1.995 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 01/01/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, sou a Rainha da paz. Venho do Céu para oferecer-vos a graça da
paz que é o grande tesouro que a humanidade perdeu por causa daqueles que vivem sem
Deus e no ódio. Sofro por causa dos Meus pobres filhos que vivem como cegos e não
sabem encontrar o caminho do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e venho para conduzir-vos.
Peço-vos que continueis a rezar, pois tereis grandes tribulações. Se vos abrirdes ao Meu
chamado e viverdes as Minhas mensagens, sereis transformados e vereis a paz reinar sobre
a terra. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim contribuireis para o triunfo
definitivo do Meu Imaculado Coração. A profecia que vos anunciei no ano passado
(mensagem de 01/01/2001) realizou-se com o triste e doloroso acontecimento nos Estados
Unidos. Rezai muito, pois tudo aquilo causará ainda grandes danos para a humanidade. Há
séculos tenho vindo ao mundo para chamar os homens à conversão, mas estes preferem a
guerra, a morte e o desamor. Venho para oferecer-vos vida nova, vida em graça no Senhor.
Peço-vos que sejais construtores de paz e amor. Com vossos exemplos e com vossas
palavras procurai levar Deus àqueles que estão afastados. O Senhor confia em vós e espera
o vosso sincero e corajoso testemunho. Aconteça o que acontecer não vos esqueçais: O
Senhor vos ama e está ao vosso lado. Coragem. Não vos atemorizeis. Estai unidos a Jesus
na oração e nos Sacramentos. 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.
1.996 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 05/01/2002 – Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, não tenhais medo do amanhã. Confiai no Senhor e entregai a Ele o
vosso futuro. Desejo que sejais felizes já aqui na Terra e mais tarde Comigo no Céu. Peçovos que façais o bem a todos, sobretudo aqueles que estão afastados do Senhor. Eu sou a
vossa Mãe e venho do Céu para oferecer-vos a graça da conversão e do arrependimento.
Esforçai-vos para viverdes na verdade, pois somente assim contribuireis para a vitória do
Senhor. Sede homens e mulheres de oração. Fugi do pecado e abraçai a graça de Deus para
serdes salvos. Não desanimeis. 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.
1.997 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 08/01/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos espera de braços abertos. A
humanidade distanciou-se do Senhor e a cada dia se aproxima de um grande abismo. Rezai
muito. Somente pela oração o homem encontrará o caminho da paz e do amor. Sois
importantes para o Senhor e Ele espera muito de vós. Não desanimeis. Eu estou ao vosso
lado e vos conduzirei sempre pelo caminho da conversão, do arrependimento e da vivência
da Palavra do Meu Jesus. Se tiverdes confiança e fé, 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.

1.998 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 10/01/2002 – Angüera/BA – Quinta
Queridos filhos, abri vossos corações à graça do Senhor para serdes fortes nas
tentações do demônio. Se vos entregardes ao Senhor não sereis vencidos nas tentações.
Continuai a rezar. A oração é o caminho para o bem de todos. Quando estais em oração,
estais atraindo sobre vós as bênçãos do Senhor. Coragem. Quando sentirdes o peso da cruz,
lembrai-vos que não estais sozinhos. 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.
1.999 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 12/01/2002 – Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, dai testemunho de que sois verdadeiramente do Senhor. No vosso falar e
agir deixai que os outros sintam a presença Divina em vós. A humanidade encontra-se no
grande abismo da perdição, mas vós podeis contribuir para mudar esta triste situação. Peçovos que vos aproximeis do Senhor e que continueis a rezar. A oração será o sustentáculo
para vós nestes tempos difíceis. Podeis muito com a verdade do Senhor. Sede defensores da
Palavra do Meu Filho Jesus. Coragem. Quando tudo parecer perdido, o Senhor vos fará
sentir Sua vitória. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.000 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 15/01/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, deixai-vos conduzir com docilidade pelas mãos do Senhor e sereis
conduzidos pelo caminho da conversão e do arrependimento. Não desanimeis ante vossas
dificuldades. Não há vitória sem cruz. Quando sentirdes o peso das provações, chamai por
Mim. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Chamo-vos mesmo quando estais afastados.
Amo-vos mesmo quando não encontro espaço em vossas vidas. Peço-vos que não vos
afasteis da oração. Se rezardes o Senhor vos dará a graça da vitória. Avante sem medo. Esta
é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo: em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.001 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 19/01/2002 –Transmitida à 1:00h da
manhã – Sábado
Queridos filhos, peço-vos que mantenhais viva a chama da fé em vossas famílias
com orações, penitências e obras de caridade. Rezai ao Espírito Santo para que sejais
sempre exemplo para aqueles que estão distantes de Deus e da Sua graça. O Senhor vos
confiou uma grande e nobre missão quando vos chamou para formardes uma família. Não
vos esqueçais: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cuidai com alegria dos vossos
filhos e educai-os na fé. Com vossos exemplos e palavras deixai que vossos filhos
conheçam Deus e vivam voltados para a fé. Sabei que a missão de educar os filhos na fé é
primeiramente dos pais e não dos outros. Desejo que vossos lares sejam sempre abençoados
e que em tudo possais imitar Meu Filho Jesus. Coragem. Não desanimeis. Quando sentirdes

o peso das dificuldades, não percais a vossa esperança. Vivei para o Senhor e o vosso
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.
2.002 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 19/01/2002 – Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para conduzir-vos à perfeição.
Peço-vos que vivais amorosamente os Meus apelos, pois somente assim descobrireis a
grande reserva de amor que há dentro de vós. Não quero obrigar-vos, mas sedes dóceis ao
Meu chamado. A humanidade só voltará a ter paz quando os homens se abrirem e voltarem
ao Deus da Salvação e da Paz. Abri vossos corações ao Senhor. Ele vos ama e vos conhece
pelo nome. Esforçai-vos e assumi com coragem a missão que o Senhor vos confiou.
Alegrai-vos. Quem está com o Senhor jamais experimentará o peso da derrota. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.003 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 22/01/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, a paz se constrói com a paz e não com a violência ou com a
destruição dos outros. A humanidade perdeu a paz porque os homens se afastaram do
Criador. Peço-vos que volteis ao Senhor e que em toda parte sejais instrumento de paz e
amor. Vede como cresce a violência, os roubos e os seqüestros. Se não vos abrirdes ao
Deus da Salvação, vereis horrores por toda terra. Rezai. Se vos tornardes homens e
mulheres de oração, vereis a paz reinar e todos viverão felizes. Coragem. Eu preciso de
cada um de vós. Não cruzeis os braços. O Senhor espera muito de vós. Avante com alegria.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.004 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 24/01/2002 – Angüera/BA – Quinta
Queridos filhos, chamo-vos a serdes construtores da paz, pois somente assim a
humanidade encontrará Deus. Peço-vos também que continueis a rezar. Intensificai vossas
orações em favor da paz, pois a paz é o princípio para o caminho do amor, da fraternidade,
da solidariedade e, sobretudo, da tranqüilidade entre as nações. Eu sou a vossa Mãe e sofro
quando não estais em paz. Dai valor as coisas de Deus e abraçai com alegria a vossa
missão. Sois do Senhor e somente Nele encontrareis a salvação. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.005 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 26/01/2002 – Angüera/BA – Sábado

Queridos filhos, enfrentai com coragem as vossas dificuldades e suportai com
alegria o peso da vossa cruz. Sabei que vós não estais sozinhos. O Senhor vos ama e está
convosco. Rezai. Nada está perdido. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Abri vossos
corações a Mim e Eu vos conduzirei por caminho seguro. Conheço cada um dos vossos
problemas e pedirei ao Meu Jesus por vós. Sois do Senhor e Ele deseja a vossa plena
felicidade. Coragem. Não percais a vossa esperança. Acreditai no poder de Deus e por fim
vereis a vitória. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.006 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 27/01/2002 – Moita Bonita/SE –
Domingo
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e sofro quando sou rejeitada por Meus pobres
filhos. Eu sou incansável e vos busco mesmo quando estais afastados e não dais atenção ao
Meu chamado. Vós sois o povo do Senhor e sois amados com um amor sem limites. Peçovos que continueis a rezar, pois somente pela oração recebereis as graças do Senhor. Não
vivais em pecado. O Senhor vos ama e deseja a vossa conversão. Voltai-vos enquanto há
tempo. Eis o momento oportuno para o vosso grande retorno. Não cruzeis os braços. Sedes
fiéis ao Senhor, pois vossas vidas estão em Suas mãos. Somente o Senhor pode mudar-vos
e fazer-vos felizes. Abri vossos corações com alegria. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
2.007 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 29/01/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, confiai em Jesus. Todos os dias convidai Jesus para habitar em
vossos corações com Sua graça e Seu amor. Não vos atemorizeis. Não percais a vossa
esperança. Vós sois do Senhor e Ele olha para vós. O Senhor jamais vos abandonará. Rezai.
Quando quiserdes falar com o Senhor, recolhei-vos em silêncio e rezai. Ele ouvirá as vossas
súplicas, pois é Pai Providente que não abandona Seus filhos. Buscai antes de tudo as
coisas de Deus e nada mais terá grande valor para vós. Em tudo, o Senhor em primeiro
lugar. Coragem. 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 reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
2.008 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 02/02/2002 – Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, buscai forças em Jesus que é o vosso bem absoluto e vos conhece
pelo nome. Aproximai-vos da Eucaristia que é fonte de graça para todos vós. Vossa vitória
está no Senhor. Buscai-O sempre para serdes salvos. Não quero obrigar-vos, mas sedes
dóceis ao Meu chamado. Permanecei firmes na oração, pois sem oração a vida cristã perde
seu valor e eficácia. Sedes construtores de paz e amor. Em toda parte dai testemunho que
sois verdadeiramente de Cristo. A humanidade perdeu a paz porque os homens se afastaram
do Criador. Voltai-vos depressa. O Senhor vos espera de braços abertos. Esta é a mensagem

que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.009 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 05/02/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, não desanimeis. Não percais a vossa esperança. O Senhor está
muito perto de vós e sabe o que vos é necessário. Rezai. Quando vos abrirdes à oração,
vereis as maravilhas de Deus em vossas vidas. Eu sou a vossa Mãe e estou sempre
convosco. Alegrai-vos e continueis firmes 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.
2.010 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 08/02/2002 – Angüera/BA – Sexta
Queridos filhos, convido-vos à conversão sincera e ao arrependimento de todos os
vossos pecados. Preparai-vos também para a Quaresma com orações e penitências, pois
somente assim sereis capazes de abraçar o chamado do Senhor à santidade. Rezai em
reparação aos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus e contra o Meu
Coração. Sou a vossa Mãe e desejo ardentemente a vossa felicidade. Voltai-vos para o
Senhor. Dizei a todos que somente em Deus o homem encontrará a paz e a salvação. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.011 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 09/02/2002 – Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, não desanimeis. Não percais a esperança. Sabei que o Senhor está
convosco embora não O vejais. Acreditai firmemente em Seu poder e vereis que tudo será
renovado pela Sua graça transformadora. Viveis dias de muitas tribulações e de densas
trevas. É preciso que tudo isso aconteça para se cumprir o que vos anunciei no passado,
mas por fim sereis vitoriosos. Rezai. O caminho para a vossa vitória é a oração. Rezai.
Rezai muito, pois somente assim experimentareis a vitória de Deus com o triunfo definitivo
do Meu Imaculado Coração. Não vos afasteis do Senhor. Acolhei-O em vossos corações
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.
2.012 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 11/02/2002 – Angüera/BA –
Segunda
Queridos filhos, alegro-Me por estardes aqui. Peço-vos que continueis a rezar, pois
por meio da oração a humanidade encontrará o caminho da paz e do amor. Sede homens e
mulheres de fé. O Senhor deseja enriquecer-vos com Sua graça, mas vós deveis abrir
vossos corações. Não vos esqueçais: tudo é possível àqueles que confiam no Senhor. Não
vos atemorizeis ante as vossas dificuldades. Confiai no amor misericordioso do Meu Jesus

e tudo acabará bem para vós. Eu estou convosco. Encorajai-vos e não recueis. Eu preciso de
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.
2.013 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 12/02/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, convido-vos a vos reconciliardes com Deus e com o vosso
próximo. O Senhor perdoa facilmente vossos pecados, mas é preciso que em vós haja
sempre o arrependimento sincero. Eis o tempo oportuno para vos converterdes e voltardes
ao Senhor. Não cruzeis os braços. Buscai forças em Jesus que é o vosso único e verdadeiro
Salvador. Ele conhece vossos corações e vos chama a viverdes sempre em Sua graça.
Rezai. Quando assumirdes a vossa fé, a humanidade voltará a ter paz. Sede corajosos. Dizei
a todos que Deus é verdade, que Deus existe e somente Nele a humanidade encontrará a
salvação. Não recueis. Eu estou ao vosso lado. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
2.014 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 16/02/2002 – Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, peço-vos que tenhais confiança e esperança. Confiai no Senhor que
é o vosso bem absoluto e jamais vos deixará sozinhos. Sois importantes para a realização
dos Meus planos, por isso não recueis, mas encorajai-vos e segui-Me pelo caminho da
oração, do amor e da verdadeira entrega nas Mãos do Senhor. Intensificai vossas orações
para serdes vitoriosos. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por cada um de vós. Peço-vos
também que façais o bem a todos e que em toda parte procureis imitar Meu Filho Jesus.
Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.015 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 19/02/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, sede defensores da verdade, pois Meu Jesus é a verdade que vos libertará
da escravidão do pecado. Peço-vos que sejais corajosos e que em toda parte procureis
anunciar o amor de Deus. Testemunhai com a vossa própria vida que sois de Cristo e que as
coisas do mundo não são para vós. Permanecei fortes na fé. Se fizerdes o que vos peço,
sereis recompensados generosamente. Não desanimeis. Aconteça o que acontecer colocaivos nas mãos do Senhor com alegria. Eu sou a vossa Mãe e caminho convosco. Avante com
alegria. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.016 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 22/02/2002 – Angüera/BA – Sexta
Queridos filhos, rezai para suportardes o peso das provações. Viveis no tempo de
intensas dificuldades, mas esperai no Senhor e tudo será transformado. Deus não abandona

