01.01.2003
Mensagem de Nossa Senhora nº2.151
Queridos filhos, sou a Rainha da Paz. Venho até vós para oferecer-vos a graça da paz e do amor. Peço-vos que
sejais construtores da paz, para que a humanidade viva mais próxima de Deus. Não quero que nenhum dos Meus
filhos viva distante de Deus e da sua paz. Meu Filho Jesus Cristo, o Príncipe da paz, deseja reinar no mundo e no
coração dos homens. Abraçai a paz que o Senhor vos oferece. Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se
da vida transcorrida sem Deus, mas será tarde. Convertei-vos depressa. Dias de grandes tribulações se aproximam.
Rezai. Sem a força da oração não sereis capazes de suportar aquilo que há de vir. Não recueis. Eis que o Senhor
vos espera. Voltai-vos a Ele. Quem está com o Senhor e vive na sua graça experimentará a grande vitória com o
Triunfo 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.
04.01.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.152
Queridos filhos, vós sois importantes para a realização dos Meus planos. Dai o melhor de vós na missão que o
Senhor vos confiou. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé em vossos corações, pois somente assim
podeis caminhar ao encontro de Cristo. Não vos afasteis da oração. Viveis no tempo das grandes confusões
espirituais e é chegado o momento em que deveis valorizar a oração. Se não tiverdes uma constante vida de oração
não sereis capazes de suportar o peso das provações que hão de vir. Sede corajosos. Não recueis. Meu Jesus conta
convosco. Avante com alegria. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós e pelas vossas necessidades. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
07.01.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.153
Queridos filhos, voltai-vos depressa. Não fiqueis estacionados no pecado, mas abraçai a graça do Senhor para
serdes grandes na fé. Convido-vos também a rezardes com mais fervor, pois somente rezando a humanidade
encontrará o caminho da paz. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. A humanidade
contaminou-se com o pecado e precisa ser curada. Arrependei-vos e reconciliai-vos com Deus. Aproximai-vos do
sacramento da confissão para receberdes o perdão de Deus e sereis transformados. Meu Filho Jesus vos ama e vos
espera com imenso amor de Pai. Não recueis.O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Coragem. Vós sois
do senhor e Ele está muito perto de vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
11.01.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.155
Queridos filhos, sede fortes nas tentações. Buscai forças na Eucaristia e na Palavra de Deus para poderdes vencer o
demônio. Eu quero ajudar-vos, mas vós não podeis ficar de braços cruzados. Quando vos sentirdes sem ânimo para
a oração, chamai por Jesus; Ele é a vossa força e sem Ele nada podeis fazer. Não fiqueis no pecado. Arrependei-vos
para viverdes na graça de Deus. Peço-vos que vivais as Minhas mensagens. O que vos falo é a vontade de Deus
para vossas vidas. Não cruzeis os braços. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de filhos 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.
14.01.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.156
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Chamo-vos a viverdes voltados para o Senhor e desejo que em toda parte
procureis imitai o Meu Filho Jesus. Convido-vos também a vos abrirdes à oração. Sem oração a vida cristã perde seu
valor e eficácia. Estais atentos. Abri vossos corações ao chamado do Senhor que deseja a vossa santidade. Não

desanimeis. Deus está convosco. Conheço todas as vossas dificuldades e sofrimentos e quero ajudar-vos. EscutaiMe. Não quero obrigar-vos, mas escutai e vivei com alegria os Meus apelos. Desejo conduzir-vos Àquele que é o
vosso único e verdadeiro Salvador. Não recueis. Afastai-vos definitivamente do pecado para encontrardes a graça 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.
17.01.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.157
Queridos filhos, Sou a Rainha da paz. Peço-vos que sejais construtores de paz, de justiça e de amor. A humanidade
vive fortes tenções e caminha para um grande abismo. Os homens rejeitaram o Criador e perderam a paz. Rezai.
Dobrai vossos joelhos em oração e suplicai ao Meu Filho Jesus, o Príncipe da paz, que vos conceda a graça da paz.
A violência é fruto do desamor e da falta de vivência da palavra de Deus. Voltai-vos. A paz é possível, mas lembraivos que sem Deus não há verdadeira 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.
18.01.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.158
Queridos filhos, entregai ao Senhor a vossa própria existência e confiai Nele que é o vosso bem absoluto e vos
conhece pelo nome. Peço-vos que sejais fiéis ao Meu Filho Jesus, pois somente assim sereis capazes de contribuir
para o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Vós sois o povo escolhido e amado com um amor sem limites.
Abri vossos corações ao Senhor. Voltai-vos ao Seu amor Misericordioso para serdes salvos. Eu toda parte
testemunhai que sois de Cristo e que as coisas do mundo não são para vós. Continuai fortes no caminho que vos
indiquei. Eu preciso de vós. Não recueis. 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.
21.01.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.159
Queridos filhos, sofro por causa dos Meus pobres filhos afastados de Deus. A humanidade vive cega espiritualmente
e os homens trilham pelas veredas da autodestruição. Peço-vos que volteis ao Senhor o mais rápido possível. Se
viverdes em pecado a vossa vida será sempre de tribulações. Abri vossos corações àquilo que Deus vos oferece.
Não recueis. Rezai. Quando vos abrirdes ao Meu chamado, a humanidade voltará a ter paz. Não fiqueis
estacionados. Arrependei-vos e reconciliai-vos com Deus para serdes salvos. Eu sou a vossa Mãe e vos amo.
Preciso do vosso sim sincero e corajoso, pois somente assim poderei ajudar-vos. Abri vossos corações e Eu vos
conduzirei ao Meu Filho Jesus. Avante com coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
23.01.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.160
Queridos filhos, afastai-vos do pecado e buscai Jesus no Sacramento da Reconciliação. O pecado contaminou a
humanidade e os Meus pobres filhos precisam ser curados. Convido-vos a vos decidirdes por Deus e a lutardes
contra as tentações do demônio. Sede forte. Rezai. Quando estais afastados da oração correis o risco de cair no
pecado. Sois somente do Senhor. Confiai Nele e esperai Nele com inteira confiança, pois Ele não abandona nenhum
dos Seus filhos. Eu espero o vosso retorno. 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.
25.01.2003 37:00
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.161

Queridos filhos, consagrai-vos ao Meu Imaculado Coração e sereis vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu
para chamar-vos ao amor. Amai sempre e fazei o bem a todos. Convido-vos também a assumirdes o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Dai espaço ao Senhor, pois Ele deseja habitar no coração de todos os Seus filhos. Vós
sois preciosos para o Senhor e Ele espera muito de vós. Não fiqueis estacionados. A humanidade precisa do vosso
testemunho público e corajoso. Rezai. Quando vos abrirdes à oração a humanidade voltará a ter paz. Valorizai a
oração em família. Sem oração a vida cristã perde seu valor e eficácia. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve
ser levado a serio. Avante ao encontro do Meu Filho Jesus, pois somente Nele está a vossa verdadeira libertação.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
paz.
28.01.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.162
Queridos filhos, sou a vossa Mãe dolorosa. Sofro por causa dos vossos sofrimentos e peço-vos que tenhais força e
coragem para suportar o peso das provações que hão de vir. Peço-vos que vivais santamente os Meus apelos, pois
desejo conduzir-vos ao Meu filho Jesus. Sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama. Sabei enfrentar com alegria as
vossas dificuldades e confiai no Senhor, pois somente Ele é a vossa vitória e a certeza da vossa salvação. Não
percais a vossa esperança. Não recueis. Deus está ao vosso lado. Mesmo com vossos pecados Ele sabe o grande
valor que tendes. Ele vos criou à Sua Imagem e Semelhança e vos conhece pelo nome. Rezai. Somente rezando
sereis capazes de compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. O mundo de hoje está pior que nos tempos
do dilúvio e correis o risco de perder a vossa fé. Cuidai da vossa espiritualidade e vivei voltados para o Paraíso para
o qual unicamente fostes criados e vereis novos Céus e novas Terras. Esforçai-vos para serdes merecedores do
Céu. Sois importantes para a realização dos Meus planos e vós não podeis ficar de braços cruzados. Neste
momento faço cair sobre vós uma extraordinária chuva de graças. Avante sem medo. 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.
30.01.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.163
Queridos filhos, buscai o Senhor com alegria, pois Ele vos espera de braços abertos. Estais atentos. Abri vossos
corações e sereis capazes de aceitar o Amor de Deus em vossas vidas. A vossa vida aqui na Terra é na verdade um
contínuo suceder-se de encontros com Meu Filho Jesus. Não vos esqueçais que Ele vem a vós na Eucaristia e nos
outros sacramentos que são os canais de Sua ação salvadora. Vós podeis encontrá-Lo em Seus ministros e na
pessoa dos mais fracos e abandonados. Não percais a grande oportunidade que Meu Filho vos concede. Abraçai a
missão que recebestes e não vos esqueçais: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Peço-vos humildemente
que sejais homens e mulheres de oração. A oração é o sustentáculo para a vossa caminhada espiritual. A oração é
tão importante que com ela o pobre torna-se rico e sem ela o rico torna-se pobre. Não recueis. Continuai a percorrer
o caminho que vos indiquei e o Senhor vos recompensará generosamente. Coragem. Eu vos amo 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.
01.02.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.164
Queridos filhos, peço-vos que sejais mansos e humildes de coração para poderdes experimentar a presença do Meu
Filho Jesus em vossos corações. Dobrai vossos joelhos em oração em favor da conversão dos homens. A
humanidade caminha para a destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Sou a Mãe que repete a
mesma canção: Voltai-vos, voltai-vos, voltai-vos. Não quero forçar-vos a nada, mas vós não podeis ficar
estacionados no pecado. Sabei que este é o tempo oportuno para vos converterdes. Eu desejo o vosso bem
espiritual e a vossa santidade. Acolhei os Meus apelos e testemunhai com coragem o que vos digo. Eu vos amo e
quero conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Confiai Nele e acolhei Seu Evangelho. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

04.02.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.165
Queridos filhos, abri vossos corações ao Amor do Senhor e deixai que a Luz do Espírito Santo ilumine vossas vidas e
vos faça compreender os desígnios do Senhor. Eis que chegaram os tempos das grandes tribulações e Eu vim do
Céu para ajudar-vos. Peço-vos que sejais fiéis ao Meu Filho Jesus e que em toda parte procureis testemunhar que
sois verdadeiramente de Cristo. Continuai a rezar. Somente na oração encontrareis força para a vossa caminhada.
Eu sou a vossa Mãe e desejo a vossa conversão. Se vos converterdes o mundo encontrará a paz. Não cruzeis os
braços. O que tendes a fazer em favor de vossa salvação, não deixeis para o amanhã. 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.
08.02.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.167
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos chamo a assumirdes a vossa fé.Não vos esqueçais que o Senhor deseja
conduzir-vos para Sua graça misericordiosa. Conheço todas as vossas dificuldades e venho do Céu para oferecervos a possibilidade de viverdes conforme a vontade do Senhor. Não recueis. Escutai com atenção os Meus apelos,
pois somente assim sereis capazes de abraçar a missão que o Senhor vos confiou. Rezai. A oração vos fortalecerá e
vos fará grandes na fé. Coragem. Eu quero ver-vos felizes já aqui na Terra e mais tarde Comigo do Céu. Alegrai-vos,
pois vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração. Tende coragem, fé e esperança. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
10.02.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.169
Queridos filhos, fico feliz por estardes aqui. Deus vos abençoe e vos conceda a graça da fidelidade à missão que vos
confiou. Convido-vos a assumirdes a missão de verdadeiros filhos de Deus e a viverdes todas as Minhas
mensagens. Rezai. Na oração descobrireis o grande tesouro que há dentro de vós. Sois de Cristo e Ele vos ama.
Alegrai-vos porque vossos nomes já estão inscritos no Céu. Dai o melhor de vós para a salvação das almas. Deus
conta convosco. Ele espera muito de vós. Se em algum momento de vossa caminhada vos sentirdes fracos, chamai
por Jesus. Ele é a vossa força e sem Ele nada podeis fazer. Avante sem medo. Neste momento faço cair sobre vós
uma extraordinária chuva de graças. 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.
15.02.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.170
Queridos filhos, deixai-vos conduzir pelo Senhor e sereis guiados para a santidade. Não permitais que a chama da fé
se apague dentro de vós. Sois preciosos e o Senhor espera muito de vós. Sabei enfrentar com coragem vossas
dificuldades. Quando sentirdes o peso da cruz, não desanimeis; Chamai por Jesus, pois Ele é a vossa força e vossa
esperança. Acreditai Nele que é o vosso Bem Absoluto e sabe o que vos é necessário. Rezai. Quando estais
afastados da oração, estais propensos a cair no abismo do pecado. Eu sou a vossa Mãe e desejo ajudar-vos. Abri
vossos corações ao Meu chamado para serdes salvos. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser acolhido
com amor. 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.
18.02.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.171
Queridos filhos, não vos sintais sozinhos. Deus está convosco, embora não O vejais. Conheço vossas angustias e
preocupações e venho do Céu para ajudar-vos. Alegrai-vos porque vós tendes um lugar especial em Meu Imaculado
Coração. Peço-vos que continueis a valorizar a oração, pois somente rezando sereis capazes de aceitar o Amor de
Deus. Abri vossos corações ao Meu chamado e Eu vos conduzirei pelo caminho do bem e da santidade. A
humanidade vive momentos de grandes tribulações, mas peço-vos que tenhais confiança no Senhor. Ele é o vosso
único e verdadeiro Salvador. Se tiverdes plena confiança nEle sereis vitoriosos. Não temais. Aconteça o que

