheres de oração e vereis novos
céus e novas terras. Encorajai-vos e assumi a missão que vos foi confiada. Eu sou
a vossa Mãe e estou ao vosso lado.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
1.974 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 15/11/2001 – Angüera/BA
– Quinta.
Queridos filhos: Rezai para não serdes enganados pelo demônio. Se vos
abrirdes aos Meus apelos e viverdes as Minhas mensagens, nenhum mal poderá
contra vós. Depositai vossa confiança no Senhor e jamais sereis vencidos pelo
demônio. Não permitais que o materialismo crie raízes em vossos corações.
Buscai o Senhor com humildade e não vos faltará o necessário. Arrependei-vos
com sinceridade e voltai-vos Àquele que vos ama e vos perdoa. Eu sou a vossa
Mãe e desejo conduzir-vos à plena felicidade. O que é a felicidade para vós? O
mundo? As coisas materiais? A felicidade passageira? Escutai-Me e tereis o
Senhor em vossas vidas. Escutai-Me e descobrireis o caminho da plena felicidade,
a felicidade no Senhor. Quem espera no Senhor não será confundido. Coragem. O
Senhor vos espera.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
1.975 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 17/11/2001 – Angüera/BA
– Sábado.

Queridos filhos: Peço-vos nesta noite que continueis a rezar, pois somente
pela oração a humanidade será libertada das mãos do demônio. Eu sou a vossa
Mãe e sofro por causa dos vossos pecados. Arrependei-vos com sinceridade, pois
o vosso tempo é curto. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Convertei-vos depressa. Se não vos converterdes um grande castigo cairá sobre a
humanidade. O que digo não é para causar-vos medo, mas para que estajais
atentos e na oração. Voltai-vos ao Senhor para serdes salvos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.976 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 20/11/2001 – Angüera/BA
– Terça.
Queridos filhos: Acolhei com amorosidade as Palavras do Meu Jesus para
serdes grandes na fé. Meu Filho é o Caminho que vos conduz à plena felicidade.
Se viverdes Seu Evangelho sereis transformados e guiados para a vitória com o
triunfo do Meu Imaculado Coração. Eu preciso do vosso sim e da vossa
disponibilidade em servir ao Senhor. Rezai. Quando estais distantes da oração
correis o risco de vos afastar da graça de Deus. Encorajai-vos e sedes firmes na
vossa caminhada de fé. Em toda parte testemunhai que sois do Senhor. Deixai
que a vossa vida fale do Senhor mais que vossas palavras. Sede exemplo para
aqueles que estão afastados. Se fizerdes o que vos peço o Senhor vos
recompensará generosamente.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.977 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 23/11/2001 – Angüera/BA
– Sexta
Queridos filhos: Convido-vos nesta noite à conversão de coração.
Arrependei-vos e com sinceridade pedi perdão ao Senhor de todos os vossos
pecados. Abri vossos corações e deixai-vos conduzir pelas mãos do Senhor. Vivei
com docilidade e humildade, pois somente assim o Senhor reinará em vossas
vidas. O Senhor deseja curar-vos dos vossos males físicos e espirituais. Rezai.
Entregai-vos Àquele que é a vossa única esperança e vos conhece pelo nome.
Não recueis. Avante para a grande vitória como Senhor.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