Seus filhos. Ele está sempre perto de vós, embora não O vejais. Mesmo parecendo estar
distante, Ele está muito perto de vós. Coragem. Não desanimeis, nem recueis. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.017 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 23/02/2002 – Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, se vos abrirdes ao chamado do Senhor, recebereis a graça da
conversão sincera e sereis capazes de viverdes o Evangelho com fidelidade. Acolhei os
Meus apelos, pois desejo ver-vos felizes já aqui na Terra e mais tarde Comigo no Céu. Sois
um povo de fé e esperança e Deus saberá recompensar-vos com generosidade. Sedes
firmes. Não desanimeis. Conheço vossas dificuldades e vossos sofrimentos. Alegrai-vos,
pois se aproxima a vossa libertação. Rezai. Se vos tornardes homens e mulheres de oração,
contribuireis para que o mundo se torne um novo jardim, um novo Paraíso terrestre. Abri
vossos corações e dai o melhor de vós na tarefa que vos foi confiada. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.018 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 26/02/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, convido-vos hoje a vos aproximardes do sacramento da Confissão
para serdes purificados dos vossos pecados. Sabei que a Confissão é muito importante para
vós. Peço-vos que, com muita freqüência, procureis o sacramento da Confissão. Se vos
abrirdes ao Senhor com fidelidade, recebereis o perdão do Senhor e estareis prontos para
receberdes Suas graças. Não recueis. Escutai com atenção o que vos digo. Eu quero o vosso
bem espiritual e vossa felicidade. Rezai. Somente rezando compreendereis o que vos digo.
Eu preciso de vós. Escutai-Me e segui-Me pelo caminho do bem e da santidade. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.019 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 01/03/2002 – Angüera/BA – Sexta
Queridos filhos, rezai. A oração vos fará sentir a vitória de Deus. O demônio deseja
destruir os Meus planos, mas vós podeis vencê-lo pela oração e pela fidelidade ao Senhor.
Dai o melhor de vós na tarefa que vos foi confiada e sereis recompensados com ricas
graças. Não desanimeis quando sentirdes o peso da cruz. Encorajai-vos e abri vossos
corações ao Senhor. Vós não estais sozinhos. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.020 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 02/03/2002 – Angüera/BA – Sábado

Queridos filhos, esforçai-vos para viverdes na graça de Deus e não permitais que o
pecado crie raízes em vossos corações. O pecado vos afastou completamente do caminho
da santidade e é chegado o momento do grande retorno. Peço-vos que sejais corajosos e que
tenhais força para dizer não ao pecado. O demônio cegou espiritualmente muitos dos Meus
pobres filhos, conduzindo-os ao abismo da perdição e da infidelidade a Deus. Reconciliaivos com o Senhor e pedi perdão para serdes salvos. Eu quero ajudar-vos, mas depende de
vós aquilo que Eu faço. Confiai no Senhor e não andeis preocupados com o dia de amanhã.
Deus cuida de vós com carinho e nada vos faltará. Rezai. Quando vos abrirdes à oração
descobrireis o grande tesouro que há dentro de vós. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
2.021 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 05/03/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, coragem. Vós não estais sozinhos. Aceitai com alegria as
provações e entregai-vos ao Senhor com inteira confiança. Não vos esqueçais: não há
vitória sem cruz. Continuai a rezar. Deus conhece vossas necessidades e deseja oferecervos Sua graça. Abri vossos corações e confiai plenamente em Seu poder Misericordioso.
Avante com alegria. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.022 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 07/03/2002 – Angüera/BA – Quinta
Queridos filhos, peço-vos que sejais homens e mulheres de oração para serdes
capazes de aceitar os Meus apelos. Convido-vos também a refletirdes sobre a vossa vida
espiritual, pois somente assim sereis capazes de acolherdes a graça de Deus em vossos
corações. Viveis agora no tempo oportuno para vos converterdes. Fazei um exame de
consciência e recordai vossos pecados para melhor poder confessá-los. Muitas vezes o
pecado acumulado em vossos corações criam profundas raízes e não sois capazes de
arrancá-lo. Repito-vos que a graça de Deus vos ajudará a vos arrependerdes e assumirdes
vosso verdadeiro papel de cristãos. Reconciliai-vos com o Senhor por meio do sacramento
da Confissão. Não fiqueis afastados da Confissão. A Confissão é o melhor remédio para
vossos males espirituais. Rezai. A oração sincera e perfeita vos fará grandes na fé.
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.
2.023 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 09/03/2002 – Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, peço-vos que vivais santamente fazendo o bem a todos e amando
ao Senhor sobre todas as coisas. Sois muito importantes para o Senhor e Ele vos ama. Abri
vossos corações com alegria ao Seu chamado e sereis transformados. Peço-vos também que
continueis a rezar. A força da oração transformará a humanidade e todos serão felizes. Fugi
do pecado por menor que seja. Com vossos exemplos e com vossas palavras, mostrai a
todos que sois de Cristo e que as coisas do mundo não são para vós. A humanidade trilha

pelas veredas da autodestruição e é chegado o momento do grande retorno. Convertei-vos
depressa e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não quero obrigar-vos, pois tendes
liberdade, mas peço-vos que sejais dóceis ao Meu chamado. Conheço vossas dificuldades e
quero socorrer-vos. Alegrai-vos, pois tendes vossos nomes gravados em Meu Imaculado
Coração. Continuai firmes na fé e não recueis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
2.024 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 12/03/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, convido-vos nesta noite a vos entregardes ao Senhor com confiança
para receberdes o Seu perdão e a Sua graça. A humanidade necessita do amor do Senhor,
mas a fumaça do demônio conseguiu levar muitos dos Meus pobres filhos a uma triste
cegueira espiritual. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para mostrar-vos o caminho da
plena felicidade. Escutai-Me com atenção e sereis grandes na fé. Não vos afasteis da
oração. Quando vos afastais da oração, correis o risco de serdes enganados. Estais atentos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.025 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 15/03/2002 – Angüera/BA – Sexta
Queridos filhos, entregai-vos ao Senhor, pois somente Ele dirige vossas vidas para a
santidade. Buscai forças n’Aquele que é o vosso Tudo e sabe o que vos é necessário. Nestes
tempos de tribulações intensificai vossas orações e não vos afasteis do Caminho que vos
indiquei. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para oferecer-vos Meu amor e para chamarvos à conversão. O Senhor vos chama. Voltai-vos a Ele com alegria. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.026 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 16/03/2002 – Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, confiai plenamente no Senhor e sereis vitoriosos. Não desanimeis
ante vossas dificuldades. Acreditai no poder do Senhor e vereis que tudo será transformado.
Rezai. Somente rezando compreendereis os planos de Deus para vós. Eu venho do Céu para
oferecer-vos a possibilidade do retorno ao Deus da Salvação e da Paz. Abraçai com
coragem a vossa missão. Sois chamados um por um pelo Pai, no Filho, por meio do
Espírito Santo. Não recueis. O mundo de hoje precisa do vosso testemunho público e
corajoso. Avante sem medo. Vós não estais sozinhos. Buscai forças na Eucaristia e jamais
sereis confundidos pelo demônio. Sedes firmes e fortes na fé. Esta é a mensagem que hoje
vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
2.027 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 19/03/2002 – Angüera/BA – Terça

Queridos filhos, peço-vos que em tudo façais a vontade do Senhor, pois somente
assim sereis capazes de imitar São José. Sede homens e mulheres de grandes virtudes.
Rezai. Nas vossas orações dai espaço ao silêncio para que Deus possa falar-vos. Peço-vos
também que sejais bons uns para com os outros. Deixai que o amor do Senhor crie raízes
em vossos corações, pois o amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado.
Vivei com humildade os Meus apelos e sereis grandes na fé. Conheço vossas dificuldades e
pedirei ao Meu Jesus por vós. Não cruzeis os braços. Eis que chegaram os tempos por Mim
preditos e desejo que sejais vitoriosos com o Senhor. Estais atentos. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.028 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 21/03/2002 – Angüera/BA – Quinta
Queridos filhos, fazei frutificar em vós o tesouro da fé que o Senhor vos concedeu.
Quando vos abrirdes ao Senhor, compreendereis a grande importância que tendes aos Seus
Olhos. Abraçai com alegria a vida espiritual para poderdes aceitar a mensagem de Salvação
do Meu Filho Jesus. O Senhor não vos obriga, pois tendes liberdade. Peço-vos como Mãe
que antes e acima de tudo façais a vontade de Deus. Somente em Deus está o vosso bem
maior. O Vosso Tudo é Ele que vos criou à Sua Imagem e Semelhança e vos conhece pelo
nome. Sede corajosos e testemunhai que sois somente 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.
2.029 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 23/03/2002 – Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, afastai-vos da maldade, pois sois do Senhor e as coisas do mundo
não são para vós. O pecado paralisa o verdadeiro amor e vos afasta completamente da graça
de Deus. Eu sou a vossa Mãe e conheço cada uma das vossas necessidades. Peço-vos que
não percais a esperança. Intensificai vossas orações e voltai-vos Àquele que é o vosso único
e verdadeiro Salvador. Deixai-vos conduzir por Mim e Eu vos levarei por caminho seguro.
Coragem. Não desanimeis nunca. O Senhor está convosco. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
2.030 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 24/03/2002 – Maceió/AL – Domingo
Queridos filhos, este é um dia especial para vós porque o Senhor vos escolheu para
estardes aqui. Alegrai-vos porque vossos nomes já estão inscritos no Céu. Peço-vos que
vivais santamente e em toda parte procureis imitar Àquele que é o vosso Caminho, Verdade
e Vida. Eis que estais vivendo no tempo da graça e não podeis ficar de braços cruzados.
Esforçai-vos para vos converterdes e assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não
vos esqueçais: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Dai o melhor de vós para que
através do vosso testemunho as almas afastadas se voltem a Deus. Neste momento faço cair

do Céu sobre vós uma chuva extraordinária 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.
2.031 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 26/03/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, peço-vos que sejais mansos e humildes de coração, pois somente
assim sereis capazes de imitar Meu Filho Jesus. Nestes dias chamai muito pelo Senhor para
que venha habitar em vossos corações com Sua graça e Seu amor. Sois importantes para o
Senhor e Ele vos ama como sois. Confiai Nele e esperai que tudo será vitória em vossas
vidas. Rezai. Na oração sincera e perfeita sereis capazes de compreender os mistérios que
envolvem a Paixão e Morte do Meu Filho Jesus. 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.
2.032 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 30/03/2002 – Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, não temais. O Senhor está convosco. Como já disse no passado,
não há vitória sem cruz. Confiai em Deus que é o vosso Bem absoluto e conhece cada um
de vós pelo nome. Acreditai firmemente que tudo acabará bem para vós. Peço-vos que
continueis a rezar, pois somente por meio da oração compreendereis os desígnios de Deus
para vossas vidas. Procurai viver na humildade e na simplicidade. Sede imitadores do Meu
Filho Jesus. Em toda parte testemunhai com vossos atos e palavras que sois
verdadeiramente de Cristo e que as coisas do mundo não são para vós. Não desanimeis. Eu
estou ao vosso lado embora não Me vejais. 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.
2.033 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 02/04/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, convido-vos nesta noite a vos abrirdes ao amor do Senhor. Amai
sempre e fazei o bem a todos. Não permitais que o mal se apodere de vossos corações. Sois
do Senhor e somente a Ele deveis servir. Sede prudente. Não julgueis. Não condeneis
ninguém. Somente Deus é o Juiz Supremo. Somente Ele conhece o interior de cada um de
vós. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Sois muito importantes para a plena realização dos
Meus planos. Abri vossos corações e vivei com alegria as Minhas mensagens. Não quero
obrigar-vos, mas peço-vos docilmente que façais a vontade do Senhor. Dedicai um tempo à
oração. O Senhor deseja falar-vos. Avante com alegria. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
2.034 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 05/04/2002 – Angüera/BA – Sexta