acontecer lembrai-vos sempre que Eu sou a vossa Mãe e caminho ao vosso lado. 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.
20.02.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.172
Queridos filhos, não permitais que o pecado vos afaste da graça do Senhor. Abri vossos corações e pedi perdão para
serdes grandes na fé. A humanidade vive afastada da verdade e precisa ser renovada pela Misericórdia de Deus.Os
homens aderiram a ideologias atéias e anti-cristãs e caminham como cegos a guiar outros cegos. Peço-vos que
tenhais ilimitada confiança em Meu Filho Jesus e um grande amor à verdade. Sede justos e Deus vos recompensará
com generosidade.Tudo que fizerdes, fazei com amor.É Deus quem dará a justa recompensa aos Seus. Coragem.
Não percais a vossa fé e a vossa confiança. Nada 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.
22.02.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.173
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e conheço vossas dificuldades. Peço-vos que tenhais coragem, pois não há
vitória sem cruz. Quando tudo parecer perdido surgirá para vós uma grande alegria. Continuai no caminho que vos
tenho indicado.Eu quero conduzir-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Rezai. A oração vos
fortalecerá e vos fará compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Não cruzeis os braços. O Senhor
espera muito de vós. Aconteça o que acontecer permanecei firmes na vossa 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.
25.02.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.174
Queridos filhos, acreditai firmemente no Poder de Deus e deixai-vos conduzir docilmente por Suas mãos Poderosas.
A humanidade contaminou-se com o pecado e caminha pelas veredas da autodestruição. Vós que estais a escutarMe não desanimeis. Vós estais nas mãos de Deus e nenhum mal vos atingirá. Confiai em Meu amor e segui-Me pelo
caminho da oração e da entrega total e consciente Àquele que é o vosso Tudo. Eu sou a vossa Mãe e vos amo.
Peço-vos que sejais corajosos e que em toda parte procureis testemunhar 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.
26.02.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.175
Queridos filhos, abri vossos corações ao Meu Filho Jesus, o Príncipe da Paz, para que Sua graça penetre vossos
corações. Sede construtores de paz.Vós sois instrumentos de Deus e não podeis cruzar os braços. A humanidade
precisa do vosso testemunho sincero e corajoso. Sede mansos e humildes de coração e levai esperança aos
corações aflitos. Eu sou a vossa Mãe e desejo o vosso retorno. Não fiqueis estacionados. Eis o tempo de acolherdes
ao Deus da salvação e da paz. Não recueis. 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.
01.03.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.176
Queridos filhos, vivei amorosamente os Meus apelos, pois somente assim sereis capazes de contribuir para o triunfo
do Meu Imaculado Coração. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus e sereis vitoriosos. Peço-vos que
sejais inteiramente do Senhor e que em toda parte procureis testemunhar que somente Jesus é o Caminho, a
Verdade e a Vida. Conheço vossas necessidades e quero socorrer-vos. Abri vossos corações a Mim e Eu vos levarei
por caminho seguro. Peço-vos também que tenhais coragem para enfrentar os obstáculos do vosso dia a dia.
Quando vos sentirdes perseguidos, seja o silêncio a vossa grande arma de defesa. Não vos esqueçais: quem está
com o Senhor jamais sentirá o peso da derrota. Rezai. Deixai que a oração ocupe espaço privilegiado em vossas

vidas. Deus quer falar-vos. Rezai e na oração descobrireis 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.
04.03.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.177
Queridos filhos, Eu desejo que nesta Quaresma procureis silenciar-vos para escutardes a voz de Deus. Dobrai
vossos joelhos diante do Santíssimo e adorai o Meu Filho Jesus. Ele é a vossa única esperança e salvação. Abraçai
os Seus ensinamentos e vivei voltados para o Paraíso para o qual unicamente fostes criados. Rezai e fazei
penitência. Vossas orações e sacrifícios contribuirão para a salvação de muitas almas. Não recueis. Sede fortes na
fé e não permitais que as coisas mundanas vos impeçam de servir ao Senhor. Sois de Cristo e somente a Ele deveis
seguir e servir. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
05.03.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.178
Queridos filhos, eis o tempo oportuno para vos converterdes. Rezai muito e fazei a vontade do Senhor. Não fiqueis
no pecado. O que tendes a fazer em favor de vossa conversão não deixeis para o amanhã. Arrependei-vos com
sinceridade e voltai-vos Àquele que tem palavras de vida eterna. Eu sou a vossa Mãe e venho para ajudar-vos. Abri
vossos corações com alegria para receberdes o amor de Deus. Não vos atemorizeis ante vossas dificuldades.
Confiai plenamente e Eu vos conduzirei à vitória. 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.
08.03.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.179
Queridos filhos, Deus Todo Poderoso deseja realizar grandes coisas em vosso favor. Abri vossos corações a Ele que
vos criou à Sua Imagem e Semelhança e vos conhece pelo nome. Viveis no tempo das grandes tribulações e a
humanidade precisa ser curada pelo Amor Misericordioso do Senhor. Fostes criados para serdes santos. Não
permitais que o pecado crie raízes em vossos corações. Sois de Deus e as coisas do mundo não são para vós. Eu
sou a vossa Mãe e venho do Céu para oferecer-vos o Meu Amor. Peço-vos que vivais santamente os Meus apelos.
Não quero obrigar-vos, mas o que digo dever ser levado a sério. Coragem. Quem está com o Senhor jamais será
derrotado. Avante com alegria. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
11.03.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.180
Queridos filhos, tenho pressa. Peço-vos que não fiqueis estacionados no pecado, mas esforçai-vos e apressai vossa
conversão. Cuidai da vossa vida espiritual e com vossos exemplos e com vossas palavras anunciai Cristo ao mundo.
Viveis no tempo em que a criatura é mais valorizada que o próprio Criador e os Meus pobres filhos vão trilhando
pelas veredas da autodestruição. Rezai. Sabei todos vós que sem oração não encontrareis a salvação. Dai o melhor
de vós na missão que vos foi confiada e sereis recompensados 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.
13.03.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.181
Queridos filhos, Deus está convosco embora não o vejais. Ele é Pai providente e jamais vos deixará sozinhos. Rezai.
Não vos esqueçais de dedicar uma parte do vosso tempo à oração. Quando rezardes descobrireis as grandes
riquezas espirituais que há dentro de vós. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para ajudar-vos. Abri vossos
corações ao Meu chamado e tudo acabará bem. 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.

15.03.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.182
Queridos filhos, levai a todos o Evangelho do Meu Filho Jesus, pois a Palavra do Meu Filho é orientação segura para
vossas vidas. Não recueis. Assumi com coragem a missão que o Senhor vos confiou. Não desanimeis. Aconteça o
que acontecer permanecei firmes na vossa fé. A humanidade precisa do vosso testemunho sincero e corajoso. Se
vós que estais a Escutar-Me cruzar os braços, quem poderá ajudar os Meus pobres filhos afastados? Peço o vosso
imediato retorno ao Deus da Salvação e da Paz. Não permitais que os Meus pobres filhos caminhem como cegos a
guiar outros cegos. Dai o melhor de vós para a salvação das almas. Avante. 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.
18.03.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.183
Queridos filhos, convido-vos a vos aproximardes de Deus por meio dos sacramentos que são os canais de Sua ação
Misericordiosa. Deus vos espera de braços abertos. Caminhai ao Seu encontro para serdes felizes. A humanidade
precisa de paz, mas a paz só é possível em Jesus. Os homens se distanciaram do Criador e caminham para o
abismo do pecado. Rezai. Somente a força da oração transformará os corações. Dobrai vossos joelhos em oração
diante do Senhor e pedi perdão. Buscai o Amor para encontrardes a verdadeira 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.
19.03.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.184
Queridos filhos, acolhei com humildade o Evangelho do Meu Filho Jesus e sede defensores da verdade. Peço-vos,
nesta noite, que sejais homens e mulheres de constante oração e que em toda parte procureis testemunhar que sois
do Meu Filho Jesus. Convido-vos também ao arrependimento sincero de todos os vossos pecados. Não vos
esqueçais: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Sede justos. Imitai São José em suas virtudes e sede
dedicados à causa do Senhor. Quem vive para o Senhor alcançará a graça da salvação. Sede Meus na oração e na
entrega nas mãos do Senhor em todos os momentos de vossas vidas. Eu estou ao vosso lado. Sede corajosos.
Aconteça o que acontecer, não percais a vossa 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.
22.03.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.185
Queridos filhos, sou a Mãe de Deus Filho e vossa Mãe. Peço-vos fidelidade a Cristo e um ardente amor ao Seu
Evangelho. Jesus é o caminho seguro para todos vós. Confiai nele e vivei voltados para o Paraíso, para o qual
unicamente fostes criados. Desejo que continueis firmes no caminho da oração. Sem oração não podeis ser fiéis a
vossa fé. Eu quero socorrer-vos, mas peço-vos que não fiqueis estacionados no pecado. Sois inteiramente do
Senhor e somente Ele basta em vossas vidas. Coragem. Não recueis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
23.03.2003 19:30:00
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.186 Maceió/AL
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e conheço vossas dificuldades. Peço-vos que mantenhais acesa dentro de vós
a chama da fé, pois o homem sem fé é como um navegador errante, sem destino e sem saber como chegar. Sabei
todos vós que Jesus é a certeza da vossa vitória. Confiai plenamente em Seu amor para serdes ricos na fé. Convidovos à conversão sincera e ao arrependimento de todos os vossos pecados. Eu estou no meio de vós para abençoarvos e conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Rezai. Sem oração jamais sereis capazes de compreender a Minha
presença no meio de vós. Não permitais que as vossas dúvidas e incertezas vos impeçam de contribuir para a
realização dos Meus planos. Eu preciso de vós. Abri vossos corações ao Meu chamado e contribuireis para o Triunfo
do Meu Imaculado Coração. Não percais a vossa esperança. Quando tudo parecer perdido, surgirá uma grande