1.978 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 24/11/2001 – Angüera/BA
– Sábado
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe. Sofro quando estais afastados do
Senhor e quando vos chamo e não dais atenção ao Meu chamado. Sabei que
desejo o vosso bem espiritual. Não quero forçar-vos. Quero oferecer-vos a graça
da conversão e do encontro com o Senhor. Buscai forças na oração e sereis fortes
nas tentações. O demônio quer enganar-vos com falsos sinais e mentiras. Escutai
a voz de Deus que fala aos vossos corações e não sereis enganados. Estais
atentos. Se viverdes as Minhas mensagens o mundo encontrará a paz. Caminhai
ao encontro do Senhor pela verdade. Se quiserdes mudar de vida abraçai a
verdade. Somente pela verdade encontrareis a graça de uma verdadeira
conversão. Somente os verdadeiros sinais de Deus produzem verdadeiras
conversões. Tende cuidado. Sois preciosos para Mim e desejo que sejais
vitoriosos. Rezai. A vossa oração contribuirá para fazer-vos compreender o que é
ou não do Senhor. 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.
1.979 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 26/11/2001 – Angüera/BA
– Segunda.
Queridos filhos: Rezai. Somente rezando contribuireis para a realização dos
Meus planos. Os projetos que aqui iniciei não são dos homens, por isso nada ou
ninguém poderá destruí-lo. Não vos preocupeis demasiadamente com nada.
Confiai apenas. Escutai o que vos digo e vereis o triunfo dos Meus planos em
vossas vidas. Conheço vossas dificuldades e o peso da vossa cruz, mas lembraivos que Jesus caminha convosco e jamais vos deixará sozinhos. Tranqüilizai-vos
e esperai no Senhor que é a vossa força e proteção.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
1.980 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 27/11/2001 – Angüera/BA
– Terça.
Queridos filhos: Enchei-vos do Amor de Deus e fazei crescer em vós os dons
recebidos, pois somente assim contribuireis parta o Triunfo definitivo do Meu
Imaculado Coração. Sou a Mãe de Deus Filho e vossa Mãe. Chamo-vos a
assumirdes a vossa fé e a vos abrirdes ao Deus da salvação e da Paz. O Senhor
enviou-Me para abençoar-vos e oferecer-vos a graça da conversão. Eu quero
ajudar-vos. Escutai-Me com atenção, pois quero fazer-vos ricos das graças de
Deus. Não desanimeis ante as dificuldades. Confiai no Senhor e sereis vitoriosos.

Quem está com o Senhor jamais será derrotado. Coragem. No céu tendes um Pai
e uma Mãe que vos ama e caminha 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
1.981 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 01/12/2001 – Angüera/BA
– Sábado
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Chamo-vos nesta noite a
assumirdes a vossa fé e a serdes em tudo como Jesus. Eu quero ajudar-vos, mas
preciso do vosso sim e da vossa coragem. Sois o povo do Senhor, escolhido e
amado com um amor sem limites. Peço-vos que vos afasteis do pecado e que
busqueis a graça do Senhor na Confissão. Não quero forçar-vos, mas peço-vos
que sejais dóceis ao Meu chamado. A humanidade está trilhando para a auto
destruição e é chegado o momento do vosso grande retorno. Buscai o Senhor
com alegria. Eis que viveis no tempo do grande regresso ao Deus da Salvação e
da Paz. Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se, mas será tarde. Dizei
a todos que não é à toa a Minha presença no meio de vós. O Senhor tem pressa.
Voltai-vos, hoje mesmo, se quereis a salvação. Continuai a rezar. Somente
rezando 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
1.982 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –01/12/2001 – Sento Sé/BA
– Domingo
Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e conheço vossas necessidades.
Sabei que vós não estais sozinhos. O Senhor caminha ao vosso lado. Abri vossos
corações ao Seu chamado e sereis transformados. Não vos esqueçais: a quem
muito foi dado, muito será cobrado. Deus enviou-Me até vós para chamar-vos à
conversão e ao arrependimento. Se vos deixardes conduzir por Mim sereis felizes
já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. A humanidade encontra-se no
abismo da perdição e da recusa de Deus. Voltai-vos enquanto há tempo. Não vos
afasteis da oração. Quando rezais, dais imensa alegria ao Senhor e é exatamente
nestes momentos que Ele vem a vós para curar-vos e oferecer-vos Sua
Misericórdia. Vivei amorosamente os Meus apelos, pois somente assim a
humanidade encontrará a paz. Neste momento faço descer do céu sobre vós uma
chuva de graça. Alegrai-vos porque estais em Meu Imaculado Coração e a nada
deveis temer. Não quero obrigar-vos a nada. Meu desejo é ver-vos felizes. Sofro
quando sou rejeitada por Meus pobres filhos. Sofro, sobretudo, por aqueles que se