Queridos filhos, convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. Não jogueis fora as
oportunidades que o Senhor vos oferece. O vosso tempo é curto e é chegado o momento do
grande retorno ao Deus da Salvação e da Paz. Arrependei-vos sinceramente dos vossos
pecados e esforçai-vos para viverdes na graça do Senhor. Não vos esqueçais: diante de
Deus não há nada oculto. Amai e defendei a verdade. Recolhei-vos em oração e suplicai a
Misericórdia de Deus para a humanidade. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã.
Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.035 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 06/04/2002 – Angüera/BA - Sábado
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Amo-vos imensamente e quero conduzir-vos
Àquele que é o vosso Tudo. Peço-vos que sejais dóceis aos Meus apelos e que em toda
parte procureis anunciar o Evangelho do Meu Filho Jesus. Não desanimeis ante vossas
dificuldades. Confiai plenamente no amor do Senhor e sereis vitoriosos. Sede mansos e
humildes de coração, pois somente assim sereis grandes aos olhos de Deus. Rezai. Assim
como as plantas precisam de chuva para crescer, vós precisais de oração para crescer na
vida espiritual. Vivei voltados para o Paraíso para o qual unicamente fostes criados e dai a
vossa contribuição para a vitória de Deus com o triunfo definitivo do Meu Imaculado
Coração. Avante. Vós não estais sozinhos. Aconteça o que acontecer, não percais a vossa
esperança. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.036 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 09/04/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, Sede homens e mulheres de constante oração. A humanidade
tornou-se enferma e por isso precisa ser curada pelo amor do Senhor. Amai sempre e fazei
o bem a todos. Quando vos decidirdes conscientemente por Deus e assumirdes a vossa fé, a
paz reinará e todos viverão felizes. Não desanimeis. Nada está perdido. Encorajai-vos e
continuai firmes. Acolhei com alegria as Minhas mensagens e dizei a todos que tempo é
curto. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
2.037 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 12/04/2002 – Angüera/BA - Sexta
Queridos filhos, afastai-vos do pecado e abraçai a graça de Deus. A humanidade
tornou-se pobre espiritualmente porque se distanciou da Lei do Senhor. Deixai-vos
conduzir pelos Mandamentos do Senhor e vereis novos Céus e novas terras. Eu sou a vossa
Mãe e desejo ardentemente a vossa salvação. Não vos afasteis da oração. Somente rezando
compreendereis o amor de Deus por vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
paz.

2.038 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 13/04/2002 – Angüera/BA - Sábado
Queridos filhos, deixai que a Lei de Deus vos oriente para a salvação e fazei
frutificar os talentos que Ele vos concedeu. Permanecei firmes no caminho que vos apontei
e sereis guiados para Aquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Eu sou a vossa Mãe
e vim do Céu para chamar-vos à conversão. Sou incansável e continuarei a buscar-vos
quando estiverdes distantes do Senhor. Eu desejo a vossa salvação. Sabei que tudo nesta
vida (terrena) é passageiro, mas a graça de Deus em vós será eterna. O que adianta aos
homens ganharem o mundo, se a graça de Deus não estiver em seus corações? Cuidai da
vossa vida espiritual, pois somente assim sereis transformados. Rezai. Sem oração a vida
cristã perde seu valor e eficácia. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.039 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 16/04/2002 – Angüera/BA - Terça
Queridos filhos, dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada pelo Senhor.
Sabei que o vosso testemunho público e corajoso muito contribuirá para a salvação das
almas. Continuai firmes na fé. Eu sou a vossa Mãe e espero de vós grandes coisas. Vossas
ações serão grandiosas quando vos entregardes inteiramente ao Meu Filho Jesus. Valorizai
os dons que o Senhor vos concedeu e não cruzeis os braços. A humanidade precisa ser
curada e vós podeis ajudar os Meus pobres filhos. 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.
2.040 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 18/04/2002 – Angüera/BA - Quinta
Queridos filhos, entregai-vos ao Senhor e escutai amorosamente o que Ele vos fala
por meio da Sua Palavra. Rezai para suportardes o peso das dificuldades e chamai por Jesus
que é o vosso grande e fiel amigo. O Senhor deseja a vossa conversão e o vosso retorno.
Sedes fiéis. Aconteça o que acontecer confiai no amor infinito do Senhor. Eu sou a vossa
Mãe e estou convosco. Coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.041 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 20/04/2002 – Angüera/BA - Sábado
Queridos filhos, vós sois o povo eleito e escolhido pelo Senhor. Peço-vos que vos
afasteis do pecado, pois somente vivendo na graça do Senhor sereis salvos. Peço-vos
também que continueis a rezar. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os
homens se afastaram da oração. Não quero obrigar-vos. Sei que tendes liberdade, mas o
melhor é fazer a vontade de Deus. Deus cuida paternalmente de cada um de vós e deseja
enriquecer-vos com Suas graças. Não recueis. Não fiqueis de braços cruzados. Fugi do
pecado e abraçai a graça da conversão que o Senhor vos oferece. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido

reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.042 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 23/04/2002 – São Carlos/SP – Terça
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Estou sempre perto de vós, embora não Me
vejais. Peço-vos que tenhais confiança em Meu Filho Jesus, pois somente Ele é a vossa
esperança e Salvação. Não vos preocupeis demasiadamente com vossos problemas. Rezai e
sereis vitoriosos. Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades, chamai por Jesus. Ele é
o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Sede forte e firme na fé. Não desanimeis. Não
há vitória sem cruz. Neste momento faço cair sobre vós uma extraordinária chuva de
graças. Avante sem medo. Vós sois os eleitos do Senhor e Ele olha com amor para cada um
de vós. Coragem. Nada e ninguém está perdido. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em Paz.
2.043 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 25/04/2002 – Angüera/BA - Quinta
Queridos filhos, servi ao Senhor com alegria e sereis recompensados com a graça da
conversão sincera. Dai o melhor de vós na tarefa que vos foi confiada, pois somente assim
o vosso testemunho contribuirá para o retorno das almas afastadas. Rezai. Não vos afasteis
da oração. A oração é o recurso que tendes para defender-vos das ciladas do inimigo. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz
2.044 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 27/04/2002 – Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, sede corajosos e dai testemunho que sois verdadeiramente de
Cristo. Não desanimeis. O Senhor está convosco. Amai e defendei a verdade. O Senhor
espera muito de vós. Peço-vos que continueis firmes na oração. A humanidade contaminouse com o pecado e por isso os homens caminham numa triste cegueira espiritual. Hoje a
criatura é mais valorizada que o Criador e os Meus pobres filhos são conduzidos pelo
caminho da autodestruição. Convertei-vos depressa. Escutai com atenção os Meus apelos,
pois Eu quero levar-vos a um ardente e contínuo desejo de Deus. Fugi do pecado e voltaivos Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em Paz.
2.045 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 30/04/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, rezai. Rezai muito. Sem oração não tereis forças para suportardes o peso
das vossas provações. A humanidade caminha para um grande abismo e é chegado o
momento de vos converterdes ao Senhor. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Arrependei-vos com sinceridade dos vossos pecados e reconciliai-vos com
Deus por meio da Confissão. Valorizai os tesouros que o Senhor vos deixou. Os
sacramentos são os canais da ação salvadora de Deus. Abraçai-os com alegria 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.
2.046 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 02/05/2002 – Angüera/BA – Quinta
Queridos filhos, sede defensores da fé e em tudo imitai o Meu Filho Jesus. Amai a verdade
e defendei-a. Sois chamados a uma conversão sincera, pois somente assim contribuireis
para a vitória definitiva do Senhor com o triunfo do Meu Imaculado Coração. Não vivais
em pecado. O pecado vos afasta de Deus e atrasa vossa caminhada espiritual. Não permitais
que as coisas do mundo vos distanciem da graça do Senhor. Coragem. O que tendes a fazer,
não deixeis para o amanhã. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.047 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 04/05/2002 – Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, não desanimeis. Não percais a vossa esperança. Quando sentirdes o
peso da cruz, chamai por Jesus. Nele está a vossa salvação e não há salvação em nenhum
outro fora d’Ele. Eu sou a vossa Mãe e estou sempre convosco. Acreditai que de toda vossa
dor surgirá uma grande alegria. Rezai. Quando estais em oração a graça de Deus está em
vós. Convido-vos também a viverdes o Evangelho do Meu Jesus, pois somente assim a
humanidade encontrará a paz. Conheço vossas dificuldades e quero socorrer-vos. Abri
vossos corações e sede instrumentos de amor e esperança para todos. Sede mansos e
humildes de coração. O Reino de Deus pertence aos que são humildes e vivem na
mansidão. Coragem. Avante com alegria. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
Paz.
2.048 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 07/05/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, convido-vos nesta noite à oração e a escuta da Palavra de Deus. O
Senhor vos confiou uma nobre missão e para cumpri-la com fidelidade deveis estar
preparados como um soldado que parte para a batalha. A arma que vos ofereço é o Santo
Evangelho. Lede todos dias a Palavra de Jesus e vivei amorosamente o que Ele diz.
Conscientizai-vos que a vossa luta é contra o inimigo. Vós não estais conscientes de como
o inimigo agirá, mas ele sabe onde está a vossa maior fraqueza. Ficai sempre com o Senhor.
Buscai-O na Eucaristia e tereis forças para combater o demônio. Estais atentos. Confiai no
Senhor. Ele é o vosso sustentáculo e a certeza da vossa vitória. Avante sem medo. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.049 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 09/05/2002 – Angüera/BA – Quinta
Queridos filhos, desejo que tenhais mais fervor na oração e que vivais alegremente
os Meus apelos. Se agirdes assim vereis que tudo ao vosso redor será transformado. Não
venho do Céu por brincadeira. Dizei a todos que Deus tem pressa e que o destino da
humanidade depende da conversão dos homens. Sede corajosos e anunciai em toda parte
que este é o tempo da graça. Não quero forçar-vos, mas escutai-Me. Eu quero conduzir-vos

Àquele que é o vosso Único e Verdadeiro Salvador. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em Paz.
2.050 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 11/05/2002 – Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, quando vos sentirdes fracos chamai por Jesus, que é o vosso Bem
Absoluto e vos conhece pelo nome. Eu sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto um mãe
ama e se preocupa com seus filhos. Eu quero ajudar-vos, mas preciso do vosso sim e da
vossa disponibilidade em servir ao Senhor. Sofro por tantos filhos afastados do amor de
Deus e por aqueles que se tornaram frios na fé. Peço-vos que vivais santamente, pois
somente assim sereis ricos das graças de Deus. Rezai. A humanidade tornou-se pobre
espiritualmente porque os homens se distanciaram da oração. Sede corajosos e testemunhai
que sois homens e mulheres de oração. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Alegrai-vos
porque vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração. Avante sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.051 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 12/05/2002 – Angüera/BA –
Domingo
Queridos filhos, enchei-vos do amor de Deus e assumi com coragem a vossa
missão. Não recueis. Cristo está convosco. Confiai Nele e amai-O sobre todas as coisas.
Peço-vos que sejais construtores de paz e em toda parte procureis testemunhar que somente
Jesus é a vossa esperança e salvação. A humanidade contaminou-se com falsas ideologias e
com falsas doutrinas. Eis o tempo do grande retorno. Voltai-vos a Cristo. Ele confia em vós
e vós deveis confiar que somente Ele é o amigo que não engana e não vos decepciona.
Rezai. Quando vos abrirdes ao Meu chamado compreendereis melhor o que vos digo. Eu
sou a vossa Mãe e vos amo. Abri vossos corações e sereis conduzidos Àquele que é o vosso
Tudo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.052 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 14/05/2002 – Angüera/BA -Terça
Queridos filhos, encorajai-vos e testemunhai que sois do Senhor e que as coisas do
mundo não são para vós. Abri vossos corações e o Senhor realizará por meio de vós
grandes coisas. Vivei voltados para o Paraíso para o qual unicamente fostes criados e sereis
conduzidos pelo caminho do bem e da santidade. Buscai o Senhor. Ele está de braços
abertos à vossa espera. Não recueis. Rezai. Sem oração o homem não encontrará a paz. Dai
o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em Paz.
2.053 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 18/05/2002 – Angüera/BA-Sábado
Queridos filhos, Eu estou ao vosso lado. Acreditai que o Senhor caminha convosco
e jamais vos abandonará. Conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Jesus por vós.
Rezai. Assim como as plantas precisam de chuva para crescer, vós não podeis crescer sem
oração. Quando vos abrirdes à oração, tereis forças para cumprirdes a vossa nobre missão.
Vós sois importantes para Mim e Eu vos amo. Não recueis. Eu preciso de cada um de vós.
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.
2.054 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 21/05/2002 – Angüera/BA -Terça
Queridos filhos, a vossa vitória está em Jesus. Confiai Nele que tem palavras de
vida eterna e vereis novos Céus e novas terras. Peço-vos que continueis a rezar. Rezai com
o coração, pois a oração de coração agrada ao Senhor. Estais atentos. Abri vossos corações
à graça santificante de Deus, pois somente assim contribuireis para o triunfo do Meu
Imaculado Coração. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Desejo a vossa conversão
sincera e o retorno de todos os homens afastados. Não percais a esperança. A humanidade
sofrerá por causa de grandes tribulações, mas por fim Deus vencerá. Acreditai que de toda
vossa dor surgirá uma grande alegria. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome
da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma
vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.055 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 22/05/2002 – Angüera/BA-Quarta
Queridos filhos, vós não estais sozinhos. Eu estou sempre perto de vós e os anjos do
Senhor também estão convosco. Vivei com amorosidade os Meus apelos e vossas vidas
serão transformadas. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada e sereis
recompensados pelo Senhor. Conheço os sofrimentos de cada um de vós e peço-vos que
tenhais confiança no amor do Meu Jesus. Não desanimeis. Vivei sempre com esperança.
Mesmo quando tudo ao vosso redor for motivo de tristezas e preocupações, não vos
esqueçais que no Céu há uma Mãe que olha e intercede por vós. 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.
2.056 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 25/05/2002 – Angüera/BA - Sábado
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Abri vossos corações ao
Meu chamado e sereis conduzidos Àquele que é o vosso Único e verdadeiro Salvador.
Peço-vos que intensifiqueis vossas orações e que em toda parte procureis imitar Meu Filho
Jesus. Sois o povo eleito e amado do Senhor. Dai o melhor de vós na missão que vos foi
confiada. O mundo de hoje precisa do vosso corajoso testemunho e da vossa fé. Não
recueis, não cruzeis os braços. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Sedes fiéis.
Vivei os Meus apelos e o mundo voltará a ter paz. Não desanimeis. 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.
2.057 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 26/05/2002 – Pinhão/SE –Domingo
Queridos filhos, rezai. Rezai muito. O demônio deseja afastar-vos da verdade e
conduzir-vos às trevas do pecado. Estais atentos. Escutai com atenção o que vos digo e
jamais sereis enganados. Escutai a voz do Papa, pois tudo aquilo que ele diz corresponde à
verdade. Sede defensores da Igreja do Meu Jesus. Sofro por causa dos Meus pobres filhos
afastados. Sofro também por causa dos pastores que conduzem os Meus inocentes filhos ao
erro, a infidelidade e ao desânimo. Eu sou a vossa Mãe e quero dizer-vos que vós não estais
sozinhos. Amai a verdade e defendei-a. Se alguém quiser vos calar, dizei que o melhor é
fazer a vontade de Deus, e não recueis. Nestes últimos tempos vejo uma enorme chaga
aberta no coração da Igreja do Meu Filho Jesus. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente
rezando a humanidade encontrará a paz. Somente rezando os homens se abrirão ao Deus da
Salvação. Coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima

Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.058 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 28/05/2002 – Angüera/BA -Terça
Queridos filhos, não vos deixeis contaminar pelo pecado, mas voltai-vos à graça do
Senhor para serdes salvos. A humanidade está enferma por causa do pecado e é chegado o
momento do grande retorno. Não cruzeis os braços. Abri vossos corações ao chamado de
Deus, pois somente assim contribuireis para o triunfo do Meu Imaculado Coração. Sede
corajosos e dai testemunho da vossa fé. Eu preciso de cada um de vós. Escutai-Me. Vivei
com alegria as Minhas mensagens e sereis conduzidos Àquele que é o vosso Caminho,
Verdade e Vida. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.059 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 01/06/2002 – Angüera/BA - Sábado
Queridos filhos, amai o Senhor e defendei a verdade. Sois o povo eleito do Senhor e
Ele vos ama. Peço-vos que sejais corajosos e em toda parte procureis testemunhar os Meus
apelos. Sede honestos em vossos atos. Não há nada oculto aos olhos de Deus. Afastai-vos
da mentira e da enganação se quereis a salvação. Rezai. Somente por meio da oração a
humanidade encontrará a paz. Eu conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Jesus por
vós. Não temais. Quem está com o 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.
2.060 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 04/06/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, afastai-vos de todo mal e voltai-vos ao Senhor que vos espera com
alegria. Limpai vossos corações buscando a graça de Deus na Confissão. Eu quero ver-vos
felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no Céu. Vivei com coragem o Evangelho do
Meu Jesus. Se os homens vivessem a Palavra de Deus, bem depressa a humanidade seria
curada espiritualmente. Rezai. A oração é a vossa grande defesa contra os ataques do
demônio. A oração vos fortalece e vos aproxima de Deus. Rezai sempre e rezai bem. Na
oração não tenhais pressa. Sede mansos e humildes e sereis capazes de compreender o que
vos digo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.061 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 06/06/2002 – Angüera/BA – Quinta
Queridos filhos, rezai suplicando a misericórdia de Deus para a humanidade. A
Terra está cheia de maldade e os homens caminham numa triste cegueira espiritual.
Convertei-vos depressa. Se os homens não se converterem um grande castigo cairá sobre a
humanidade. Vim do Céu para chamar-vos e oferecer-vos a graça do verdadeiro
arrependimento. Não fiqueis no pecado. Reconciliai-vos com Deus para serdes grandes 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.
2.062 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 08/06/2002 – Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, o Senhor é a vossa força e proteção. Acreditai Nele e vereis que
tudo será transformado. Peço-vos que tenhais confiança e que em toda parte procureis
testemunhar os Meus apelos. Enchei-vos de coragem e dizei a todos que este é o tempo da
graça. Não cruzeis os braços. Vós sois o povo do Senhor e Ele conta convosco. Eu quero

ajudar-vos, mas peço-vos que não fiqueis no pecado. Não quero forçar-vos. Sei que tendes
liberdade, mas como Mãe vos digo que o melhor é fazer a vontade de Deus. Rezai. Quando
estais afastados da oração, o demônio encontra espaço para tentar-vos e afastar-vos da
graça de Deus. Buscai forças na Palavra do Senhor e abri vossos corações àquilo que Eu
vos anunciei ao longo destes anos. Avante. Eu estou convosco. Esta é a mensagem que hoje
vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em Paz.
2.063 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 11/06/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, sede anunciadores da verdade, pois Cristo é a Verdade que vos
libertará da escravidão do pecado. Sede corajosos e dizei a todos que o tempo é curto. Sofro
por causa dos Meus pobres filhos afastados da graça de Deus. Rezai. Se não rezardes a
humanidade continuará no abismo do pecado. Tenho pressa. Convertei-vos já. O que tendes
a fazer não deixeis para o amanhã. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.064 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 14/06/2002 – Angüera/BA – Sexta
Queridos filhos, abri vossos corações ao amor do Senhor. A humanidade distanciouse de Deus e caminha para o abismo da autodestruição. Estais atentos. Rezai muito e não
sereis enganados pelo demônio. Escutai com amorosidade as Minhas mensagens, pois
através delas sereis conduzidos ao Deus da Salvação e da Paz. Coragem. O que tendes a
fazer, fazei para a glória do Senhor e salvação das almas. Nesta vida o mais importante é
servir a Deus com fidelidade, pois os fiéis receberão a recompensa da salvação eterna. Não
cruzeis os braços. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome
da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma
vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.065 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 15/06/2002 – Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, fico feliz por estardes aqui. Peço-vos que continueis a ajudar-Me,
pois tenho nobres coisas a realizar por meio de vós. O que fizerdes em favor da realização
dos Meus planos, o Senhor vos recompensará generosamente. Eu vos amo e estou ao vosso
lado. Sede Meus na oração, na entrega e na vivência dos Meus apelos. A humanidade
precisa ser curada pelo amor do Senhor. Com vossos exemplos e com vossas palavras
muitas almas afastadas retornarão ao Senhor. Coragem. Não poupeis esforços em trabalhar
para o Reino de Deus. Pedirei ao Senhor por cada um de vós. Avante com alegria. Nada
está perdido. Não percais a vossa esperança. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
Paz.
2.066 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 18/06/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, deixai que a Luz de Deus ilumine vossa existência, pois somente
assim sereis salvos. Não vos esqueçais: somente Cristo é o Caminho, a Verdade e a Vida.
Estais atentos para não serdes levados por falsos caminhos. Escutai os Meus apelos e sereis
conduzidos à plena verdade. Não quero obrigar-vos, mas peço-vos que sejais dóceis ao
Meu chamado. Rezai. Se tiverdes uma constante vida de oração, a graça do Senhor estará
sempre convosco. Coragem. Esforçai-vos para serdes grandes aos olhos de Deus. Avante
sem medo. Aconteça o que acontecer não desanimeis e não percais a esperança. O vosso
maior tesouro é a graça do Senhor. Não cruzeis os braços. Este é o tempo oportuno para vos

converterdes. Não recueis. O Senhor vos ama e vos espera. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em Paz.
2.067 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 20/06/2002 – Angüera/BA – Quinta
Queridos filhos, nos momentos mais difíceis para vós chamai por Jesus e entregai a
Ele a vossa própria existência. Vós não estais sozinhos. Confiai plenamente no amor do
Senhor e sentireis a Sua vitória. Rezai. Somente rezando sereis capazes de suportardes o
peso das provações. Não desanimeis. Voltai-vos Àquele que é a vossa única esperança e
salvação. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.068 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 22/06/2002 – Angüera/BA -Sábado
Queridos filhos, convido-vos à santidade e peço-vos que procureis imitar o Meu
Filho Jesus, pois somente imitando Jesus sereis capazes de alcançar tão grande virtude. Sois
os eleitos do Senhor e não podeis ficar no pecado. Encorajai-vos e renunciai a tudo aquilo
que ofende ao Senhor.Tudo nesta vida passa, mas a graça do amor de Deus em vós será
eterna. Examinai vossa vida e vede para onde caminhais. Não quero condenar-vos, mas o
que digo é para alertar-vos e fazer-vos ver que Deus é mais importante e precioso para vós.
Rezai e sereis capazes de compreender o que vos digo. Cuidado. Sois do Senhor e as coisas
do mundo não são para vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.069 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 24/06/2002 – Angüera/BA -Segunda
Queridos filhos, Meu Filho Jesus precisa da vossa coragem para que Seu Evangelho seja
levado a todos aqueles que vivem nas trevas do pecado grave. Muitos estão afastados por
falta de conhecimento. A verdade é hoje sufocada por muitos pastores que não se
preocupam com a salvação das almas. A verdade não é mais anunciada com aquela
coragem que tinha São João Batista. Muitos pastores só se interessam por problemas
sociais e se esquecem de que a verdadeira libertação está em Jesus. Peço-vos que
mantenhais acesa a chama da fé que o Senhor colocou em vossos corações e que em toda
parte procureis ser luz para aqueles que vivem na escuridão espiritual. Rezai. Somente
rezando compreendereis o que vos digo. Não fiqueis de braços cruzados. Sede defensores
da Igreja do Meu Jesus e rezai para que os homens compreendam que somente Jesus é o
Caminho, a Verdade e a Vida. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.070 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 25/06/2002 – Angüera/BA -Terça
Queridos filhos, toda agitação vem do demônio que deseja destruir a vossa paz.
Tranqüilizai-vos e confiai em Deus que é o vosso bem absoluto. Sede corajosos e
defensores das Minhas mensagens. Através delas desejo conduzir-vos pelo caminho da paz
e do amor. Eu sou a vossa Mãe e quero ver-vos felizes já aqui na Terra e mais tarde
Comigo no Céu. Rezai. A oração é o sustentáculo para a vossa caminhada espiritual.
Avante com alegria. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.071 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 29/06/2002 – Angüera/BA -Sábado

Queridos filhos, vim do Céu para consolar-vos e dizer-vos que sois importantes para
a realização dos Meus planos. Peço-vos que sejais fiéis ao Evangelho do Meu Jesus, pois a
Palavra do Meu Filho é orientação segura para a vossa salvação. Estais atentos e não
permitais que o demônio vos afaste da verdade. Sois o povo de Deus e é chegado o
momento de vos abrirdes ao Seu chamado. Peço-vos neste dia corajosa fidelidade a Igreja
do Meu Jesus e ao sucessor de Pedro, o papa João Paulo II. Dizei a todos que Cristo é o
único Caminho, Verdade e Vida. Fora d’Ele não há salvação. Dai o melhor de vós na
missão que vos foi confiada e sereis recompensados com generosidade pelo 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.
2.072 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 02/07/2002 – Angüera/BA -Terça
Queridos filhos, sede firmes na vossa fé. Buscai forças na Palavra do Meu Jesus e
na Eucaristia para serdes vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para chamar-vos à
conversão que só é possível aos que se abrem, com humildade, ao chamado do Senhor. A
humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser curada pelo amor do Senhor. Viveis
no tempo em que a criatura é mais valorizada que o Criador. Voltai-vos, pois ainda há
chance para todos vós. Eis que o Senhor vos oferece Sua graça que é fonte espiritual que
vos enriquece e vos fortalece. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em Paz.
2.073 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 04/07/2002 – Angüera/BA - Quinta
Queridos filhos, sabei enfrentar com alegria as vossas dificuldades. No silêncio e na
oração sereis vitoriosos. Não vos atemorizeis em nenhuma situação. Confiai em Deus. Ele
conhece vossos corações e sabe o que vos é necessário. Dobrai vossos joelhos e suplicai a
misericórdia do Senhor para a humanidade que vive afastada e a cada dia caminha para o
abismo da autodestruição. Permanecei firmes no caminho que vos indiquei. Tudo que
fizerdes em Meu favor o Senhor vos recompensará com grandes graças. Não recueis. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.074 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 06/07/2002 – Angüera/BA - Sábado
Queridos filhos, voltai-vos depressa. Eis que o Senhor vos espera de braços abertos.
Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada e não recueis. Densas trevas cobrem
toda humanidade e os Meus pobres filhos caminham para o abismo da perdição. A
humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se distanciaram da graça de
Deus. Rezai. Somente pela força da oração a humanidade voltará a ter paz. Coragem. Eu
estou ao vosso lado. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.075 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 07/07/2002 – Angüera/BA Domingo