vitória para vós. Coragem.. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
25.03.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.187
Queridos filhos, eis o tempo das grandes tribulações que Eu vos anunciei no passado. A humanidade vive fortes
tensões e precisa da graça da paz. Meu Filho Jesus Cristo deseja encher-vos de paz, mas vós não podeis
experimentar esta paz se não estiverdes em verdadeira união com Cristo. Abri vossos corações ao Meu chamado de
conversão, de amor e de paz, pois somente assim os homens encontrarão Jesus. Rezai. Quando vos peço para
rezar, deveis entender que se trata de uma necessidade urgente. Não cruzeis os braços. Ainda vereis horrores sobre
toda terra, por isso vos peço que continueis firmes no caminho que vos tenho indicado. Quem estiver com o Senhor
jamais sentirá o peso da derrota. Se viverdes em Cristo sereis vitoriosos. 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.
29.03.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.188
Queridos filhos, Sou a vossa Mãe e vos amo. Peço-vos que vivais com coragem os Meus apelos, pois somente
assim contribuireis para a grande vitória de Deus com o Triunfo do Meu Imaculado Coração. Não vos afasteis da
oração. Valorizai, sobretudo, a oração em família. Nos dias de hoje muitas famílias estão afastadas de Deus porque
se distanciaram da oração. Vossos interesses pelas coisas materiais vos distanciam da graça do Meu Filho Jesus.
Vós não podeis esquecer que em primeiro lugar, Deus, e se vos abrirdes a Ele com fidelidade, tudo vos será dado
por acréscimo. Sede corajosos. Testemunhai em toda parte que sois do Senhor e sereis felizes já aqui na Terra e
mais tarde Comigo do Céu. Não recueis. 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.
30.03.2003 15:30:00
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.189
Queridos filhos, amai a verdade e defendei-a para serdes libertados do pecado. O Senhor vos chama. Acolhei com
alegria o Seu chamado de amor e sede nos exemplos e nas palavras homens e mulheres de fé. Sois preciosos para
Deus e Ele vos ama. Afastai-vos definitivamente do pecado e abraçai a graça do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e vos
chamo a viverdes os Meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me com atenção. Através dos Meus apelos
Eu quero levar-vos a um alto cume de santidade. Não recueis. Permaneceis firmes no caminho que vos indiquei e
sereis conduzidos pelo caminho do bem e da santidade pelo Senhor. Rezai. Somente rezando 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 reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
01.04.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.190
Queridos filhos, acolhei Jesus em vossos corações e sereis transformados. Vim do Céu para conduzir-vos pela
estrada da santidade e se quereis ser grandes na fé escutai amorosamente os Meus apelos. A terra está repleta de
maldade e os Meus pobres filhos caminham pelas veredas da autodestruição. Escutai a voz de Deus que clama por
conversão. Arrependei-vos definitivamente de todos os vossos pecados para serdes salvos. Sede homens e
mulheres de constante oração e descobrireis a grande reserva de bondade e amor que há dentro de vós. Esforçaivos para serdes fiéis ao Senhor. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. 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.
05.04.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.191

Queridos filhos, sou a vossa Mãe e venho do Céu para encher-vos de coragem e alegria. Peço-vos que não vos
afasteis do Meu Filho Jesus, pois Ele espera muito de vós. Sois preciosos para a realização dos Meus planos e Eu
espero o vosso sim ao Meu chamado. Rezai. Somente rezando sereis capazes de aceitar a vontade do Senhor para
vossas vidas. Eu vos quero ao Meu lado. Não recueis. Dai o melhor de vós para o grande Triunfo do Meu Imaculado
Coração. Abri vossos corações ao Amor de Deus e deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo. Não vos esqueçais:
quem tem o Espírito Santo tem tudo. 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.
08.04.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.192
Queridos filhos, amai a Verdade, pois somente pela Verdade sereis libertados do pecado. Assumi vosso verdadeiro
papel de cristãos e em toda parte dai testemunho que somente Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida. Não vos
distancieis da oração. Quando estais afastados da oração vos tornais o alvo do demônio. Estais atentos. Escutai os
Meus apelos e sereis conduzidos para a graça do Senhor. Não desanimeis. Não percais a vossa esperança. Deus
está ao vosso lado. 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.
10.04.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.193
Queridos filhos, procurai cultivar bons sentimentos em vossos corações. Buscai o Senhor e deixai-vos guiar por Suas
Mãos Poderosas. Enchei-vos do Seu Amor para serdes capazes de experimentar Sua presença em vossas vidas.
Quando os homens compreenderem a importância do amor a humanidade será curada espiritualmente e a paz
reinará em toda terra. Tende coragem. Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades, chamai por Jesus e sereis
vitoriosos. Não vos esqueçais: Deus é o balsamo para vossas feridas. Confiai nEle e sereis transformados e curados.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
paz.
12.04.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.194
Queridos filhos, sabei valorizar a oração e procurai manter-vos afastados de tudo aquilo que vos leva ao pecado.
Sois o povo eleito do Senhor e não podeis viver afastados de Sua graça. Venho do Céu para oferecer-vos o Meu
amor e para chamar-vos à conversão. Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Deus
tem pressa. Não recueis. Eis o tempo oportuno para o vosso retorno. Abri vossos corações e aceitai a vontade de
Deus. Confiai plenamente no poder de Deus e vereis a paz reinar sobre a terra. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
15.04.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.195
Queridos filhos, peço-vos que intensifiqueis vossas orações em favor da conversão dos homens. Eu sou a vossa
Mãe e chamo-vos à santidade. Peço-vos que sejais do Senhor. Não permitais que o demônio vos escravize. Estais
atentos para não serdes enganados. Dobrai vossos joelhos em oração e pedi perdão pelos vossos pecados. Não
quero obrigar-vos, mas este é o Meu desejo para vossas vidas. Sabei que por meio de pequenos sacrifícios vós
podeis mudas muitas coisas. Confiai no Senhor e jamais vos afasteis de Sua graça. Buscai o Senhor, pois Ele está
de braços abertos à vossa espera. 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.

18.04.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.196

Queridos filhos, recordais hoje a Paixão e Morte do Meu Filho Jesus e Eu vos convido ao arrependimento sincero de
todos os vossos pecados. Não vos esqueçais: Jesus entregou-Se por amor a vós carregando pesada Cruz para
salvar a humanidade. Peço-vos que reflitais sobre o amor do Meu Filho Jesus por cada um de vós e peço-vos que
não ofendais o Meu Jesus que já está por demais ofendido. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada e
não permitais que o demônio vos afaste da graça do Meu Filho Jesus. Quero dizer-vos que Jesus está de braços
abertos à vossa espera. Ele quer abençoar-vos e perdoar-vos. Entregai-vos docilmente em Suas mãos para serdes
salvos. Não vos deixeis contaminar. Vós sois do Senhor e as coisas do mundo não são para vós. Permanecei firmes
no caminho que vos indiquei. Se caminhardes segundo a vossa própria vontade, não caminhareis em direção a
Jesus. Escutai-Me e sereis conduzidos para a plena felicidade. Rezai. Somente rezando sereis capazes de
compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Abri vossos corações ao Amor do Senhor 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 reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
19.04.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.197
Queridos filhos, coragem. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Quero dizer-vos mais uma vez que não há
vitória sem cruz. Sede imitadores do Meu Filho Jesus. Na alegria ou na dor louvai sempre o Senhor. Ele está perto
de vós para animar-vos e conduzir-vos à perfeição. Aproximai-vos da oração, pois a oração vos fortalecerá e vos fará
grandes na fé. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Consagrai-vos ao Meu Imaculado Coração e Eu vos
conduzirei pela estrada da santidade. Não vos sintais sozinhos. Deus está sempre ao vosso lado embora não O
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.
22.04.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.198
Queridos filhos, não vivais nas trevas do pecado. Buscai o Senhor e vivei na Sua graça para serdes salvos. O
pecado vos destruiu e vos afastou de Deus. Peço-vos um sincero arrependimento, pois o Senhor deseja perdoar-vos.
Sabei que o pecado vos distancia da graça santificante e vos faz cegos espiritualmente. Eu sou a vossa Mãe e
desejo libertar-vos e conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Não vim do Céu por brincadeira. Tende cuidado. Acolhei os
Meus apelos e estareis livres dos ataques e ciladas do demônio. Rezai. Sem oração não podeis agradar ao Senhor.
A oração é o recurso que vos ofereço para estes tempos difíceis. Estais vivendo o tempo da grande batalha
espiritual. Aproximai-vos do Senhor que está à vossa 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.
23.04.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.199
Queridos filhos, abri vossos corações à ação Salvadora de Deus e deixai que o Espírito Santo renove vossas vidas.
Sede homens e mulheres renovados na graça de Deus. Se viverdes o Evangelho do Meu Jesus, sereis capazes de
compreender e aceitar as mudanças que o Senhor deseja fazer em vossos corações. Rezai. Quando vos abrirdes à
oração tereis forças para seguirdes pelo caminho do bem e da santidade. Não desanimeis. 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.
26.04.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.200
Queridos filhos, não temais. Confiai no Senhor e sereis recompensados com ricas e abundantes graças. Sois o povo
eleito e o Senhor vos ama. Não percais a vossa esperança. Continuai firmes no caminho que vos tenho indicado e o
amanhã será melhor. A humanidade vive fortes tensões e os homens continuam trilhando pelas veredas da
autodestruição. Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para socorrer-vos. Fortalecei-vos no Senhor. Entregai a Ele a
vossa própria existência para serdes salvos. Quero dizer-vos que nada está perdido. Convertei-vos, pois de vossa
conversão dependem muitas coisas. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por 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.
29.04.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.201
Queridos filhos, peço-vos que continueis a rezar. Valorizai a oração, pois quem está em oração, está com o Senhor.
Rezai sempre e não tenhais medo de testemunhar a vossa fé. Sede corajosos e sinceros. O Senhor conhece vossos
corações e vos recompensará generosamente. Se os homens rezassem e se reconciliassem com Deus, a
humanidade seria curada espiritualmente. Não recueis. Eis o tempo oportuno para vos converterdes. 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.
01.05.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.202
Queridos filhos, abri vossos corações humildemente ao Meu chamado e vivei voltados para o Paraíso para o qual
unicamente fostes criados. Viveis no tempo em que a criatura é mais valorizada que o próprio Criador. A grande
tentação dos vossos dias é parecer cristãos e não ser verdadeiramente. Cuidai antes de tudo da vossa vida
espiritual. Se vos abrirdes a Deus sereis transformados e tudo acabará bem para vós. Não vos esqueçais: a vossa
vitória está em 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.
03.05.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.203
Queridos filhos, vós sois importantes para a realização dos Meus planos. Peço-vos que tenhais ilimitada confiança
em Meu Filho Jesus e que em toda parte procureis testemunhar o Amor de Deus. Eu sou a vossa Mãe e venho do
Céu para chamar-vos à santidade. Sabei todos vós que este é o tempo da graça. Não fiqueis de braços cruzados.
Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Dizei a todos que Eu tenho pressa e que já não há mais tempo a
perder. Anunciai em toda parte os Meus apelos. O que digo deve ser levado a sério.Eu vos amo como sois. Mesmo
com vossos pecados Eu vos amo e peço ao Meu Jesus por vós. Tende coragem. Não desanimeis nunca. Nada ou
ninguém está perdido. Convertei-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.
06.05.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.204
Queridos filhos, convido-vos a intensificar vossas orações em favor da conversão da humanidade. Peço-vos que
estejais atentos, mantendo em vossos corações a serenidade e a paz que Eu vos ofereço, porque no futuro tereis
grandes tribulações. A humanidade contaminou-se com o pecado e a cada dia cresce o número daqueles que se
afastam de Deus. Deus enviou-Me para conduzir-vos por caminho seguro. Vivei as Minhas mensagens e não temais
anunciar as verdades que já vos comuniquei. Voltai-vos depressa porque o Senhor tem pressa. Arrependei-vos e abri
vossos corações ao Amor do Senhor. Desejo que em tudo façais a vontade do Meu Senhor. Se assim fizerdes sereis
salvos. 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.
08.05.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.205
Queridos filhos, deixai que o Senhor conduza vossas vidas e sereis guiados para o bem e para a santidade. Desejo
que em tudo sejais como Jesus. Eu vos amo e quero ver-vos felizes. Não desanimeis. Aconteça o que acontecer,
confiai em Jesus. Não vos esqueçais: Eu estou ao vosso lado. Rezai. Na oração sereis capazes de compreender e
aceitar os Meus apelos. 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.