afastam do Amor de Deus e vivem escravos do pecado. Convertei-vos depressa.
O amanhã poderá ser tarde.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
1.983 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –04/12/2001 – Angüera/BA
– Terça.
Queridos filhos: Desejo que vivais para o Senhor e que façais o bem a
todos. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem do Amor de Deus.
Peço-vos que vivais voltados para as coisas do Alto e que em toda parte procureis
imitar Meu Filho Jesus. O vosso testemunho público e corajoso contribuirá para o
retorno de muitos dos Meus filhos afastados. Sede irmãos de todos. Tratai a todos
com igualdade, pois sois filhos de Deus e deveis viver fraternalmente com todos.
Rezai. Na oração compreendereis as grandezas do Senhor. Não desanimeis.
Sede fortes e firmes na vossa fé. Eu pedirei ao Meu Filho que vos conceda a
graça da vitória em todas as situações. Confiai plenamente na bondade do Senhor
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.
1.984 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –08/12/2001 – Angüera/BA
– Sábado.
Queridos filhos: Sou a vossa Mãe Imaculada e peço-vos que não vivais em
pecado. Esforçai-vos para viverdes na graça de Deus, pois somente assim tereis o
Céu como recompensa. Sabei que tudo aquilo que o mundo vos oferece é pura
ilusão. A felicidade deste mundo é passageira. Vossa plena e verdadeira felicidade
será com o Senhor na eternidade. Convertei-vos depressa, pois quero que sejais
ricos da presença do Senhor. O Senhor está constantemente perto de vós para
abençoar-vos e oferecer-vos Seu amor. Não fiqueis estacionados. Eis o tempo
oportuno para o vosso grande retorno. Abri vossos corações e rezai. Somente na
oração compreendereis os Meus apelos e sereis capazes de contribuir para a
grande vitória de Deus com o triunfo do Meu Imaculado Coração. Praticai boas
ações e sede irmãos de todos. Amai, pois o amor é mais forte que a morte e mais
poderoso que o pecado. 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.

1.985 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –11/12/2001 – Angüera/BA
– Terça-feira
Queridos filhos: Rezai para serdes capazes de viverdes todos os Meus
apelos. Se vos abrirdes à graça de Deus recebereis a recompensa da Salvação
eterna. Peço-vos que sejais humildes e mansos de coração, pois somente assim
podeis contribuir para o retorno de todos aqueles que estão afastados do Senhor.
Enchei-vos do Amor de Deus e em toda parte imitai Meu Filho Jesus. Conheço
vossas dificuldades e quero ajudar-vos. Quando sentirdes o peso das provações,
chamai por Jesus. Ele é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Somente n’Ele
encontrareis forças para a vossa caminhada. Não desanimeis. Eu sou a vossa
Mãe e jamais 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.
1.986 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –13/12/2001 – Angüera/BA
– Quinta-feira
Queridos filhos: Confiai plenamente do poder de Deus, pois somente Ele é
capaz de transformar-vos e oferecer-vos a graça da vitória em todas as situações
difíceis. Não desanimeis. O Senhor está convosco e conhece cada uma das
vossas necessidades. Rezai. Na oração sentireis a vitória de Deus. Eu sou a
vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma Mãe ama seus filhos. Alegrai-vos. Vós não
estais sozinhos. Esperai no Senhor com alegria e vereis que tudo é possível aos
que tem fé e buscam o Senhor com sinceridade.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

1.987 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –15/12/2001 – Angüera/BA
– Sábado
Queridos filhos: Afastai-vos definitivamente do pecado e voltai-vos à graça
santificante do Senhor. A humanidade trilha pelo caminho do ódio e da auto
destruição, por isso Meus pobres filhos vivem como cegos a guiar outros cegos.
Sofro por causa dos vossos sofrimentos e peço-vos que sejais homens e mulheres
de oração, pois somente assim descobrireis o caminho que vos conduzirá à plena
felicidade. Não vos atemorizeis. Rezai muito. Se vos abrirdes à oração a
humanidade encontrá a paz. Não vos esqueçais: a paz se constrói com a paz.

Sede instrumentos de paz para aqueles que vivem no ódio e sem Deus. Eu conto
convosco. Abri vossos corações e segui-Me pelo caminho do amor.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.988 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –18/12/2001 – Angüera/BA
– Terça.
Queridos filhos: Eis o tempo oportuno para vos converterdes. Não fiqueis de
braços cruzados, mas esforçai-vos para assumirdes a vossa nobre missão. Não
percais a vossa esperança. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio, mas vós
que estais a escutar-Me a nada deveis temer. Peço-vos que continueis a rezar.
Sedes fiéis. Mesmo quando vos perseguirdes, dai graças ao Senhor porque Ele
está ao vosso lado. Os que são do Senhor jamais experimentarão a derrota.
Consagrai-vos a Mim e Eu vos conduzirei Àquele que tem palavras de vida eterna.
Avante com coragem e alegria.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.989 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –20/12/2001 – Angüera/BA
– Quinta.
Queridos filhos: Fortalecei-vos na oração para suportardes o peso das
vossas dificuldades. Não percais a vossa esperança. Acreditai firmemente que de
toda vossa dor surgirá uma grande alegria. A humanidade vive momentos difíceis,
mas é preciso que tudo isso aconteça para que os homens se voltem ao Deus da
Salvação e da Paz. 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.