Queridos filhos, amai e defendei a verdade. Cristo é a Verdade Absoluta do Pai, sem
o qual jamais o homem poderá ser salvo. Nestes tempos em que a humanidade contaminouse com falsas ideologias e com falsos ensinamentos, vós deveis escutar a voz do sucessor
de Pedro, o Papa João Paulo II. Sofro por causa dos Meus pobres filhos afastados da graça
do Meu Senhor e venho do Céu para chamar-vos à verdade. Fechai vossos olhos para as
fáceis seduções do mundo e se quereis permanecer na verdade, vivei com coragem o
Evangelho do Meu Jesus. Encorajai-vos e sede os verdadeiros defensores da Igreja do Meu
Filho Jesus. Não desanimeis. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Aconteça o que
acontecer lembrai-vos sempre que somente Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.076 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 09/07/2002 – Angüera/BA - Terça
Queridos filhos, rezai. Somente rezando a humanidade voltará a ter paz. Viveis no
tempo pior que do dilúvio e é chegado o momento de vos converterdes e abrirdes vossos
corações Àquele que é o vosso Tudo. Não fiqueis no pecado. Buscai a graça do Senhor para
vossas vidas através do sacramento da Confissão. Se não vos arrependerdes e não voltardes
a Deus jamais sereis salvos. Não quero que nenhum dos Meus filhos se perca. Eu sou a
vossa Mãe e vos quero Comigo no Céu. Convertei-vos depressa. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.077 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 13/07/2002 – Angüera/BA - Sábado
Queridos filhos, não desanimeis ante vossas dificuldades. Confiai no Senhor e o
amanhã será melhor. Não temais. Quem está com o Senhor jamais sofrerá derrota. Vós sois
importantes para a realização dos Meus planos. Abri vossos corações e sereis conduzidos
pelo caminho do bem e da santidade. Eu sou a vossa Mãe. Sofro com vossos sofrimentos e
pedirei ao Meu Jesus por vós. Alegrai-vos, pois tendes vossos nomes gravados em Meu
Imaculado Coração. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
Paz.
2.078 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 16/07/2002 – Angüera/BA - Terça
Queridos filhos, o Senhor está convosco. Quando sentirdes o peso da cruz, não desanimeis.
Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Peço-vos que façais parte do Meu exército
vitorioso e que tenhais em vossas mãos o santo rosário, pois viveis no tempo do grande
combate espiritual. Vivei voltados para o Paraíso e esforçai-vos para serdes imitadores de
Cristo. A humanidade tornou-se pobre na fé e contaminou-se com o pecado. Voltai-vos. Eis
o tempo de graça que o Senhor vos concede. Não cruzeis os braços.Tenho pressa e já não
há mais tempo a perder. Avante com coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em Paz.
2.079 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 19/07/2002 – Angüera/BA -Sexta
Queridos filhos, conheço vossos sofrimentos e dores. Sabei que vós não estais
sozinhos. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Aceitai a vossa cruz com alegria.
Olhai para Jesus e compreendereis que de toda vossa dor surgirá uma grande alegria. Quero

dizer-vos que não há vitória sem cruz. A doença não significa ausência de Deus; do
contrário, o Senhor está muito perto de vós no sofrimento. Peço-vos que não percais a
esperança. Quem está com Deus jamais será derrotado. Peço-vos que na dor ou na alegria
tenhais sempre a certeza de que Deus está ao vosso lado. Não vos esqueçais: o que o
Senhor preparou para os seus, os olhos humanos jamais viram. Quando vos abrirdes
inteiramente ao Senhor, sereis capazes de compreender o que vos digo. Avante sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.080 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 20/07/2002 – Angüera/BA - Sábado
Queridos filhos, a humanidade contaminou-se com o pecado e os homens precisam
ser curados. Peço-vos nesta noite que façais a vontade de Deus, entregando a Ele a vossa
própria existência. Se vos entregardes ao Senhor sereis curados interiormente. Fugi do
pecado e abraçai a graça do Senhor. Não quero forçar-vos, mas como Mãe chamo-vos ao
retorno Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Dizei a todos que o tempo é
curto. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Rezai muito diante da Cruz. A força
poderosa da oração vos levará a um alto cume de santidade. Não recueis. Não desanimeis.
Eu sou a vossa Mãe e jamais vos deixarei 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.
2.081 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 23/07/2002 - Angüera/BA - Terça
Queridos filhos, convido-vos à oração de coração, pois se rezardes com o coração
sentireis um ardente desejo de Deus em vossas vidas. Deus quer falar-vos. Na oração e na
meditação da Sua palavra, escutai o que Ele deseja de vós. Sede mansos e humildes de
coração em todas as situações de vossas vidas. Eu quero conduzir-vos docilmente à
santidade. Abri vossos corações ao Meu chamado e sereis transformados em homens e
mulheres de oração. Coragem. O Senhor precisa do vosso sim sincero e corajoso. Não
recueis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.082 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 24/07/2002 - Angüera/BA - Quarta
Queridos filhos, valorizai os talentos que o Senhor vos ofereceu e esforçai-vos para
serdes anunciadores da Palavra do Meu Filho Jesus. Não vos esqueçais: a quem muito foi
dado muito será cobrado. Fazei com que a vossa caminhada de fé seja sempre
acompanhada de grande testemunho de vida. Vós podeis contribuir para a salvação das
almas. Não fiqueis de braços cruzados. Rezai. Se rezardes descobrireis a grande reserva de
bondade que há dentro de vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.083 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 27/07/2002 - Angüera/BA -Sábado
Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual e não permitais que as coisas do
mundo vos afastem do amor de Deus. Vós sois importantes para Mim e Meu desejo é
conduzir-vos pelo caminho da oração, da entrega e da fidelidade ao Senhor. Peço-vos que
não fiqueis afastados da oração, pois quando estais afastados da oração, vos tornais o alvo
do demônio. Estai atentos. Não quero que percais a graça de Deus. Sede corajosos e dizei
não ao pecado. Vós sois do Senhor. Sabei valorizar os dons que recebestes, pois a quem

muito foi dado muito será cobrado. Convertei-vos depressa. Eu estou realmente no meio de
vós. Não permitais que vossas dúvidas vos afastem da Minha graça. Avante sem medo. Eu
estou convosco. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.084 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 30/07/2002 - Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, Deus Todo Poderoso enviou-Me até vós para chamar-vos à
conversão. Peço-vos que vivais com alegria as Minhas mensagens, pois se assim fizerdes
recebereis grandes graças das mãos do Senhor. Vós sois importantes para a realização dos
Meus planos e não deveis cruzar os braços. Quando vos chamo deveis entender que se trata
de um convite urgente, pois o tempo é curto e já não podeis viver em pecado. Desejo que
sejais herdeiros das maravilhas que o Senhor reservou para os Seus. Não cruzeis os braços.
Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Avante sem medo. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.085 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 02/08/2002 - Angüera/BA – Sexta
Queridos filhos, arrependei-vos e pedi perdão ao Senhor. Dobrai vossos joelhos em
oração, pois somente rezando sereis capazes de acolherdes os Meus apelos. Eu vim do Céu
para orientar-vos. Se quiserdes a salvação, acolhei com amorosidade o que vos digo. Vim
para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Não quero forçar-vos, mas tende cuidado com o uso
da vossa liberdade. Quando sentirdes o desejo de fazer sempre a vossa própria vontade, é
exatamente neste momento que o demônio está agindo em vós. Aconteça o que acontecer,
fazei sempre a vontade de Deus. Amai-O sobre todas as coisas. Colocai o Senhor em
primeiro lugar em vossas vidas e tudo que fizerdes 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.
2.086 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 03/08/2002 - Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, enchei-vos do amor de Deus, pois o amor é mais forte que a morte
e mais poderoso que o pecado. Se tiverdes amor ao vosso próximo bem depressa a
humanidade ficará curada espiritualmente. Vivei voltados para o Paraíso para o qual
unicamente fostes criados e tudo será transformado. Peço-vos que procureis rezar mais. A
oração sincera e perfeita vos levará um alto cume de santidade. Não temais. O Senhor é a
vossa força e proteção. Confiai Nele e jamais sereis derrotados. Quem caminha com o
Senhor, caminha para a vitória. Avante. Nada está perdido. Ainda há chance. Não cruzeis
os braços. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.087 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 06/08/2002 - Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, intensificai vossas orações em favor da paz do mundo e da
conversão dos pecadores. A humanidade está distante de Deus porque os homens se
afastaram da verdade e abraçaram ideologias atéias e anticristãs. Hoje a criatura é mais
valorizada que o Criador e os Meus pobres filhos vivem como cegos a guiar outros cegos.
Convido-vos a viverdes voltados para o Senhor e a assumirdes a vossa fé. Eis o tempo do

vosso retorno ao Deus da Salvação e da Paz. Não fiqueis no pecado. 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.
2.088 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 07/08/2002 - Angüera/BA – Quarta
Queridos filhos, confiai plenamente na bondade do Senhor e acreditai que o amanhã
será melhor. Tende confiança, fé e esperança. Vós não estais sozinhos. Eu caminho ao
vosso lado. Desejo ardentemente conduzir-vos ao Meu Jesus que é o vosso Grande Amigo
e vos ama muitíssimo. Abri vossos corações à graça do Senhor. Dai espaço ao Senhor em
vossos corações e Ele fará de vós instrumentos de Sua paz. Coragem. Quando tudo parecer
perdido, surgirá para vós a grande vitória de Deus. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
2.089 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 10/08/2002 - Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, convido-vos a um público e corajoso testemunho. Com vossos
exemplos e com vossas palavras mostrai a todos que Eu estou no meio de vós. Não quero
forçar-vos, mas como Mãe vos chamo a serdes em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus. A
humanidade vive momentos de fortes tensões e caminha para um grande abismo. Eu sou a
vossa Mãe e sei o que vos espera. Não cruzeis os braços. Rezai. Fazei penitência. Eu espero
muito de vós. Tende coragem. Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades, chamai por
Aquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Conheço vossas fraquezas e peço-vos que
sejais fortes nas tentações. Avante sem medo. Eu caminho ao vosso lado. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.090 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 13/08/2002 - Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, sabei valorizar os dons que o Senhor vos concedeu e tende
coragem. Não cruzeis os braços, pois muitos dos Meus pobres filhos precisam de vós. Sede
instrumentos do Senhor para o bem de todos. A humanidade precisa do vosso corajoso
testemunho. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Rogarei ao Senhor para que
esteja sempre presente em vossas vidas e que vos inspire sempre para que possais cumprir
sempre com Sua santa vontade. Avante com alegria. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
2.091 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 15/08/2002 - Angüera/BA – Quinta
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e desejo ardentemente que sejais do Senhor em
vossos atos e palavras. Deixai que o Senhor conduza vossas vidas e sereis felizes já aqui na
Terra e mais tarde no Céu. Dai o melhor de vós para que as Minhas mensagens cheguem
ao coração de todos os Meus pobres filhos. Não desanimeis. Não percais a vossa esperança.
Os projetos de Deus ninguém poderá destruir. Avante com alegria. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.092 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 17/08/2002 - Angüera/BA – Sábado