10.05.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.206
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Peço-vos que tenhais
plena confiança em Meu Filho Jesus, pois somente assim sereis vitoriosos. Eu quero dizer-vos que este é o tempo
oportuno para o vosso retorno. Sabei todos vós que o Senhor vos espera de braços abertos. Não recueis. Não
percais a vossa esperança. Eu vos amo e estou aqui para oferecer-vos todo o Meu Amor. Eu conheço vossas
dificuldades e pedirei ao Meu Jesus por vossas intenções. Não vos afasteis da verdade. Abri vossos corações aos
Meus apelos e vereis a paz reinar sobre a terra. Eu estou convosco embora não Me vejais. Não vos esqueçais: Eu
sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma Mãe ama seus filhos. Voltai-vos ao Senhor o mais depressa possível.
Viveis no tempo das grandes tribulações e se viverdes em pecado não encontrareis a salvação. Arrependei-vos e
convertei-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.
11.05.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.207
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo como sois. Fico feliz por estardes aqui e peço ao Senhor que vos
abençoe e vos conceda a graça da conversão sincera. Convido-vos a assumirdes o vosso verdadeiro papel de
cristãos e a viverdes santamente. Não quero obrigar-vos, mas como Mãe desejo levar-vos a um ardente e contínuo
desejo de Deus. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se distanciaram do Senhor.
Voltai-vos. O Senhor ainda vos espera. Não desanimeis. Mesmo quando sentirdes o peso da cruz, procurai manter
acesa a chama da fé dentro de vós. A fé vos levará a esperança de um amanhã melhor. Alegrai-vos porque vossos
nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração. Rezai. Quando vos sentirdes tentados, buscai forças na
oração. Quem reza está com o Senhor. Coragem. Eu pedirei ao Meu Filho por cada um 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.
13.05.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.208
Queridos filhos, buscai forças em Jesus para vossa caminhada. Alimentai-vos da Sua Palavra e de Eucaristia para
vos tornardes homens e mulheres de fé e de oração. Peço-vos também que vivais os Meus apelos. Através das
Minhas mensagens a humanidade encontrará a conversão e a paz. Dizei a todos que não vim do Céu por
brincadeira. O que vos digo deveis levar a sério. Abri vossos corações ao Amor do Senhor e voltai-vos à Sua graça
Misericordiosa. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
17.05.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.209
Queridos filhos, sou a Mãe de Deus Filho e vossa Mãe. Convido-vos a viverdes voltados para o Senhor e a
acolherdes os Meus apelos com alegria. Peço-vos que vos afasteis do pecado, pois o pecado vos afasta da graça de
Deus. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens não rezam mais. Eis o tempo oportuno para
acolherdes a graça do Senhor. Desejo conduzir-vos Àquele que tem palavras de vida eterna e a transformar-vos em
homens e mulheres de fé. Não recueis. Vós não estais sozinhos. Deus está muito perto de vós. Alegrai-vos porque
está próxima a vossa libertação. 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.
20.05.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.210

Queridos filhos, rezai. Agora é chegado o momento em que deveis intensificar vossas orações, pois somente assim
sereis capazes de suportar o peso das provações que já estão a caminho. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos
vossos sofrimentos. Escutai com atenção os Meus apelos e estais atentos para não serdes enganados. Se
acolherdes o Meu convite à conversão, sereis vitoriosos. Confiai em Meu Filho Jesus e acolhei Seu Evangelho 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.
22.05.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.211
Queridos filhos, continuai a percorrer o caminho que vos tenho indicado e encontrareis Meu Filho Jesus. Não
permitais que as coisas mundanas vos afastem do Senhor. Quero dizer-vos que estais caminhando para um futuro
de grandes tribulações, mas se acolherdes a Minha mensagem, nenhum mal vos atingirá. Rezai. Rezai muito. Rezai,
sobretudo pela Igreja do Meu Filho Jesus. O que outrora vos predisse está para realizar-se. Peço-vos que não vos
afasteis da verdade. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e estou sempre perto de vós. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
24.05.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.212
Queridos filhos, avante. Eu estou convosco. Não desanimeis ante as dificuldades. Se depositardes toda a vossa
confiança em Jesus sereis vitoriosos. Eu espero o vosso sim sincero e corajoso. Dai exemplo para que os outros
possam sentir a presença do Meu Jesus em vossas vidas. A humanidade precisa de homens e mulheres que dêem
testemunho de fé. Meu Filho Jesus espera isso de vós. Abri vossos corações e acolhei Seu Evangelho para serdes
salvos. Não desanimeis. Eu conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Rezai. Sabei valorizar a
oração. A oração é a vossa vitória e fortaleza. Somente por meio da oração compreendereis os desígnios de Deus
para vossas vidas. Alegrai-vos porque vós não estais sozinhos. O Senhor caminha ao vosso lado. Não temais.
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.
27.05.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.213
Queridos filhos, sois do Senhor e não podeis viver afastados da Sua graça. Não vos deixeis contaminar com o
pecado. Abri vossos corações ao Deus da Alegria e da Paz. Sede construtores de justiça e de paz. A humanidade
vive sem paz porque os homens rejeitaram o amor do Senhor. Estais atentos. Cuidai da vossa vida espiritual para
alcançardes a salvação. Rezai. A oração sincera e perfeita vos sustentará nos momentos mais difíceis para 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.
30.05.2003
Mensagem de Nossa Senhora nº 2.214
Queridos filhos, conheço vossos corações e sei a grande reserva de bondade que há dentro de cada um de vós.
Ajudai-Me. Preciso de vós para a realização dos Meus planos. Eu desejo socorrer os Meus pobres filhos afastados e
vós podeis ajudar-Me. Não cruzeis os braços. Rezai. Na oração descobrireis o desejo do Senhor para vossas vidas.
Meu Filho Jesus vos recompensará por tudo que fizerdes em favor dos Meus projetos. Confiai em Minha Maternal
proteção e vereis brotar em vossos corações uma grande alegria. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje
vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
31.05.2003
Mensagem de Nossa Senhora nº 2.215

Queridos filhos, alegro-Me por estardes aqui. Pedirei ao Meu Filho Jesus por cada um de vós e por vossas
necessidades. Convido-vos nesta noite a vos abrirdes ao chamado do Senhor e a viverdes com coragem os Meus
apelos. Eu vos amo e quero levar-vos a um alto cume de santidade. Peço-vos que não vos afasteis da oração. A
oração é a vossa grande arma de defesa contra os ataques e ciladas do demônio. Sabei valorizar a oração em
família. Viveis no tempo em que a criatura é mais valorizada que o Criador e correis o risco de vos perder
eternamente. Abri vossos corações a Jesus. Ele é a certeza da vossa vitória. Somente n’Ele está a vossa plena
felicidade e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Não permitais que o pecado crie raízes em vossos corações.
Arrependei-vos depressa. O Senhor 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.
03.06.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.216
Queridos filhos, caminhais para um futuro de grandes tribulações. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé,
pois somente assim sereis capazes de suportar os sofrimentos que hão de vir. Satanás espalhou seus erros por toda
parte e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Tende cuidado. Não vos deixeis
contaminar. Amai e defendei a Verdade. Meu Filho Jesus é a Verdade absoluta e vós deveis anuncia-lo a todos. Sois
o povo do Senhor e não podeis ficar de braços cruzados. Rezai. A oração vos fortalecerá para a grande batalha
espiritual que tereis em breve. Avante sem medo. 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.
06.06.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.217
Queridos filhos, confiai em Jesus. Ele é a certeza da vossa vitória. Não percais a esperança. Meu Filho está ao vosso
lado.Intensificai vossas orações e continuai firmes no caminho que vos tenho indicado. Eu sou a vossa Mãe e
conheço vossos corações.Não temais. Eu pedirei ao Meu Jesus 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.
07.06.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.218
Queridos filhos, convido-vos a viverdes as Minhas mensagens e a testemunhá-las com a vossa própria vida, pois
através delas Eu quero levar-vos a uma profunda união com Meu Filho Jesus. Abri vossos corações e com coragem
sabei enfrentar os obstáculos do vosso dia a dia. Vós não estais sozinhos. Meu Jesus está sempre perto de vós.
Peço-vos que estejais atentos para não serdes enganados. Cuidai da vossa vida espiritual e não permitais que as
coisas mundanas vos afastem do Meu Senhor. Vós tendes um lugar especial em Meu Imaculado Coração. Alegraivos porque vossos nomes já estão inscritos no Céu. 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.
10.06.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.219
Queridos filhos, voltai-vos à oração para serdes grandes na fé. A humanidade distanciou-se do Criador porque os
homens não rezam mais. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para dizer-vos que este é o tempo do grande retorno.
Não cruzeis os braços. Se viverdes conforme a vontade do Senhor recebereis a recompensa dos justos. Confiai na
Bondade do Senhor e voltai-vos a Ele que vos ama e vos conhece pelo nome. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
13.06.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.220
Queridos filhos, imitai Meu Filho Jesus para serdes homens e mulheres de grandes virtudes. Abri vossos corações a
Cristo, pois Ele quer habitar em vós. Afastai-vos de tudo aquilo que é imperfeito e buscai a perfeição. Entregai-vos ao

Meu Jesus e Ele cuidará de vós. Sabei que Jesus é o vosso grande amigo e conhece a cada um de vós pelo nome.
Não permitais que o demônio vos afaste do caminho da graça. A vossa felicidade não está nos prazeres deste
mundo, pois como já disse, as coisas mundanas não são para vós. Sois do Senhor e somente a Ele deveis
pertencer. Rezai. Quando rezardes, rezai com o coração. Vosso coração deve estar voltado para Àquele que vê o
oculto e sabe o que vos é necessário. Não vos deixeis enganar. O homem só poderá encontrar o Senhor trilhando
pelo caminho das boas ações. Cuidado. Valorizai o que é do Senhor e sereis salvos. Avante pelo caminho que vos
apontei. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
14.06.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.221
Queridos filhos, tranqüilizai-vos, pois Jesus está convosco. Aconteça o que acontecer não percais a vossa confiança
e esperança.Eu sou a vossa Mãe e sei a grande reserva de bondade que há em vós. Procurai cultivar bons
sentimentos e sede irmãos de todos. Vós sois amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Se
soubésseis o quanto sois amados choraríeis de alegria. Rezai. Não vos afasteis da oração. A oração vos fortalecerá
e vos aproximará cada vez mais do Meu Filho Jesus. Não temais. Se seguirdes pelo caminho da oração sereis
vitoriosos. 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.
17.06.2003 00:00
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.222
Queridos filhos, avante sem medo. Eu sou a vossa Mãe e caminho convosco.Peço-vos que tenhais ilimitada
confiança em Meu Filho Jesus e que em toda parte procureis testemunhar a vossa fé. Sois o povo eleito do Senhor e
Ele espera muito de vós. Não fiqueis de braços cruzados. Anunciai em toda parte que Jesus é a certeza da vossa
vitória. A humanidade vive pobre espiritualmente porque os Meus filhos vivem distantes da oração e da verdade. Meu
Filho Jesus é a Verdade absoluta do Pai e Ele espera o vosso sim ao Seu chamado. Dai o melhor de vós na missão
que vos foi confiada. Se fizerdes o que vos peço sereis 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.
19.06.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.223
Queridos filhos, sabei todos vós que somente em Jesus tereis força e coragem para a vossa missão. Abri vossos
corações à Sua graça e voltai-vos a Ele que vos espera de braços abertos. Quando vos sentirdes fracos, chamai por
Jesus. Ele é o vosso tudo e somente nele está a vossa verdadeira felicidade. Nestes tempos difíceis, deveis
alimentar-vos da Eucaristia. A Eucaristia é a certeza da vossa vitória. Se vos alimentardes da Eucaristia e viverdes
sempre na graça de Deus, sereis salvos. Peço-vos também que continuais a rezar. Sem oração jamais sereis
capazes de compreender o Amor de Deus por 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.
21.06.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.224
Queridos filhos, sede mansos e humildes de coração para poderdes testemunhar a Minha presença no meio de vós.
Peço-vos que tenhais confiança na Misericórdia do Meu Senhor, pois Ele sabe o que vos é necessário. Acreditai em
Seu Amor e sereis libertados da escravidão do pecado. Convido-vos ao arrependimento sincero, pois o
arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho da conversão. Continuai a rezar. Se os homens rezassem
e se reconciliassem com Deus, bem depressa a humanidade seria curada espiritualmente. Não vos preocupeis. Eu
pedirei ao Meu Jesus por 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.