1.990 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –22/12/2001 – Angüera/BA
– Sábado
Queridos filhos: Preparai-vos para a festa do Natal, pois somente assim
sentireis a presença do Meu Jesus em vossos corações. Nestes dias intensificai
vossas orações em favor da paz do mundo e da conversão dos pecadores. Eu sou
a vossa Mãe e venho do céu para socorrer-vos. Enchei-vos de confiança e

esperança. Sei das vossas dificuldades e conheço vossos sofrimentos. Esperai no
Senhor e sereis vitoriosos. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós e por vossas
intenções. Coragem. Nada ou ninguém está perdido. Sois do Senhor e Ele
caminha convosco. Nesta noite faço descer do céu sobre vós uma chuva de
graças. 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.
1.991 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –25/12/2001 – Angüera/BA
– Terça.
Queridos filhos: Enchei-vos do amor de Deus, pois o amor é mais forte que
a morte e mais poderoso que o pecado. Amai o Senhor que vos ama e vos
conhece pelo nome. Se amardes o vosso próximo tereis sempre a graça de Deus
em vossas vidas. A humanidade distanciou-se de Deus porque se afastou do
verdadeiro Amor. Voltai-vos Àquele que está de braços abertos à vossa espera. A
maior alegria que podeis oferecer ao Senhor é o vosso retorno ao Seu Coração.
Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos à conversão e a santidade.
Não cruzeis os braços. Intensificai vossas orações e esforçai-vos para serdes
exemplo. Coragem. O Senhor vos espera. Não recueis.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.992 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –27/12/2001 – Angüera/BA
– Quinta.
Queridos filhos: Rezai. Rezai muito. A humanidade está à beira da perdição que
os homens prepararam por suas próprias mãos. Densas trevas cobrem toda terra
e os Meus pobres filhos vivem como cegos, propensos a caírem em um grande
abismo. Suplicai a Misericórdia de Deus para os homens que ao invés de
promoverem a paz, promovem as guerras, tirando dos Meus pobres filhos a
liberdade de viverem em paz. A paz é o vosso grande tesouro e deveis buscá-la e
transmiti-la aos que vivem no ódio e sem Deus. Coragem. Vós não estais
sozinhos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
1.993 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –29/12/2001 – Angüera/BA
– Sábado. Dia da Sagrada Família.

Queridos filhos: Encorajai-vos e assumi com alegria a excelsa missão que
Deus vos confiou na família. Dai o melhor de vós para que o vosso ambiente
familiar seja sempre uma benção do Senhor, não somente para vós, pais e mães,
mas também para vossos filhos e para aqueles que olham para vós e seguem
vossos exemplos. Sabei que o Senhor vos enriquece sempre com Sua presença e
com Sua graça. Correspondei com fidelidade à graça que estais sempre
recebendo em vossas famílias. Abraçai a missão de cuidar dos vossos filhos e de
conduzi-los ao caminho do Senhor. Grande é a vossa responsabilidade e deveis
estar sempre unidos pela oração, na simplicidade e no amor. Fico feliz por
estardes aqui nesta noite. Pedirei ao Meu Jesus por vós e pelas vossas
necessidades. Não desanimeis. O Senhor está perto de vós e ama-vos como sois.
Abri vossos corações a Ele e sedes 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.
1.994 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –31/12/2001 – Angüera/BA
– Segunda.
Queridos filhos: Voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos espera com
imenso amor de Pai. Rezai muito para suportardes o peso das provações. Eu sou
a vossa Mãe e venho do céu para oferecer-vos a possibilidade de vos
converterdes e viverdes voltados para o Paraíso. Sede fervorosos na fé e abraçai
com alegria o Evangelho do Meu Jesus. Cuidai da vossa vida espiritual, pois
somente assim recebereis uma grande recompensa. Não recueis. Vós sois
importantes para a plena realização dos Meus planos. Abri vossos corações a Mim
e Eu vos conduzirei Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. 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.