Queridos filhos, deixai que o Senhor conduza vossa caminhada espiritual e encheivos do Seu amor. Sois o povo eleito e bem sabeis o quanto sois amados. Procurai viver
tranqüilos. Mesmo em meio às tribulações, não desanimeis. Quem confia em Deus jamais
será derrotado. Rezai. A oração é o sustentáculo para vossas vidas. Cada vez que rezais
estais trilhando em direção ao Senhor e à Sua graça. Não temais. 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.
2.093 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 20/08/2002 - Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, não permitais que o demônio vos afaste da graça de Deus. Fugi do
pecado e voltai-vos ao Senhor que vos espera de braços abertos. Não vos esqueçais: nada
está oculto aos olhos de Deus. Tende cuidado. Sois preciosos para o Senhor e Ele deseja a
vossa salvação. Rezai. Não quero forçar-vos, pois tendes liberdade. Peço-vos que sejais
somente do Senhor. Não permitais que as coisas mundanas vos afastem do caminho que
estou a indicar-vos. Deixai que a graça santificante de Deus penetre em vossos corações e
sereis transformados. Coragem. Não basta dizer: Eu creio. É preciso que vossas vidas falem
do Senhor mais que vossas palavras. Eu quero ajudar-vos. Quando vos abrirdes ao Meu
chamado compreendereis melhor que sem Deus nada sois e nada podeis fazer. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.094 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 23/08/2002 - Angüera/BA – Sexta
Queridos filhos, rezai. Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades, recorrei à
oração. A vida cristã precisa ser alimentada pela graça do Senhor que podeis encontrar nos
sacramentos e na oração. Alimentai-vos também das Palavras do Meu Jesus, lendo todos os
dias um trecho do Evangelho. Embora a humanidade caminhe pelas veredas da perdição,
ainda há chance e todos podem ser salvos. Peço-vos que não fiqueis de braços cruzados e
que em toda parte procureis testemunhar o amor de Deus em vossas vidas. Coragem.
Quando tudo parecer perdido surgirá para vós a grande vitória de Deus. Avante sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.095 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 24/08/2002 - Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual, pois somente assim sereis grandes
aos olhos do Senhor. Não vos preocupeis demasiadamente com vossos problemas.
Acreditai na bondade infinita do Senhor e Ele vos fará sentir Sua vitória. A humanidade
vive distante de Deus e mais próxima de um grande abismo. Se não vos converterdes um
grande castigo cairá sobre a humanidade. Rezai muito, fazei penitência e assumi vosso
verdadeiro papel de cristãos. Eis o tempo oportuno para vos reconciliardes com Deus e com
o vosso próximo. Não fiqueis estacionados no pecado. O que tendes a fazer não deixeis
para o amanhã. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.096 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 27/08/2002 - Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, confiai em Jesus. Ele é a vossa única esperança e consolação.
Acreditai firmemente que de toda vossa dor surgirá uma grande alegria. Peço-vos que
continueis a rezar. A força da oração transformará os corações endurecidos. Continuai

firmes no caminho que vos indiquei. Vós não estais sozinhos. Eu sou a vossa Mãe e estou
ao vosso lado embora não Me vejais. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
2.097- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 29/08/2002 - Angüera/BA – Quinta
Queridos filhos, não fiqueis de braços cruzados. Não permitais que as Minhas
mensagens sejam colocadas nas gavetas como uma simples recordação. Quando falo desejo
ser atendida. O que vos digo é a vontade de Deus para vossas vidas. Não recueis. Antes e
acima de tudo fazei a vontade do Senhor. Somente d’Ele tereis grandes recompensas. O que
fizerdes em favor dos Meus apelos sereis recompensados com grandes graças. Rezai.
Somente na oração sereis capazes de suportar o peso das vossas dificuldades. Não temais.
Eu estou ao vosso lado. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.098- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 31/08/2002 - Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, não percais a vossa esperança. Aconteça o que acontecer acreditai
firmemente no Poder de Deus que tudo transforma. Continuai firmes na oração, pois a
oração vos fortalecerá e vos levará a um alto cume de santidade. Não fiqueis em silêncio
quando tantas almas precisam ouvir as verdades do Senhor. O que estais a escutar anunciai
a todos. Sede corajosos. O Senhor está convosco e jamais vos abandonará. Avante sem
medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.099 - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 03/09/2002 - Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, confiai alegremente no Senhor e esperai Nele que é o vosso grande
e verdadeiro amigo. Deus jamais vos abandonou, pois sois o Seu povo eleito e amado com
um amor sem limites. Peço-vos que sejais firmes e corajosos na oração. Quando sentirdes o
peso das provações, chamai por Jesus e Ele vos encorajará e iluminará vossos corações para
fazerdes sempre Sua santa vontade. Não vos preocupeis. Avante com alegria. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.100 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 05/09/2002 – Angüera/BA – Quinta
Queridos filhos, permanecei firmes na vossa fé. Aconteça o que acontecer, confiai
em Jesus. Peço-vos que continueis a rezar, pois somente por meio da oração a humanidade
encontrará a verdadeira paz. Não recueis. Vós estais em Meu Imaculado Coração e a nada
deveis temer. Avante com alegria. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.101 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 07/09/2002 – Angüera/BA – Sábado
Queridos filhos, tranqüilizai-vos e confiai firmemente no Amor do Meu Filho Jesus.
Peço-vos que continueis a ajudar-Me. Não vos preocupeis com nada, mas confiai que o

Senhor vos conhece pelo nome e vos dará grande recompensa. Rezai. Quando estais em
oração, estais atraindo sobre vós as bênçãos e as graças do Senhor. Conheço vossas
dificuldades e sofrimentos. Tende coragem. Eu pedirei ao Meu Filho por vós. Acreditai e
sereis vitoriosos. Eu vos amo e estou ao vosso lado. Não recueis. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.102 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 10/09/2002 – Angüera/BA – Terça.
Queridos filhos, Eu vos amo como sois e peço-vos que sejais mansos e humildes de
coração. Dai testemunho das Minhas mensagens a todos aqueles que estão afastados do
Senhor. A humanidade está distante de Deus e os Meus pobres filhos caminham para um
grande abismo. Voltai-vos depressa. Ainda há chance e todos podem ser salvos. Não
recueis. Confiai em Deus. Ele é a vossa força e salvação. Abri vossos corações à Sua graça
para serdes grandes aos Seus olhos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.103 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 12/09/2002 – Angüera/BA – Quinta.
Queridos filhos, confiai no Senhor e não vos faltará o necessário. Deus é Pai
providente e jamais abandona Seus filhos. Aconteça o que acontecer, entregai-vos ao Seu
Amor de Pai. Continuai firmes no caminho que vos tenho indicado. Vossa resposta corajosa
ao Meu chamado contribuirá para o Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Avante
sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.104 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 15/09/2002 – Angüera/BA –
Sábado.
Queridos filhos, fico feliz por estardes aqui. Convido-vos a assumirdes com
coragem a missão de anunciar os Meus apelos a todos os Meus pobres filhos afastados. A
humanidade vive fortes tenções e é chegado o momento de vos arrependerdes e mudardes
de vida. Sede do Senhor. Não permitais que as coisas mundanas vos afastem do Meu
Senhor. Sois o povo eleito e amado com um amor sem limites. Não fiqueis de braços
cruzados. Rezai muito para serdes salvos. A humanidade afastou-se de Deus porque os
homens se distanciaram da oração. Voltai-vos depressa. O que tendes a fazer não deixeis
para o amanhã. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.105 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 17/09/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, não vos afasteis da oração. Continuai a percorrer o caminho que
vos indiquei. Eu preciso do vosso sim para a plena realização dos Meus planos. Não
recueis. Não cruzeis os braços. O que fizerdes em favor dos Meus planos o Senhor vos
recompensará com generosidade. Avante com coragem. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
2.106 –Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 19/09/2002 – Angüera/BA – Quinta

Queridos filhos, acolhei com alegria o Evangelho do Meu Jesus, pois a Palavra do
Meu Filho é orientação segura para a vossa salvação. Não fiqueis estacionados no pecado.
Voltai-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro salvador. Rezai. Rezai com o coração
para serdes ricos da presença do Senhor. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão gravados
em Meu Imaculado Coração. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
2.107 –Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 21/09/2002 – Angüera/BA – Sábado.
Queridos filhos, encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos.
Conheço vossas dificuldades, mas não desanimeis, pois Cristo está perto de vós. Convidovos nesta noite a vos abrirdes ao Meu chamado à santidade e a serdes em tudo semelhantes
ao Meu Filho Jesus. Não cruzeis os braços. O vosso tempo é curto e já não podeis ficar
estacionados no pecado. Não temais. Eu vos amo e caminho convosco. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.108 –Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 22/09/2002 – São Domingos/SE.
Domingo.
Queridos filhos, Eu vos quero em Meu Coração. Peço-vos que vos afasteis do
pecado, pois o pecado vos afasta do verdadeiro Amor de Deus e vos faz escravos de
satanás. Sois o povo do Senhor, livres e amados com um amor sem limites. Sabei que Deus
vos espera de braços abertos e deseja conduzir-vos à santidade. Sede mansos e humildes de
coração. Não quero forçar-vos, pois tendes liberdade. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos
espera. Voltai-vos depressa. O amanhã poderá ser tarde. 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.
2.109 –Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 24/09/2002 – Angüera/BA – Terça
Queridos filhos, confiai no Senhor e sereis vitoriosos em todas as situações.
Acalmai vossos corações, pois toda agitação vem de satanás. Eu sou a vossa Mãe e bem
sabeis o quanto uma Mãe ama seus filhos. Vós não estais sozinhos. Não temais. Quem está
com o Senhor jamais sentirá o peso da derrota. Avante. O senhor vos espera de braços
abertos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.110 –Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 28/09/2002 – Angüera/BA – Sábado.
Queridos filhos, confiai no Senhor. Agradeço por estardes aqui e pedirei ao Meu
Jesus por vós e por vossas necessidades. Tende coragem. Vós não estais sozinhos.
Convido-vos nesta noite a vos abrirdes à oração e a assumirdes com coragem a vossa nobre
missão. Deus vos chama e vós não podeis cruzar os braços. Viveis no tempo pior que no
tempo do dilúvio e é chegado o momento de vos arrependerdes e mudardes de vida. Não
recueis. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado embora não Me vejais. Alegrai-vos
porque vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido

reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.111 –Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 29/09/2002 – Angüera/BA –
Domingo.
Queridos filhos, sou a Rainha da Paz. Eu desejo que a paz reine em vossos corações
e que em tudo possais imitar o Meu Filho Jesus. Desejo também a conversão de todos o
mais rápido possível. A humanidade corre grandes perigos e vós não podeis ficar de braços
cruzados. Deus enviou-Me até vós para dar-vos a certeza de que Ele vos ama e está muito
perto de vós. Sede homens e mulheres de constante oração. Neste momento faço cair sobre
vós uma extraordinária chuva de graças. Alegrai-vos. Eu pedirei ao Meu Jesus por cada um
de vós. Não desanimeis. Quem confia no Senhor jamais será derrotado. Avante sem
medo,pois Eu preciso de vós. Não recueis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
paz.
2.112 –Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –01/10/2002 – Angüera/BA – Terça.
Queridos filhos, convido-vos a vos abrirdes ao chamado do Senhor e a viverdes
todos os Meus apelos. Nestes dias intensificai vossas orações em favor da paz do mundo e
da conversão dos homens. Rezai sobretudo com o coração, pois a oração de coração agrada
a Deus. Não permitais que as coisas mundanas vos afastem de Deus. Sois do Senhor e para
Ele deveis caminhar. Sede corajosos e em toda parte dai exemplo de vida, para que os Meus
pobres filhos afastados se voltem ao Deus da Salvação e da Paz. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.113 –Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –05/10/2002 – Angüera/BA – Sábado.
Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual,pois sois preciosos para o Senhor e Ele
deseja ardentemente o vosso retorno à Sua graça. Peço-vos que sejais corajosos e que em
toda parte procureis testemunhar,com a vossa própria vida, que sois verdadeiramente de
Cristo. Fugi do pecado e abraçai a graça santificante de Deus. Convido-vos a assumirdes
uma vida mais intensa de orações e sacrifícios em favor da vossa própria conversão. Não
cruzeis os braços quando tantos filhos continuam caminhando para o abismo do pecado.
Não recueis. Não tenhais medo. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado.Avante. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
.
2.114 –Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –08/10/2002 – Angüera/BA – Terça.
Queridos filhos, continuai firmes na fé. Acreditai firmemente do poder do Senhor e
tudo acabará bem para vós. Quem confia no Senhor jamais sentirá o peso da derrota. Vós
sois o povo do Senhor e Ele deseja muito de vós. Peço-vos que continueis a rezar. Somente
pela força da oração a humanidade voltará a ter paz. Eu sou a vossa Mãe e jamais vos
deixarei sozinhos. Coragem. Quando tudo parecer perdido, chamai por Jesus e Ele virá a
vós e vos dará a graça da vitória. Avante com alegria. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos

aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
2.115 –Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –09/10/2002 – Angüera/BA – Quarta.
Queridos filhos, convido-vos a praticardes o bem e a amardes o vosso próximo
como Jesus vos amou e vos ensinou. Viveis no mundo marcado pelo ódio e por toda
espécie de violência, mas se vos converterdes e assumirdes o vosso verdadeiro papel de
cristãos, a paz reinará e os homens contemplarão o Triunfo do Meu Imaculado Coração.
Dobrai vossos joelhos em oração. Somente rezando a humanidade encontrará o verdadeiro
caminho da paz e do amor. Não temais. Deus está convosco. Esta é a mensagem que hoje
vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
2.116 –Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –12/10/2002 – Angüera/BA – Sábado.
Queridos filhos, sou a Mãe e Rainha do Brasil. Peço-vos que intensifiqueis vossas
orações em favor da vossa nação e que em toda parte procureis testemunhar que somente
Cristo é a Luz das nações. Dizei a todos que tenho pressa e que é chegado o momento de
vos converterdes e mudardes de vida. Não recueis ante vossas dificuldades. Confiai no
Senhor e acreditai que de toda vossa dor surgirá uma grande alegria. Continuai a percorrer
o caminho que vos indiquei. Não quero forçar-vos, pois tendes liberdade. Eu sou a vossa
Mãe e sofro por aquilo que vossa espera. Sedes fortes e firmes na fé. Eu estou ao vosso lado
embora não Me vejais. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.117 –Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –15/10/2002 – Angüera/BA – Terça.
Queridos filhos, rezai muito. Rezai suplicando ao Senhor força e coragem, pois
haveis de sofrer muito por causa das Minhas mensagens. O inimigo trama contra os Meus
projetos,mas vós podeis vencê-lo pela força da oração. Não desanimeis nunca, pois Deus
está convosco. Quando tudo parecer perdido o Senhor se manifestará com Seu Triunfo.
Continuai a percorrer o caminho que vos apontei. Os Meus apelos vos conduzirão a uma
grande vitória. Não recueis. Vivei com alegria as Minhas mensagens e sereis
transformados. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