24.06.2003 20:00:00
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.225
Queridos filhos, anunciai a Verdade a todos os Meus pobres filhos afastados do Meu Senhor. A vossa missão de
batizados é levar Cristo ao mundo. Não cruzeis os braços. Sede corajosos e sabei enfrentar os obstáculos que
surgem no vosso dia a dia. Vós não estais sozinhos.Quando o Senhor chama, Ele não deixa Seus filhos sozinhos.
Não vos esqueçais: vós tendes um grande Amigo convosco. Se abrirdes vossos corações sentireis sempre Sua
Divina presença ao vosso lado. 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.
26.06.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.226
Queridos filhos, renunciai em nome do Meu Filho Jesus a todo pecado, pois o pecado vos afasta do Amor de Deus e
vos distancia da graça santificante. Vós sois importantes para o Senhor e Ele deseja ardentemente a vossa salvação.
Não fiqueis de braços cruzados. Rezai. A oração será o vosso sustentáculo nos momentos mais difíceis. Confiai no
poder de Jesus e sereis transformados. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
28.06.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.227
Queridos filhos, Eu vos amo como sois e peço-vos que sejais em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus. Vim do Céu
para abençoar-vos e oferecer-vos o Meu Coração como refúgio seguro para vós. Viveis no tempo pior que do dilúvio
e é chegado o momento em que deveis acolher as Palavras do Senhor em vossas vidas. Não percais a vossa
esperança. O amanhã será melhor. Confiai plenamente na bondade do Meu Filho Jesus e sereis vitoriosos. Rezai.
Sem oração não podeis compreender o que vos digo. 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.
29.06.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.228
Queridos filhos, peço-vos que sejais fiéis ao Meu Papa, pois tudo aquilo que ele diz corresponde a verdade. Sabei
que o prêmio para vossa fidelidade será a salvação. Não permitais que o demônio vos engane com falsos
ensinamentos. Sabei que a verdade é mantida íntegra apenas na Igreja Católica. Peço-vos também que mantenhais
acesa a chama do amor que Deus vos concedeu. Não temais. O Senhor caminha ao vosso lado. Nenhum mal vos
atingirá. Alegrai-vos porque vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração. Avante com alegria. 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.
01.07.2003 20:05:00
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.229
Queridos filhos, não desanimeis nunca. Depositai toda a vossa confiança em Jesus e vereis novos céus e novas
terras. Peço-vos que continueis a rezar. Somente pela oração tereis forças e coragem para mudardes de vida.
Conheço vossas dificuldades e quero ajudar-vos. Sede mansos e humildes de coração. Acolhei com alegria os Meus
apelos e em toda parte testemunhai a Minha presença no meio de vós. Permanecei firmes no caminho da conversão
que vos apontei, pois somente assim sereis capazes de contribuir para o triunfo do 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.
05.07.2003 20:36:00
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.230
Queridos filhos, convido-vos a viverdes os mandamentos do Senhor e a acolherdes as Minhas mensagens com
alegria. Vós sois do Senhor e não podeis viver afastados de Sua graça. Peço-vos também que continueis a rezar,
pois sem oração a vida cristã perde seu valor e eficácia. A humanidade distanciou-se do Criador porque os homens

se afastaram da oração. Voltai-vos a Jesus e acolhei Seu Evangelho para serdes salvos. Meu Filho Jesus vos
ensinou, com exemplos e com palavras, que o caminho da verdadeira felicidade é o amor. Amai sempre e fazei o
bem a todos. Libertai-vos verdadeiramente do pecado e assumi a vossa missão de filho de Deus. Não quero forçarvos, mas o que digo deve ser lavado a serio. Eu sou a vossa Mãe e caminho convosco. Não recueis. 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.
08.07.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.231
Queridos filhos, amai e defendei a verdade. Vós sois do Senhor e não podeis trilhar pelo caminho do erro. A
humanidade vive pobre espiritualmente porque os homens não aceitam a verdade anunciada por Meu Filho Jesus.
Peço-vos que tenhais coragem e que em toda parte procureis testemunhar que sois de Cristo. Aconteça o que
acontecer permanecei sempre firmes na vossa fé. Deus está convosco. Na dor ou na alegria louvai sempre Seu
santo nome. Eu sou a vossa Mãe e estou perto de vós. Alegrai-vos. Meu Jesus vos ama e vos conhece pelo nome.
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.
11.07.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.232
Queridos filhos, deixai que a chama do Amor do Meu Imaculado Coração ilumine vossas vidas e vos faça
compreender o Amor de Deus por vós. Peço-vos que entregueis a Mim a vossa própria existência através da
consagração ao Meu Imaculado Coração. Eu quero conduzir-vos Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e
Vida. Sede mansos e humildes de coração e tereis força para viverdes os Meus apelos. Rezai. Jamais podeis
compreender os Meus apelos se não tiverdes uma vida de orações. 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.
12.07.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.233
Queridos filhos, não permitais que as coisas mundanas vos impeçam de servir ao Senhor. Vós sois do Senhor e não
podeis viver afastados da sua graça. Rezai. Dedicai parte do vosso tempo à oração, pois a oração é o recurso
seguro que tendes para o grande combate espiritual destes tempos difíceis. Peço-vos que estejais atentos. Eu sou a
vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma Mãe ama seus filhos. Não quero obrigar-vos, mas aceitai com amor as
Minhas mensagens. Eu quero ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que Eu faço. Encorajai-vos e dizei ao mundo
que este é o tempo oportuno para a conversão. Não fiqueis de braços cruzados. Deus 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.
15.07.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.234
Queridos filhos, rezai. Somente por meio da oração podeis compreender os projetos do Senhor para vossas vidas.
Sois o povo eleito e não podeis cruzar os braços quando tantos filhos estão afastados. Eis o tempo oportuno para
vos converterdes e assumirdes a vossa nobre missão. Eu espero de vós grandes coisas. Dizei a todos que Deus tem
pressa e que não vim do céu por brincadeira. Avante ao encontro de Cristo. Ele vossa ama e 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.
17.07.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.235
Queridos filhos, não vos afasteis da oração. A oração é o vosso sustentáculo no caminho da perseverança. Quando
estais afastados da oração o demônio se aproxima de vós para tentar-vos e afastar-vos do Meu Filho Jesus. Os

Meus pobres filhos vivem cegos espiritualmente porque não sabem valorizar os ensinamentos de Jesus. Viveis no
tempo em que a criatura é mais valorizada que o próprio Criador. Escutai-Me e testemunhai todas as Minhas
mensagens. Se fizerdes o que vos peço sereis recompensados generosamente pelo 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.
19.07.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.236
Queridos filhos, rezai. Estais vivendo no tempo das grandes tribulações e se viverdes afastados da oração não tereis
forças para suportardes o peso das dificuldades. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para socorrer-vos. Não percais
a vossa esperança. Deus está convosco. Não permitais que o demônio vos afaste da verdade. Acolhei com amor as
Minhas mensagens, pois através delas Eu quero levar-vos a um ardente e continuo desejo de Deus. A humanidade
caminha para um grande abismo e é chegado o momento do vosso retorno. Não cruzeis os braços. Não vivais em
pecado. Arrependei-vos e convertei-vos. Ainda há tempo para vos reconciliardes com Deus. Alegrai-vos porque Ele
está de braços abertos à vossa 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.
22.07.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.237
Queridos filhos, Eu preciso muito de vós. Não fiqueis de braços cruzados. Vós podeis contribuir para a plena
realização dos Meus planos. Dizei a todos que tenho pressa e que este é o tempo favorável para a conversão da
humanidade. A humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser curada. Voltai-vos a Jesus. Somente em
Jesus encontrareis forças para a vossa caminhada de fé. Abri vossos corações e escutai a voz de Deus. Rezai. Se
viverdes afastados da oração não sentireis a presença de Deus em vossas vidas. Buscai o Senhor e sereis libertados
de todos os vossos males espirituais. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
25.07.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.238
Queridos filhos, a humanidade afastou-se de Deus e é chegado o momento do grande arrependimento. Os Meus
pobres filhos trilham pelas veredas da autodestruição e Eu vim do céu para resgatá-los e conduzi-los ao Meu Filho
Jesus. Apegai-vos à oração para suportardes o peso das provações que hão de vir. Eu sou a vossa Mãe e desejo a
vossa conversão e a vossa salvação. Não fiqueis no pecado. Voltai-vos. Meu Senhor vos espera com imenso amor
de Pai. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
26.07.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.239
Queridos filhos, conheço vossas dificuldades e sei que há em vossos corações o grande desejo de vitória. Quero
dizer-vos que vós estais em Meu Imaculado coração e a nada deveis temer. Eu sei o que vos é necessário e pedirei
ao Meu Jesus por cada um de vós. Alegrai-vos porque sois amados um por um pelo Pai, no filho por meio do Espírito
Santo. Não desanimeis ante vossos problemas. Confiai em Jesus. Ele é a vossa força e sem Ele nada podeis fazer.
Não vos esqueçais: quem está com Jesus jamais sentirá o peso da derrota. Continuai a rezar. A oração é o recurso
seguro para vós nestes tempos difíceis. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
29.07.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.240
Queridos filhos, sou a vossa Mãe e venho do Céu para abençoar-vos e oferecer-vos o Meu amor. Convido-vos a
assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos e a acolherdes o Evangelho do Meu Filho Jesus. Peço-vos que não

vos afasteis da oração. Rezai sempre para serdes grandes na fé. Assim como as plantas não crescem sem a chuva,
vós não podeis crescer espiritualmente se não rezardes. Afastai-vos definitivamente do pecado e não permitais que
as coisas do mundo vos contaminem. Sede do Senhor. Sede fiéis e tudo acabará bem para vós. Se em algum
momento vos acontecer cair, chamai por Meu Filho Jesus. Ele vos ama e vos conhece pelo nome. Somente n’Ele
está a vossa plena felicidade e fora d’Ele jamais sereis salvos. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos
confiou. Viveis no tempo pior que do dilúvio. Voltai-vos depressa. Se não vos converterdes, não tardará cair sobre a
humanidade um terrível castigo. Eu sou a vossa Mãe e desejo ver-vos felizes já aqui na Terra e mais terdes Comigo
no Céu. 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.
31.07.2003
Mensagem de Nossa Senhora, Nº 2.241
Queridos filhos, enchei-vos de coragem, fé e esperança. Vós não podeis imaginar o grande amor que tenho por vós.
Eu sou a vossa Mãe e desejo a vossa conversão sincera. Sabei todos vós que o Senhor vos espera de braços
abertos e espera o vosso sim com alegria. Peço-vos que vos esforceis para viverdes na graça do Meu Senhor.
Arrependei-vos sinceramente dos vossos pecados, pois o arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho
da conversão e da santidade. Não desanimeis. Vós estais em Meu Coração e Eu quero transformar-vos e fazer-vos
grandes na fé. Confiai em Minha extraordinária proteção e sereis capazes de mudardes de vida. Rezai. Valorizai a
oração e sereis capazes de compreender os desígnios 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.
02.08.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.242
Queridos filhos, quero dizer-vos que Deus está muito presente em vossas vidas. Não vos sintais sozinhos quando
sentirdes o peso da vossa cruz. Como Pai Misericordioso Deus sempre olha para Seu povo e lhes oferece Seu Amor.
Viveis os tempos das grandes provações. Sede fortes. Aconteça o que acontecer jamais vos afasteis do Senhor. Na
dor ou na alegria louvai sempre o Santo e Poderoso nome do Senhor. Eu pedirei ao Meu Jesus que vos acolha com
seu carinho e vos faça sentir Sua presença Divina. 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.

05.08.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.243
Queridos filhos, rezai. A vossa vitória está no Senhor. Nos momentos de tribulações chamai por Jesus e Ele virá para
socorrer-vos. Estais atentos. Não permitais que o demônio vos afaste da graça de Deus. Eu sou a vossa Mãe e vos
chamo a ser em tudo como Jesus. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a serio. Deus precisa muito
de vós. Abri vossos corações e acolhei com alegria o Seu chamado. 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.
06.08.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.244
Queridos filhos, afastai-vos definitivamente do pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida.
Vivei na graça do Senhor. Não permitais que as coisas impuras manchem a vossa alma e vos distancie do vosso
Criador. Arrependei-vos e reconciliai-vos com Deus. Aproximai-vos do sacramento da confissão e buscai a
Misericórdia de Deus para serdes salvos. Rezai. Jamais podeis compreender o que vos digo se não vos abrirdes à
oração Eu sou a vossa Mãe e desejo a vossa conversão. Não recueis. 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 reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
09.08.2003

Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.245
Queridos filhos, convido-vos a viverdes em profunda união com Meu Filho Jesus e a assumirdes o vosso verdadeiro
papel de cristãos. Sede santos para serdes grandes aos olhos de Deus. Eu desejo ardentemente a vossa conversão,
por isso venho do céu para chamar-vos e oferecer-vos o Meu amor. Peço a vossa consagração ao Meu Imaculado
Coração, pois todos aqueles que se consagram a Mim tem seus nomes gravados para sempre no Coração do Meu
Filho Jesus. Não vivais em pecado, mas voltai-vos ao Meu Senhor que vos ama e vos espera de braços abertos.
Rezai. Na oração descobrireis o grande tesouro espiritual que há dentro 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.
12.08.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.246
Queridos filhos, abri vossos corações ao chamado do Senhor e encontrareis o caminho da verdadeira felicidade. Eis
o tempo oportuno para a vossa conversão. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa e já não podeis viver no pecado.
O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Coragem. Eu preciso de vós. Sabei que todo aquilo que fizerdes
em Meu favor não ficará sem recompensa. Não fiqueis apegados aos bens materiais. Antes e acima de tudo buscai o
Senhor, pois sem Ele nada sois e nada podeis fazer. 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.
15.08.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.247
Queridos filhos, enchei-vos do amor de Deus e buscai forças na oração para a vossa missão. Convido-vos à
conversão sincera e a viverdes todos os dias os Meus apelos. Eu quero tornar-vos santos. Abri vossos corações a
Mim. A estrada da santidade é cheia de provações, mas Deus caminha convosco. Não podeis ser vitoriosos se não
aceitardes as provações do vosso dia-a-dia. Não há vitória sem Cruz. Confiai em Minha especial proteção. Eu sou a
vossa Mãe e estou sempre convosco. Quando sentirdes fracos, apegai-vos a oração. A oração é fortaleza dos
fracos. A oração é tão importante na busca da santidade que com ela o pobre torna-se rico e sem ela o rico torna-se
pobre. Não cruzeis os braços. Avante ao encontro 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.
16.08.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.248
Queridos filhos, sou a Mãe de Deus Filho e vossa Mãe. Quero dizer-vos que a humanidade precisa ser curada pelo
amor do Senhor para que os Meus pobres filhos encontrem a paz. Os homens se afastaram do Criador e abraçaram
falsas ideologias e falsos ensinamentos, mas Eu vim do céu para chamar-vos à conversão e ao amor. Não quero
forçar-vos, pois tendes liberdade, mas o que digo dever ser vivido com alegria. Peço-vos que não vos afasteis do
caminho que estou a indicar-vos. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Sede homens e
mulheres de constante oração e vereis novos céus e novas terras. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
19.08.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.249
Queridos filhos, abri vossos corações à vontade do Senhor e abraçai com alegria a vossa nobre missão. Sabei todos
vós que o Senhor espera de vós grandes coisas. Não fiqueis de braços cruzados. Sois importantes para a realização
dos Meus planos.Peço-vos que intensifiqueis vossas orações em favor da conversão dos Meus pobres filhos
afastados de Deus. A humanidade está enferma por causa do pecado e precisa ser curada. Eu vim do céu para
oferecer-vos Jesus. Eu sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma Mãe ama seus filhos. Não fiqueis em silêncio,
mas anunciai a todos a Minha mensagem de paz, de amor e conversão. Coragem. Deus está muito perto de vós.
Confiai n’Ele e sereis vitoriosos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

21.08.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.250
Queridos filhos, rezai pela conversão dos pecadores e por todos aqueles que não aceitam os Meus apelos. Eu sou a
vossa Mãe e vim do céu para oferecer-vos a possibilidade de tempos de paz. A humanidade precisa de paz, mas a
paz somente será possível se vos arrependerdes e vos reconciliardes com Deus. Sabei valorizar a grande
oportunidade que Deus está vos oferecendo. Dai o melhor de vós e não fiqueis estacionados no pecado. Eis o tempo
da graça que o Senhor vos oferece. Não fiqueis de braços cruzados. 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.
23.08.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.251
Queridos filhos, acreditai firmemente no poder de Deus e voltai-vos a Ele que vos ama e vos espera de braços
abertos. Vivei alegremente as Minhas mensagens, pois através delas quero conduzir-vos ao amor e à santidade.
Nestes dias intensificai vossas orações. A humanidade vive fortes tensões e caminha para a autodestruição. Dizei a
todos que a paz se constrói com a paz. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para oferecer-vos a paz. Permanecei
firmes no caminho que vos apontei e encontrareis a verdadeira paz. Não desanimeis. 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.
25.08.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.252
Queridos filhos, Meu Filho Jesus vos espera de braços abertos. Não fiqueis afastados da Sua graça. A vossa plena
felicidade está em Jesus. Sabei todos vós que Cristo é a Luz do mundo e sem Ele não encontrareis a salvação. Sede
homens e mulheres de constante oração. A vossa fidelidade contribuirá para a vitória de Deus com o triunfo do Meu
Imaculado Coração. Sede corajosos. Buscai forças em Jesus Eucarístico e sereis vitoriosos. 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.
26.08.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.253
Queridos filhos, fico feliz por estardes aqui. Peço-vos que continueis firmes na missão que o Senhor vos confiou, pois
tudo aquilo que fizerdes com amor o Senhor vos recompensará generosamente. Sois importantes para a realização
dos Meus planos. Não cruzeis os braços. Sede dóceis ao Meu chamado e vereis novos céus e novas terras. A
humanidade está afastada de Deus, mas ainda há chance e todos podem ser salvos. Convertei-vos depressa. Rezai.
Sem oração jamais compreendereis os Meus apelos. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. 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.
30.08.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.254
Queridos filhos, não temais. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Tranqüilizai-vos e acreditai firmemente no
Poder de Deus. Se depositardes toda a vossa confiança n’Ele sereis vitoriosos. Peço-vos que sejais mansos e
humildes de coração para poderdes experimentar a presença de Deus em vossas vidas. Voltai a rezar, pois a oração
vos fortalecerá e vos aproximará de Deus. Tende confiança, fé e esperança. Nada está perdido. A humanidade trilha
pelas veredas da autodestruição, mas se abrirdes vossos corações a Deus sereis salvos. Dizei a todos que tenho
pressa e que este é o tempo da graça. 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.
02.09.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.255

Queridos filhos, acolhei alegremente os Meus apelos e esforçai-vos para serdes santos. Eu sou a vossa Mãe e vim
do céu para oferecer-vos a graça da conversão. Rezai. A força da oração transformará os corações endurecidos e
adormecidos no pecado. Entregai ao Senhor vossas vidas e Ele cuidará de vós. Sois importantes para a realização
dos Meus planos e não podeis viver afastados da graça de Deus. Sede corajosos. Dizei ao mundo de hoje que Deus
é verdade e que somente n’Ele está a verdadeira libertação dos homens. Não recueis. Eis o tempo da graça que o
Senhor vos oferece. 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.
04.09.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.256
Queridos filhos, confiai em Minha especial proteção e Eu vos conduzirei à vitória. Tende confiança, fé e esperança.
Meu Filho Jesus está convosco. Rezai. Quando sentirdes o peso das provações não desanimeis. Não há vitória sem
cruz. Não vos preocupeis. Tende ilimitada confiança na providência Divina e tudo acabará bem para vós. Coragem.
Eu sou a vossa Mãe 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.
06.09.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.257
Queridos filhos, enchei-vos de coragem e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Eu sou a vossa Mãe e desejo
ardentemente a vossa conversão, mas a vossa conversão somente será possível se vos arrependerdes. Não vos
esqueçais: o arrependimento é o primeiro passo a ser dado na estrada da santidade. Afastai-vos definitivamente de
todo pecado e sabei valorizar a vida na graça. Se vos abrirdes ao Meu chamado sereis capazes de contribuir para o
triunfo do Meu Imaculado Coração. Não temais. Confiai em Jesus e Ele realizará por meio de vós grandes coisas.
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..
09.09.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.258
Queridos filhos, o Senhor vos ama e vos espera. Respondei alegremente o vosso sim ao Seu chamado e recebereis
imensas graças. Continuai firmes no caminho que vos apontei. Rezai muito, pois sem oração não sereis capazes de
compreender e viver os Meus apelos. Não vos preocupeis. Confiai plenamente no Senhor e sereis vitoriosos. Eu sou
a vossa Mãe e sei das vossas necessidades. Buscai Jesus e sereis novos homens e novas mulheres. Deixai que o
Senhor vos transforme e vos conduza à santidade. Ele está de braços abertos à vossa espera. Não recueis. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
11.09.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.259
Queridos filhos, rezar. Quando estais afastados da oração não sois capazes de compreender os desígnios de Deus.
Viveis no tempo da grande batalha espiritual e não podeis viver no pecado. Sede do Senhor. Renunciai ao pecado e
vivei na alegria da graça de Deus. Nestes tempos intensificai vossas orações em favor dos Meus apelos. Não temais.
Eu sou a vossa Mãe e estou à frente desta grande batalha. Quem permanecer fiel aos Meus apelos não
experimentará a derrota. Coragem. 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.
13.09.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.260
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos é necessário. Não percais a vossa esperança. Os projetos que
aqui iniciei são do Senhor e jamais serão destruídos. Os corações que acolhem alegremente os Meus apelos jamais
serão confundidos. Rezai. Se os homens rezassem e se reconciliassem com Deus, bem depressa a humanidade