2.118 –Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –17/10/2002 – Angüera/BA – Quinta.
Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual e não vos esqueçais de que sois do
Senhor e somente a Ele deveis servir com fidelidade. Abri vossos corações ao amor do
Senhor, pois somente assim podeis testemunhar as Minhas mensagens. Eu preciso do vosso
sim e da vossa disponibilidade. Não cruzeis os braços. Levai a todos os Meus apelos e
sereis recompensados com ricas e abundantes graças. Coragem. Não temais. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

2.119 –Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –19/10/2002 – Angüera/BA – Sábado.
Queridos filhos, abri vossos corações ao Meu chamado e vivei com simplicidade os
Meus apelos. A humanidade corre grandes perigos porque os homens se afastaram de Deus.
Se não vos converterdes não tardará cair sobre a humanidade um terrível castigo. O que
digo não é para causar-vos medo, mas para alertar-vos sobre aquilo que há de vir. Não
fiqueis no pecado. Esforçai-vos para serdes de Deus e dizei não ao pecado. Se viverdes em
pecado mortal e chegardes ao fim da vida neste estado, não tereis a salvação eterna. Sois do
Senhor e não podeis viver estacionados no pecado. Arrependei-vos depressa. Eu sou a
vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma mãe ama seus filhos. Voltai-vos hoje mesmo se
quereis a salvação. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.120- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –22/10/2002 – Angüera/BA – Terça.
Queridos filhos, amai sempre e fazei o bem a todos. Abri vossos corações e encheivos do amor de Deus. Se vos abrirdes ao amor e ao perdão, recebereis grandes graças. Não
fiqueis no pecado,mas voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Não vos
afasteis da oração. Assim como as plantas precisam da chuva para crescer, vós precisais de
oração para crescer na fé. Tende coragem. Vós não estais sozinhos. Eu sou a vossa Mãe e
estou sempre perto de vós. Alegrai-vos porque vossos nomes já estão gravados em Meu
Imaculado Coração. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.121- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –25/10/2002 – Angüera/BA – Sexta.
Queridos filhos, rezai. Quando vos peço para rezardes deveis entender que somente
por meio da oração podeis alcançar a salvação. A oração vos fortalece e vos faz crescer na
graça santificante do Senhor. Se rezardes com inteira confiança, jamais sereis enganados
pelo demônio. A graça do Senhor está sempre no coração dos verdadeiros fiéis. Sede
corajosos. Não recueis. A humanidade precisa da vossa coragem, do vosso testemunho e da
vossa fé. Acreditai firmemente no amor do Meu Jesus e vivei com alegria o Seu Evangelho.
Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Peço-vos que façais o bem a todos e em toda parte
procureis imitar o Meu Filho Jesus. Segui-Me pelo caminho da verdadeira imitação de
Cristo e vereis novos Céus e novas Terras. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje
vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
2.122- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –26/10/2002 – Angüera/BA – Sábado.
Queridos filhos, dedicai parte do vosso tempo à oração. Dai espaço ao Senhor em
vossos corações e nas vossas famílias. Sabei valorizar a oração, pois quando estais em
oração o Senhor está convosco. Cuidai da vossa vida espiritual e não fiqueis apegados às
coisas mundanas. Como já disse, as coisas deste mundo são passageiras,mas a graça de
Deus em vós será eterna. Não cruzeis os braços. Dobrai vossos joelhos em oração

suplicando a Misericórdia do Senhor para vossas vidas e sede em toda parte semelhantes ao
Meu Filho Jesus. Não vim para obrigar-vos,mas como Mãe peço-vos que sejais sempre do
Senhor. Com vossos exemplos e com vossas palavras mostrai ao mundo de hoje que
somente Jesus é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Avante sem medo. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.123- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –29/10/2002 – Angüera/BA – Terça.
Queridos filhos, permanecei firmes no caminho que vos apontei, pois somente assim
sereis capazes de conservar a vossa fé. Chegará o dia em que muitos dos que são fervorosos
na fé tornar-se-ão indiferentes. Rezai muito. Acreditai firmemente no Evangelho do Meu
Jesus e vivei com coragem Seus ensinamentos. O demônio penetrou na Igreja do Meu Jesus
levando grande número de consagrados ao caminho do erro e da apostasia. Aquilo que vos
predisse no passado está se realizando nos dias de hoje. Tereis ainda grandes tribulações e
sereis perseguidos por causa da vossa fé. Não recueis. Quem está com o Senhor jamais
sentirá o peso da derrota. Acolhei os Meus apelos. O que vos digo deveis levar a sério.
Avante com alegria. Eu estou ao vosso lado. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
paz.
2.124- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –01/11/2002 – Angüera/BA – Sexta.
Queridos filhos, louvai e bendizei ao Senhor com todos os Anjos e Santos pelas
maravilhas de Sua criação. Louvai também porque Ele vos criou à Sua Imagem e
Semelhança, e vos escolheu para serdes os Seus santos.Vós sois o povo escolhido e amado
com um amor sem limites. Peço-vos que vos afasteis do pecado e que sejais mansos e
humildes de coração. Eu sou a vossa Mãe e conheço vossas necessidades e vossas
fraquezas. Sede fortes. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Viveis nos
tempos das grandes tribulações e se não rezardes sereis enganados pelo demônio. Coragem.
Olhai ao vosso redor e vede quantos filhos afastados. O Senhor precisa de vós. Não
recueis.Não cruzeis os braços. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.125- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –02/11/2002 – Angüera/BA – Sábado.
Queridos filhos, peço-vos que estejais atentos, pois não sois conhecedores do
amanhã. Não temais. Confiai no Senhor e esperai Nele com imensa alegria. Aquilo que o
Senhor preparou para os Seus fiéis os olhos humanos jamais viram e nenhum homem
experimentou nesta vida. Cuidai da vossa alma na certeza de que um dia ele estará nas
Mãos do Senhor. Não fiqueis estacionados no pecado. Voltai-vos Àquele que é o vosso
Caminho, Verdade e Vida. . Peço-vos também que intensifiqueis vossas orações em favor
das almas do purgatório. Muitas almas se encontram no purgatório porque não há quem
reze por elas. Como já disse no passado, as vossas orações contribuirão para a salvação das
almas. Não cruzeis os braços. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da

Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.126- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –05/11/2002 – Angüera/BA – Terça.
Queridos filhos, convido-vos a vos abrirdes ao chamado do Senhor e a viverdes com
fidelidade Seus Mandamentos. Sede justos e defendei com coragem as verdades que Meu
Filho Jesus vos anunciou em Seu Evangelho. A humanidade tornou-se pobre
espiritualmente porque o materialismo penetrou no coração dos homens. Não vos
esqueçais: o valor do homem é medido por aquilo que ele é e não por aquilo que ele tem.
Voltai-vos a Deus que vos ama e vos espera de braços abertos. Rezai. Somente pela força
da oração a humanidade será transformada. Não fiqueis no pecado. As coisas que o Senhor
reservou para vós são eternas, mas as coisas deste mundo são passageiras e vos distanciam
da graça santificante. Vivei voltados para o Paraíso e não permitais que o demônio vos
engane com as coisas fascinantes deste mundo. Convertei-vos, pois de vossa conversão
dependem muitas coisas. Avante com coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
2.127- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –07/11/2002 – Angüera/BA – Quinta.
Queridos filhos, peço-vos que sejais homens e mulheres de oração, pois somente por meio
da oração sincera e perfeita a humanidade encontrará a verdadeira paz. Estais atentos.
Nestes dias aproximai-vos do confessionário e da Eucaristia buscando forças no Senhor. O
demônio deseja destruir os Meus planos e vós podeis impedi-lo por meio da oração. Não
cruzeis os braços. Eis o tempo que vos anunciei no passado. O tempo das grandes
confusões espirituais chegaram. Coragem. Vós não estais sozinhos. Eu estou convosco.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.128- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –09/11/2002 – Angüera/BA – Sábado.
Queridos filhos, voltai-vos depressa. Viveis no tempo pior que do dilúvio e se não
vos converterdes será tarde. Arrependei-vos e assumi com coragem a vossa verdadeira
missão de cristãos. Eu tenho nobres coisas a dizer-vos. Abri vossos corações ao Amor do
Senhor. Ele espera muito de vós. Confiai Nele que é o vosso único e grande amigo. Não
quero obrigar-vos, mas como Mãe, quero advertir-vos sobre aquilo que há de vir. Defendei
com coragem os Meus apelos e vivei com alegria as mensagens que já vos transmiti.
Chegará dia em que muitos hão de arrepender-se da vida transcorrida sem Deus, mais será
tarde. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Rezai. Se vos afastardes da oração não
sereis capazes de suportardes o peso das provações. Avante. Não recueis. O Senhor deseja
reinar em vossas vidas.Voltai-vos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
2.129ª Mensagem de Nossa Senhora. 10/11/2002 em Sento Sé/BA - Domingo.

Queridos filhos, cuidai da vossa fé que é o grande tesouro que o Senhor vos ofereceu.
Somente pela fé sereis capazes de compreender os desígnios de Deus para as vossas vidas.
Vivei voltados para Jesus. Ele confia em vós e espera o vosso retorno ao Seu Amor. Dai
testemunho em toda parte das Minhas mensagens. Por meio delas desejo conduzir-vos a um
alto cume de santidade. Rezai. Não vos afasteis da oração. A humanidade vive afastada da
graça do Senhor e os Meus pobres filhos vivem como cegos a guiar outros cegos.
Convertei-vos. Se não vos converterdes um grande castigo virá sobre a humanidade.
Reconciliai-vos com Deus e com o próximo. Abri vossos corações ao Amor do senhor e
vereis novos Céus e novas terras. Coragem. Avante sem medo. Esta e a mensagem que hoje
vos transmito em Nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em Paz.
2.130ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –12/11/2002 – Angüera/BA –Terça.
Queridos filhos, quando sentirdes o peso das vossas dificuldades chamai por Jesus e Ele
virá e vos fará sentir Sua vitória. Não desanimeis nunca. Acreditai firmemente na bondade
infinita do Senhor que vos ama e vos conhece pelo nome. Peço-vos que continueis a rezar.
A vossa oração vos conduzirá à conversão sincera. Coragem. Testemunhai com a vossa
vida que sois todos de Cristo. A humanidade vive cada vez mais próxima de uma grande
catástrofe. Arrependei-vos e respondei ao chamado do Senhor.Ele espera muito de vós.
Avante. Esta e a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo: em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.131ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –16/11/2002-Angüera/BA –Sábado.
Queridos filhos, voltai-vos ao Senhor e entregai a Ele a vossa própria existência.
Permanecei em Deus e fazei o bem a todos. Enchei-vos do amor de Deus para serdes
capazes de amar o vosso próximo. Não permitais que o ódio, o rancor e o desejo de
violência de apodere de vós. Sois do Senhor. Sois o seu povo eleito e escolhido. Sabei
valorizar a vossa vida, pois sois Imagem e Semelhança de Deus. Abri vossos corações à
oração e a humanidade encontrará a paz. Eu sou a Rainha da paz e venho do Céu para
trazer-vos a paz. Meu Filho Jesus espera de vós grandes coisas. Não cruzeis os braços. Nos
vossos atos e nas vossas palavras mostrai ao mundo que sois verdadeiramente de Cristo e
que as coisas mundanas não são para vós. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos
vossos pecados. Arrependei-vos e voltai-vos ao vosso Deus que vos espera de braços
abertos. Esta e a mensagem que hoje vos transmito em Nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo: em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.132ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –19/11/2002-Angüera/BA –Terça.
Queridos filhos, rezai. quando assumirdes com o Senhor o compromisso de rezar, fazei-o
com alegria. A oração é a vossa força e sem ela jamais sereis capazes de vos converterdes.
A humanidade está enferma por causa do pecado e precisa ser curada. Não cruzeis os
braços. Acolhei os Meus apelos e sede em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus. Eu sou a
vossa Mãe e quero conduzir-vos pelo caminho do bem e da santidade. Tende coragem, fé e
esperança. Se vos converterdes o amanhã e será melhor. Avante sem medo. Esta e a

mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo: em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.133ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –21/11/2002-Angüera/BA –Quinta.
Queridos filhos, sede fortes. Confiai plenamente no Senhor pois somente Ele será vosso
consolo nas provações mais dolorosas que já estão a caminho. Rezai muito. Não vos
afasteis do caminho que vos apontei. Todos vós que estais a escutar-Me deveis estar
atentos, porque tereis que carregar pesada cruz por causa das minhas mensagens. Não
fiqueis assustados, mas confiai em Minha especial proteção. Como já disse no passado, não
há vitória sem cruz. Não recueis. Esta e a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.134ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –23/11/2002-Angüera/BA –Sábado.
Queridos filhos, Eu sou a Mãe que repete a mesma canção: convertei-vos,
convertei-vos, convertei-vos. A humanidade contaminou-se com o pecado e é chegado o
momento de vos converterdes e vos entregardes inteiramente ao Senhor. Viveis agora no
tempo das grandes tribulações e se viverdes afastados da oração sereis enganados. Eu quero
ver-vos felizes já aqui na Terra e mais tarde Comigo no Céu. Eu conheço todas as vossas
necessidades e pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Não desanimeis. Confiai no Senhor e o
amanhã será melhor para todos vós. Deus quer curar-vos. Abri vossos corações à Sua graça.
Escutai Suas palavras para serdes grandes na fé. Avante com alegria. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.135ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –26/11/2002-Angüera/BA –Terça.
Queridos filhos, sabei valorizar os dons que o Senhor vos ofereceu e abri vossos
corações à sua ação salvadora. Não podeis ficar em silêncio quando tantos filhos caminham
para a perdição. Anunciai aos Meus pobres filhos o Evangelho do Meu Jesus. Acreditai
firmemente que a palavra do Meu Jesus mudará vossas vidas. Não temais. Quem está com
o Senhor jamais sentirá o peso da derrota. Voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho,
Verdade e Vida. Eu sou a vossa Mãe e vim para chamar-vos à santidade. Não fiqueis de
braços cruzados. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.136ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –27/11/2002-Angüera/BA –Quarta.
Queridos filhos, sou a Mãe da Divina graça. Peço-vos que façais a vontade do Meu
Filho Jesus e que vivais santamente as Minhas mensagens. Desejo oferecer-vos a graça da
conversão sincera e do arrependimento de todos os vossos pecados. Esforçai-vos para
assumirdes a vossa fé. Sede corajosos e sabei valorizar as graças que Meu Senhor vos

concede. Não vivais em pecado mortal. Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir.
Cuidai da vossa vida espiritual, pois somente assim conseguireis testemunhar o amor de
Deus em vossas vidas. Rezai. Não quero forçar-vos, mas sem oração é impossível caminhar
em direção à graça do Meu Jesus. Não recueis. Meu Filho vos ama e vos espera de braços
abertos. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.137ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 30/11/2002- Angüera/BA –Sábado
Queridos filhos, vós que estais a escutar-Me, alegrai-vos, porque vossos nomes já
estão em Meu Imaculado Coração. Eu venho do Céu para chamar-vos à conversão. Deus
enviou-Me até vós e deseja o vosso retorno. Não cruzeis os braços. Dai o melhor de vós na
missão que vos foi confiada. Sede homens e mulheres de constante oração. Se as famílias
rezassem e vivessem os Meus apelos, bem depressa a humanidade seria curada
espiritualmente. Esforçai-vos e testemunhai com a vossa própria vida que sois do Senhor.
Eis o tempo do vosso retorno. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Deus tem
pressa. Voltai-vos depressa, pois Deus vos espera com imenso amor de Pai. Não
desanimeis. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Coragem. Avante com alegria. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.138ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz – 03/12/2002 - Angüera/BA –Terça
Queridos filhos, afastai-vos do pecado que é o grande causador dos males espirituais na
humanidade. O pecado criou profundas raízes no coração de muitos dos Meus pobres
filhos, conduzindo-os a uma triste cegueira espiritual. Arrependei-vos e voltai-vos. Se
viverdes em pecado mortal e chegardes ao fim da vida neste estado, não podeis alcançar a
salvação. Sois de Deus. As coisas do mundo não são para vós. Estais atentos. Acolhei as
Minhas mensagens e mostrai a todos que somente Cristo é o vosso Caminho, Verdade e
Vida. Não vos esqueçais: sem Jesus nada sois e nada podeis fazer. Continuai a rezar. Rezai
pelos sacerdotes. Rezai pelas vocações e rezai suplicando a misericórdia de Deus para a
humanidade que vive pobre espiritualmente. Não recueis. Eu preciso de vós. Avante sem
medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.139ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz– 05/12/2002 - Angüera/BA –Quinta.
Queridos filhos, escutai com atenção o que eu vos digo. Não quero forçar-vos a nada, pois
tendes liberdade. Eu sou a vossa Mãe e desejo ardentemente cuidar da vossa
espiritualidade, estai atentos para não serdes enganados pelo demônio. Tende cuidado para
não serdes levados a uma falsa conversão. Vigiai e continuai firmes na oração. Aproximaivos dos sacramentos que são os canais da ação salvadora de Deus. Sede sinceros em vossos
atos. Eis que viveis o tempo da grande batalha espiritual. Sede somente do Senhor.
Cuidado. Não permitais que o mal se apodere de vós. Avante com alegria. Esta é a

mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.140ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz– 07/12/2002 - Angüera/BA –Sábado.
Queridos filhos Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Peço-vos que vos afasteis do
pecado, pois somente assim podeis experimentar a graça de Deus em vossas vidas. O
pecado destruiu a vida espiritual de muitos dos Meus pobres filhos, e eles precisam ser
curados pelo amor Misericordioso de Meu Filho Jesus. Eu vim do Céu enviada por Deus
para oferecer-vos a oportunidade de vos converterdes. Não cruzeis os braços. Peço-vos
também que vivais as Minhas mensagens. A vossa resposta ao Meu chamado contribuirá
para o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Estais no tempo das grandes
tribulações. Rezai. Rezai com o coração. Somente por meio da oração a humanidade será
transformada. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.141ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz– 08/12/2002 - Angüera/BA –
Domingo.
Queridos filhos, SOU A IMACULADA CONCEIÇÃO. Convido-vos hoje ao
arrependimento sincero de todos os vossos pecados, pois somente assim sereis capazes de
aceitar os Meus apelos. Desejo que sejais inteiramente do Senhor e que procureis viver
sempre em sua graça. Não vivais afastados de Deus, sem a presença do Senhor em vossas
vidas, sereis como navegador errante sem destino e sem saber aonde chegar. Eu vim do Céu
para apontar-vos o caminho da plena felicidade. Não recueis. Escutai com amor os Meus
apelos e em toda parte dai testemunho de que sois verdadeiramente do Senhor. Conheço
todas as vossas dificuldades e quero ajudar-vos, abri vossos corações a Mim e Eu vos
conduzirei ao Meu Filho Jesus. Eu preciso de vós. Não cruzeis os braços. O que tendes a
fazer em favor de vossa conversão, não deixeis para o amanhã. Esta é a mensagem que hoje
vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em Paz.
2.142ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz–10/12/2002 - Angüera/BA –Terça.
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e desejo conduzir-vos a um alto cume de
santidade. Meu Filho Jesus espera muito de vós. Confiai Nele que é o vosso único
Caminho, Verdade e Vida. Peço-vos que não percais a esperança. Sei das vossas
dificuldades e quero apontar-vos o caminho para serdes vitoriosos. Abri vossos corações.
Nada está perdido. Recolhei-vos em oração para escutardes a voz do Senhor. Ele quer falarvos. Silenciai-vos e escutai-O. Se viverdes Suas palavras vossas vidas serão transformadas
e sereis novos homens e novas mulheres. Coragem. Meu Filho Jesus está muito perto de
vós. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.

2.143ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –14/12/2002 - Angüera/BA –Sábado.
Queridos filhos, abri vossos corações à ação do Espírito Santo e sereis capazes de
aceitar os Meus apelos. Convido-vos a assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos,
amando o vosso próximo como o Senhor vos amou e vos ensinou. Nestes tempos difíceis
intensificai vossas orações em favor da paz do mundo e da conversão de todos os homens.
Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para chamar-vos à santidade que só é possível aos que
escutam a voz de Deus. Sede corajosos. Testemunhai em toda parte que este é o tempo da
graça. Dizei a todos que Eu tenho pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
O Senhor vos chama e vos espera de braços abertos. Não recueis. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.144ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –17/12/2002 - Angüera/BA –Terça.
Queridos filhos, o pecado contaminou a humanidade e os Meus pobres filhos vivem
como cegos a guiar outros cegos. Eis o tempo oportuno para vos reconciliardes com Deus.
Viveis no tempo em que a criatura é mais valorizada que o próprio Criador.Ò homens para
onde caminhais? Qual será o vosso fim se viveis afastados de Deus? Escutai-Me. Eu vim do
Céu para socorrer-vos. Intensificai vossas orações e vereis que as coisas deste mundo não
são para vós. Alimentai-vos com a palavra de Deus. Aproximai-vos de Jesus que vem a vós
na Eucaristia e sereis curados dos vossos males físicos e espirituais. Tende confiança, fé e
esperança. Quando tudo parecer perdido o Senhor vos concederá a grande vitória. Abri
vossos corações e aceitai a vontade de Deus para 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.
2.145ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –19/12/2002 - Angüera/BA –Quinta.
Queridos filhos, confiai em Meu Filho Jesus e aceitai Sua Mensagem de Salvação. Se vos
abrirdes ao Seu chamado podeis experimentar Sua Divina presença em vossos corações.
Rezai. A força da oração mudará a humanidade e os homens e mulheres serão felizes. Eu
sou a vossa Mãe e desejo que façais somente o bem. Acolhei com alegria os Meus apelos e
sereis recompensados com generosidade pelo Senhor. Peço-vos que acolhais o Amor do
Senhor em vossas famílias, pois somente assim podeis crescer no caminho da santidade.
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.
2.146ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –21/12/2002 - Angüera/BA –Sábado.
Queridos filhos, rezai. Desejo que a oração ocupe espaço privilegiado em vossas
vidas. Buscai antes e acima de tudo as coisas de Deus, pois somente assim podeis
compreender plenamente o desejo de Deus para vossas vidas. Abri vossos corações e dizei
não a tudo aquilo que é contrário ao Evangelho do Meu Filho Jesus. Vós sois o povo eleito
e o Senhor espera muito de vós. Não recueis. Não permitais que o pecado crie raízes em

vossos corações. Voltai-vos à graça santificante de Deus para serdes salvos. Nestes dias,
vivei voltados para o Paraíso, para o qual unicamente fostes criados. Buscai o Senhor. Ele
vos espera de braços abertos. Avante com alegria. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em Paz.
2.147ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –24/12/2002 - Angüera/BA –Terça.
Queridos filhos, vim do Céu para abençoar-vos e dizer-vos que Jesus está de braços abertos
à vossa espera. Entregai vossas vidas nas mãos de Jesus. Ele é a certeza da vossa vitória.
Sede dóceis ao Meu chamado de conversão e de santidade. Deus deseja transformar-vos e
fazer-vos homens e mulheres comprometidos com Seu Reino de amor e de paz. Não
recueis. Sabei valorizar a vossa vida. Olhai para Jesus que está presente em todos os
tabernáculos da terra. Buscai forças Nele que é o vosso bem absoluto e sabe o que vos é
necessário. Rezai. Quando vos peço para rezardes, deveis levar a sério. Não recueis.
Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
2.148ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –26/12/2002 - Angüera/BA –QuintaMaceió-Al.
Queridos filhos, enchei-vos do amor do Senhor e em toda parte dai testemunho de
que sois homens e mulheres de fé. A humanidade precisa do vosso testemunho sincero e
corajoso. Abri vossos corações e vivei amorosamente todas as Minhas mensagens. Eu sou a
vossa Mãe e vos amo. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Acreditai firmemente no
poder de Deus e vereis maravilhas em vossas vidas. Meu Jesus confia em vós e espera o
vosso sim ao Seu chamado. Não recueis. Aproximai-vos de Sua graça Misericordiosa para
serdes salvos. Eu quero ajudar-vos, mas como Mãe vos peço: tende confiança, fé e
esperança. Tudo é possível aos que acreditam na Misericórdia do Meu Jesus. Avante sem
medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
2.149ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –28/12/2002 - Angüera/BA –Sábado.
Queridos filhos, coragem. Caminhais para um futuro de grandes tribulações, mas
não desanimeis, pois Eu estarei perto de vós. Abri vossos corações ao Meu Filho Jesus. Ele
é a vossa força e sem Ele nada podeis fazer. Rezai. A oração é o sustentáculo que vos
ofereço para estes tempos difíceis que já se aproximam. Acolhei com alegria as Minhas
mensagens, pois nelas encontrareis orientação segura para vossa caminhada. Deus enviouMe para conduzir-vos pelo caminho da santidade. Não recueis. Não percais a esperança.
Quem estiver com o Senhor, mesmo nas provações, sentirá a vitória. 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

2.150ª - Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz –31/12/2002 - Angüera/BA –Terça.
Queridos filhos, convido-vos a refletirdes sobre o Amor de Deus em vossas vidas para
serdes capazes de compreender a Minha presença no meio de vós. Sois amados um por um
pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Vós tendes um grande valor aos olhos de
Deus. Foi precisamente na Cruz que Meu Filho Jesus mostrou o quanto sois preciosos.
Peço-vos que vos afasteis de todo pecado e que em toda parte procureis testemunhar que o
Amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Rezai muito, pois somente
rezando sereis capazes de vos abrirdes ao Amor. Nestes tempos difíceis para vós, deveis
esforçar-vos para viverdes sempre na graça do Senhor. Eu venho do Céu para dizer-vos que
o tempo é curto. Convertei-vos e voltai-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro
Salvador. Abri vossos corações ao Meu chamado e Eu vos conduzirei à plena felicidade.
Não vos esqueçais: o Amor quer ser amado. 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