seria curada espiritualmente. Dizei a todos que não venho do céu por brincadeira. Deus tem pressa. Não fiqueis de
braços cruzados. Confiai plenamente na Bondade infinita do Meu Jesus e tudo acabará bem 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.
16.09.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.261
Queridos filhos, coragem. Eu sou a vossa Mãe e caminho convosco. Quando sentirdes o peso das vossas
dificuldades chamai por Mim e Eu vos conduzirei por caminho seguro. Peço-vos que tenhais confiança, fé e
esperança. A humanidade vive momentos difíceis, mas esta situação mudará quando os homens se abrirem ao Deus
da Salvação e da Paz. Rezai. Quando estais afastados da oração vos tornais o alvo do demônio. Estais atentos. Sois
do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. Não cruzeis os braços. 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.
18.09.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.262
Queridos filhos, não temais. A vossa vitória está no Senhor. Ele é a vossa esperança e sem Ele nada podeis fazer.
Rezai. A oração vos fará sentir a vitória do Senhor em vossas vidas. Eu estou ao vosso lado para encorajar-vos e
dizer que vós não estais sozinhos. Confiai plenamente na Bondade do Senhor e esperai n’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.
20.09.2003
Mensagem de Nossa Senhora,n 2263
Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Peço-vos
que vivais santamente fazendo o bem a todos e amando como Meu Jesus vos ensinou. Reconciliai-vos com Deus e
fugi do pecado. Não vos deixeis contaminar pelo veneno mortal do demônio. Buscai Jesus. Quem encontra Jesus,
encontra a Salvação. Os que vivem longe de Deus são como navegador errante sem destino e sem saber aonde
chegar. Eu vim do céu para apontar-vos o Caminho. Segui-Me com fidelidade. Vivei os Meus apelos e sereis salvos.
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.
23.09.2003
Mensagem de Nossa Senhora,n 2.264
Queridos filhos, sede corajosos e vivei os Meus apelos. Eu vim do Céu para chamar-vos à conversão e espero o
vosso sim sincero e corajoso. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Eu conheço cada uma
das vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Não cruzeis os braços. Rezai. Na oração descobrireis a
vontade do Senhor para vossas vidas. Avante sem medo. Deus está convosco embora não O 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.
26.09.2003
Mensagem de Nossa Senhora,n 2.265
Queridos filhos, enchei-vos do amor de Deus e buscai forças na Eucaristia. Meu Filho, Jesus Cristo, deseja o vosso
retorno à Sua graça misericordiosa. Não vivais afastados. Sabei que Jesus está de braços abertos à vossa espera.
Não percais a coragem. A vossa vitória está no Senhor. Confiai n’Ele e sereis vitoriosos. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma
vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
27.09.2003

Mensagem de Nossa Senhora,n 2.266
Queridos filhos, fico feliz por estardes aqui. Deus vos abençoe e vos faça crescer no Seu amor. Eu sou a vossa Mãe
e venho do Céu para convidar-vos ao arrependimento sincero de todos os vossos pecados. Sois importantes para a
realização dos Meus planos e não podeis cruzar os braços. Sabei que tudo aquilo que fizerdes em Meu favor não
ficará sem recompensa. Continuai firmes no caminho que vos apontei. Eu preciso muito de vós. Tende coragem, fé e
esperança. Não recueis ante as dificuldades do vosso dia a dia. Eu estou convosco. Confiai em Minha especial
proteção e jamais sereis confundidos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
29.09.2003
Mensagem de Nossa Senhora,n 2.267
Queridos filhos, sou a Rainha da Paz e venho do Céu para abençoar-vos e dizer-vos que sois amados um por um
pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Convido-vos a assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos e a
levardes os Meus apelos ao mundo. Quero dizer-vos que a humanidade perdeu a paz porque os homens se
afastaram do Criador. Voltai-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Rezai. Somente rezando sereis
capazes de compreender a Minha presença no meio de vós. Agradeço-vos por viverdes os Meus apelos e assegurovos que no Céu tereis grande recompensa. Coragem. Não recueis. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós e por vossas
necessidades. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
30.09.2003
Mensagem de Nossa Senhora,n 2.268
Queridos filhos, enchei-vos do amor de Deus, pois somente assim podeis amar o vosso próximo. Não permitais que
o ódio crie raízes em vossos corações. Sois do Amor, por isso amai sempre e fazei o bem a todos. Deus está de
braços abertos à vossa espera. Não fiqueis estacionados no pecado. Vivei alegremente o Evangelho do Meu Jesus e
testemunhai em toda parte que o amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Não fiqueis
afastados da oração. A humanidade precisa de paz, mas o homem só poderá encontrar a paz quando se abrir à
oração. 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.
04.10.2003
Mensagem de Nossa Senhora,n 2.269
Queridos filhos, enfrentai com coragem as vossas dificuldades. Sabei que Meu Jesus está muito perto de vós.
Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus e Ele será o vosso consolo. Ele é o vosso grande amigo e
jamais vos deixará sozinhos. Procurai cultivar bons sentimentos e sede mansos e humildes de coração. Rezai. A
oração é o recurso que vos ofereço para estes tempos difíceis. Eu sou a vossa Mãe e conheço vossas necessidades.
Tende coragem, fé e esperança. Eu estou convosco. Não desanimeis. Aconteça o que acontecer permanecei firmes
na vossa fé. Eu pedirei ao Meu Jesus por cada um de vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
07.10.2003
Mensagem de Nossa Senhora,n 2.270
Queridos filhos, convido-vos a acolherdes os Meus apelos, pois somente assim podeis contribuir para o Triunfo do
Meu Imaculado Coração. Intensificai vossas orações em favor da paz do mundo que vive ameaçado pela falta de
paz. Eu sou a Rainha da paz e vim do céu para oferecer-vos a graça da paz. Não cruzeis os braços. Dai testemunho
da vossa fé e sede em toda parte semelhante ao Meu Filho Jesus. Não percais a vossa esperança. Se rezardes e
viverdes o Evangelho do Meu Jesus a humanidade voltará a ter paz. Coragem. Não recueis. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma
vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

10.10.2003
Mensagem de Nossa Senhora,n 2.271
Queridos filhos, sou a Mãe de Deus Filho e vim do céu enviada por Deus para chamar-vos à conversão e à
santidade. Quero dizer-vos que Deus é verdade e que Ele vos ama muito. Se chegásseis a imaginar o quanto sois
amados, choraríeis de alegria. Sede corajosos e não fiqueis estacionados no pecado. Eis o tempo da vossa decisão:
a quem quereis servir? Não vos esqueçais que a verdadeira felicidade está no Senhor. Os homens perderam a paz e
se afastaram de Deus porque em vossos dias a criatura é mais valorizada que o próprio Criador. Abri vossos
corações ao chamado do Senhor. Não recueis. Acolhei os Meus apelos para serdes grandes aos Olhos de Deus.
Rezai. A oração vos aproximará cada vez mais do Senhor. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
11.10.2003
Mensagem de Nossa Senhora,n 2.272
Queridos filhos, não vos aflijais. Tende ilimitada confiança no Senhor e sereis renovados e transformados. Eu sou a
vossa Mãe e sei o que vos é necessário. Não temais. Confiai em Minha maternal proteção e tudo acabará bem para
vós. Quando vos sentirdes fracos, buscai forças em Jesus. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada sois e nada podeis
fazer. Peço-vos que continueis a rezar. Assim como as plantas precisam da chuva para crescer, vós precisais de
oração para crescer na fé. Aproximai-vos de Jesus. Ele vem a vós na Eucaristia para ser o vosso Precioso Alimento.
Quem O recebe na Eucaristia recebe o maior tesouro para a vida espiritual. Abri vossos corações ao Amor do
Senhor e vereis novos céus e novas terras. .Não desanimeis. Coragem. Nada 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.
14.10.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.273
Queridos filhos, quero dizer-vos que o Senhor está ao vosso lado e que a nada deveis temer. Na alegria ou na dor
louvai sempre Meu Filho Jesus, pois Ele vos ama e vos conhece pelo nome. Nos momentos mais difíceis para vós
não desanimeis; chamai por Jesus e sereis vitoriosos. Peço-vos que entregueis a Mim a vossa própria existência. Eu
quero conduzir-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Não vos afasteis da oração. Quando estais
afastados da oração vos tornais o alvo do demônio. Tende cuidado. Sois do Senhor e as coisas do mundo não são
para 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.
16.10.2003
Mensagem de Nossa Senhora nº 2274
Queridos filhos, peço-vos hoje orações pelo Papa e pela Igreja do Meu Filho Jesus. Rezai também pelo futuro da
Igreja. Não permitais que a chama da fé e da esperança se apague dentro de vós. Confiai em Jesus. Ele é o vosso
único Caminho, Verdade e Vida. Acreditai firmemente em Seu Amor para serdes capazes de compreender os
desígnios de Deus. A humanidade contaminou-se como pecado e os Meus pobres filhos caminham como cegos a
guiar outros cegos. Estais atentos. Amai a verdade e sede defensores da verdadeira doutrina do Meu Filho Jesus.
Não temais. Eu estou perto de vós. Não desanimeis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
18.10.2003
Mensagem de Nossa Senhora nº 2275
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e desejo ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no Céu. Peço-vos
que não percais a vossa esperança, pois Eu vim do Céu para socorrer-vos. Sabei que vossos nomes já estão
gravados em Meu Imaculado Coração e a nada deveis temer. Eu conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu
Jesus por vós. Rezai apenas. Vossas orações e sacrifícios contribuirão para a vitória definitiva do Meu Imaculado
Coração. A humanidade distanciou-se de Deus e vós que estais a escutar-Me não podeis cruzar os braços. Eis o
tempo oportuno para o vossa sincero e corajoso testemunho. Se fizerdes o que vos peço recebereis grande

recompensa. 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.
21.10.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.276
Queridos filhos, afastai-vos do mundo e buscai antes e acima de tudo o Reino de Deus. Não vos esqueçais que tudo
nesta vida terrena passa, mas a graça de Deus será eterna. Esforçai-vos para abraçardes a santidade, pois somente
assim sereis ricos espiritualmente. Os homens vivem apegados aos bens materiais porque ainda não descobriram o
valor da riqueza espiritual. Peço-vos que tenhais cuidado. O vosso maior tesouro será a salvação eterna. Escutai
com atenção os Meus apelos e sereis capazes de compreender o desejo do Senhor para vossas vidas. Rezai. Sem
oração não podeis viver as mensagens que já vos transmiti. Coragem. Eu estou ao vosso lado. 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.
22.10.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.277 em Maceió/AL
Queridos filhos, peço-vos que vos esforceis para viverdes os Meus apelos, pois Eu quero conduzir-vos a um continuo
desejo de Deus. Dizei a todos que não venho do céu por brincadeira. Viveis no tempo das grandes confusões
espirituais e é chegado o momento de vos decidirdes. Não vivais no pecado. Abraçai a graça do Senhor para serdes
salvos. A humanidade vive pior que nos tempos do diluvio e os Meus pobres filhos vivem distantes de Deus e
caminham para um grande abismo. Eu sou a vossa Mãe e desejo o vosso retorno. Sede corajosos. O Senhor espera
o vosso sim à Sua graça. Rezai. Se rezardes e vos reconciliardes com Deus a humanidade será curada
espiritualmente. Não desanimeis. Eu estou sempre ao vosso lado. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel
de cristãos. Neste momento faço cair sobre vós uma chuva extraordinária de graças. 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.
25.10.2003
Mensagem de Nossa Senhora nº 2.278
Queridos filhos, confiai em Jesus que é o vosso bem absoluto e sabe o que vos é necessário. Sois o povo eleito e
amado pelo Senhor e Ele espera de vós grandes coisas. Não cruzeis os braços. Sabei valorizar os dons recebidos e
colocai-vos nas mãos de Deus com inteira confiança. Rezai muito. A oração é a certeza da vossa vitória. Quando
estais afastados da oração correis o risco de serdes enganados pelo demônio. Sois de Deus e somente a Ele deveis
servir. Sede corajosos. Eu sou a vossa Mãe e caminho convosco. Aconteça o que acontecer não percais a vossa
confiança. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante ao encontro de Jesus. Ele vos ama e 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.
28.10.2003
Mensagem de Nossa Senhora, 2.279
Queridos filhos, Jesus está perto de vós. Abri vossos corações e acolhei alegremente Sua presença em vossas
vidas. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Confiai em Minha especial proteção e sereis vitoriosos. Rezai.
Somente rezando sereis capazes de compreender o que vos digo. Tende coragem, fé e esperança. 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.
31.10.2003
Mensagem de Nossa Senhora nº 2280
Queridos filhos, Coragem. Deus esta convosco. Aconteça o que acontecer não percais a vossa esperança.
Permanecei firmes na oração para suportardes o peso das vossas provações. Eu sou a vossa Mãe e preciso de vós.

Ajudai-Me. Não fiqueis de braços cruzados. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Sede dóceis ao Meu
chamado e sereis grandes na fé. Não desanimeis. Quem está ao Meu lado jamais será confundido. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
01.11.2003
Mensagem de Nossa Senhora nº 2.281
Queridos filhos, convido-vos à conversão sincera e ao arrependimento de todos os vossos pecados. Eu venho do
céu para oferecer-vos o Meu amor e para conduzir-vos ao Meu Jesus. Peço-vos que tenhais força e coragem. Não
recueis ante vossas dificuldades e provações. Nos momentos mais difíceis para vós chamai por Jesus. Ele é o vosso
grande amigo e somente n’Ele está a vossa vitória. Rezai muito e jamais sereis derrotados. Tende confiança e não
fiqueis de braços cruzados. Eu preciso muito de vós. 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.
04.11.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.282
Queridos filhos, libertai-vos verdadeiramente do pecado e abraçai a graça santificante de Deus para serdes salvos.
Não permitais que o demônio vos escravize e vos conduza ao seu reino de trevas. Sois do Senhor e Ele deseja
perdoar-vos. Arrependei-vos com sinceridade. Aproximai-vos do sacramento da confissão para receberdes a graça
da Misericórdia do Senhor. Rezai. Quando estais afastados da oração o demônio se aproxima de vós para tentarvos. Sede forte. Sede corajosos e dizei não ao pecado. Eu sou a vossa Mãe e desejo a vossa conversão e salvação.
Avante pelo caminho que vos tenho indicado. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
06.11.2003
Mensagem de Nossa Senhora,nº 2.283
Queridos filhos, peço-vos que não percais a vossa esperança. Deus não está distante de vós. Como Pai
Misericordioso Ele está atento às vossas necessidades e deseja ajudar-vos. Confiai plenamente na Bondade do
Senhor. Sois o Seu povo eleito e amado com um amor sem limites. Continuai a percorrer o caminho que vos indiquei
ao longo destes anos e sereis capazes de compreender os desígnios de Deus para 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.
08.11.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº2.284
Queridos filhos, Eu vos amo. Peço-vos que sejais dóceis ao Meu chamado, pois desejo levar-vos a um alto cume de
santidade. Convido-vos também a abrirdes vossos corações ao amor do Senhor para serdes capazes de amar e
perdoar o vosso próximo. Amai sem interesse. Amai por amor. Deus é amor e somente Ele basta em vossas vidas. A
humanidade distanciou-se do Criador porque os homens não se amam mais. Eis o tempo oportuno para vos
aproximardes do Senhor. Sabei que Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Coragem. Avante na oração. 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.
10.11.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.285
Queridos filhos, andai nos caminhos do Senhor e buscai em Sua palavra orientação segura para vossa caminhada
na fé. Sabei que a estrada da santidade é cheia de obstáculos, mas sede corajosos, pois Deus está ao vosso lado.
Quem toma a decisão de servir ao Senhor, muitas vezes é rejeitado até mesmo pelos seus. Eis aí o momento do
vosso testemunho de fé. Não recueis ante as provações e perseguições. Abraçai com alegria a vossa cruz e no final
sereis recompensados pelo Senhor. Rezai sempre para compreenderdes os Meus apelos e assumirdes a vossa
verdadeira missão. . Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.

11.11.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.286
Queridos filhos, abri vossos corações a Cristo e deixai que Ele oriente vossa caminhada espiritual. Rezai para serdes
fortes nas tentações do vosso dia a dia. Meu Senhor vos espera com imenso amor de Pai. Ele conhece vossas
fraquezas e deseja perdoar-vos Arrependei-vos com sinceridade, pois sem arrependimento não há verdadeira
conversão. Sede irmãos uns dos outros e sereis transformados em novos homens e novas mulheres. Eu sou a vossa
Mãe e quero ajudar-vos. Escutai-Me com atenção e vivei alegremente as Minhas mensagens. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
15.11.2003 20:00:00
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.287
Queridos filhos, buscai forças na oração e na Eucaristia para poderdes suportar o peso das provações que já estão a
caminho. Não desanimeis. Quando tudo parecer perdido surgirá para vós uma grande vitória. Não percais a vossa
esperança. Acreditai firmemente na Bondade do Senhor e o amanhã será melhor. Tende confiança em Minha
maternal proteção. Eu conheço cada um de vós e sei o que vos é necessário. Alegrai-vos porque vossos nomes já
estão em Meu Imaculado Coração. Coragem. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por cada um de vós. Permanecei firmes
no caminho que vos tenho indicado e sereis conduzidos à 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.
18.11.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.288
Queridos filhos, convido-vos a viverdes voltados para o Paraíso para o qual unicamente fostes criados. Não vos
esqueçais: vós estais no mundo, mais não sois do mundo. Sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama. Acolhei suas
palavras para serdes transformados. Não vos afasteis da oração. Sem oração não haverá verdadeira conversão.
Sede corajosos. Sabei enfrentar os obstáculos do vosso dia a dia. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado.
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.
21.11.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.289
Queridos filhos, Eu vim do céu para trazer-vos a paz e desejo que cada um acolha a verdadeira paz do Meu Filho
Jesus. Os homens se distanciaram de Deus e caminham para o abismo da autodestruição. Arrependei-vos e voltaivos ao vosso Deus que vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. Sofro por causa dos pecados dos homens
que a cada dia se afastam da oração e da verdadeira conversão. Não quero obrigar-vos, mas se a humanidade não
acolher o Evangelho de Jesus, não tardará cair sobre os homens um grande castigo. Tenho pressa. 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.
22.11.2003
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.290
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu a terra para chamar-vos à santidade e para dizer-vos que sois
amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Peço-vos que vos afasteis do pecado e que em
toda parte procureis testemunhar o amor de Jesus. Sabei que Cristo é a vossa esperança. Quando tudo parecer
perdido chamai por Ele e Ele virá a vós para socorrer-vos. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais e é
chagado o momento do vosso retorno. Sede corajosos. Rezai. A oração é o recurso que vos ofereço para estes
tempos difíceis. 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.

25.11.2003
Mensagem de Nossa Senhora, 2.291
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus que é o vosso Caminho,
Verdade e Vida. Peço-vos que continueis a rezar, pois a oração sincera e perfeita vos levará a um alto cume de
santidade. Meu Filho Jesus espera de vós grandes coisas. Não desanimeis. Não fiqueis de braços cruzados. Quando
sentirdes o peso da cruz, não vos afasteis de Jesus. Ele é a vossa força e a certeza da vossa vitória. Sabei todos vós
que o amanhã será melhor. Tende confiança, fé e esperança. Quem está com o Senhor jamais sentirá o peso da
derrota. 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.
28.11.200
Mensagem de Nossa Senhora, 2.292
Queridos filhos, permanecei firmes no caminho que vos apontei. Desejo levar-vos ao Meu Filho Jesus que vos ama e
vos conhece pelo nome. Sabei que este é o tempo oportuno para vossa conversão. Não fiqueis de braços cruzados.
Deus vos espera de braços abertos. Fugi do pecado. Reconciliai-vos com Deus e assumi o vosso verdadeiro papel
de cristãos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
29.11.2003
Mensagem de Nossa Senhora, 2.293
Queridos filhos, confiai plenamente no poder de Deus e caminhai ao Seu encontro. Sabei que o Senhor está ao
vosso lado e abre os braços para acolher-vos com alegria. Aconteça o que acontecer acreditai sempre que Ele é Pai
providente e jamais vos deixará sozinhos. Alegrai-vos no Senhor e entregai-vos com inteira confiança. Eu sou a
vossa Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Eu conheço as
vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Rezai. Sem oração a vida cristã perde seu valor e eficácia.
Não desanimeis. Se abrirdes vossos corações ao Senhor Ele abençoará vossas vidas e sereis grandes na fé.
Coragem.Quem caminha com o Senhor jamais será derrotado. Avante com alegria. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
01.12.2003
Mensagem de Nossa Senhora nº 2.294
Queridos filhos, aproximai-vos de Jesus e entregai a Ele a vossa própria existência. Adorai o Meu Filho Jesus
presente em todos os tabernáculos da terra. Meu Filho está no meio de vós. Buscai-O sempre, pois Ele vos espera
de braços abertos. Se soubésseis o quanto Ele vos ama, choraríeis de alegria. A humanidade precisa de paz e Eu
vim do céu para oferecer-vos a verdadeira paz. Meu Jesus deseja ardentemente enriquecer-vos com Sua Divina
presença. Abri vossos corações e sereis salvos. Rezai. Somente rezando compreendereis os Meus apelos. Continuai
firmes no caminho que vos apontei. Não permitais que nada ou ninguém vos afaste do Senhor. Eu quero ver-vos
felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Convertei-vos, pois de vossa conversão dependem muitas
coisas. Não temais. Segui-Me pelo caminho da oração e da verdadeira entrega nas mãos 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.
02.12.2003
Mensagem de Nossa Senhora nº 2.295
Queridos filhos, Eu vim do céu para dizer-vos que este é o tempo da graça e que vós não podeis viver afastados do
Senhor. Tende confiança. Não desanimeis. O Senhor sabe o que vos é necessário e deseja oferecer-vos Sua graça.
Abri vossos corações com alegria Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Eu estou ao vosso lado.

Coragem. Nos momentos mais difíceis para vos chamai por Mim. Eu quero conduzir-vos à perfeição. Escutai-Me.
Não quero obrigar-vos, pois tendes liberdade. Não cruzeis os braços. Quando Deus fala quer ser atendido. Sede
mansos e humildes de coração para poderdes aceitar os Meus apelos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
06.12.2003
Mensagem de Nossa Senhora nº 2.296
Queridos filhos, apressai o vosso retorno ao Senhor que vos ama e vos espera de braços abertos. Desejo a vossa
conversão o mais rápido possível. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Deus espera o vosso sim ao
Seu chamado. Não fiques estacionados no pecado. Sois do Senhor e bem sabeis o quanto sois preciosos aos Seus
olhos. Rezai. A humanidade perdeu a paz e se afastou de Deus porque os homens se distanciaram da oração. Não
desperdiceis o vosso precioso tempo com coisas mundanas. Dedicai-vos ao Senhor. Escutai Sua voz para serdes
transformados e levados à santidade. Eu sou a vossa Mãe e pedirei ao Meu Jesus por vós. Coragem. Nada está
perdido. Deus está convosco. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo: em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
08.12.2003
Mensagem de Nossa Senhora nº 2.297
Queridos filhos, Sou a Imaculada Conceição. Peço-vos que vivais afastados do pecado para serdes capazes de
aceitar a graça da verdadeira conversão. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque a criatura é mais
valorizada que o próprio Criador. Muitos dos Meus pobres filhos vivem escravizados pelo demônio e não são
capazes de viver os Meus. Muitos vivem cegos espiritualmente e caminham para um grande abismo. Eu sou a
vossa Mãe e venho do céu para resgatar-vos e conduzir-vos ao Meu Jesus. Sede dóceis. Não quero forçar-vos,
pois tendes liberdade. Desejo apenas mostrar-vos o caminho. Segui-Me e sereis felizes já aqui na terra e mais
tarde Comigo no céu. 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.
09.12.2003
Mensagem de Nossa Senhora nº 2.298
Queridos filhos, acreditai firmemente no poder de Deus e esperai n’Ele com inteira confiança. Não desanimeis ante
vossas dificuldades. O Senhor está convosco embora não o vejais. Rezai. Somente por meio da oração podeis
compreender o que vos digo. Eu vim do céu para convidar-vos à conversão. Acolhei os Meus apelos e sereis
transformados. Abri vossos corações e vereis novos céus e novas terras. Coragem. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus
por cada um 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.
13.12.2003
Mensagem de Nossa Senhora, 2.299
Queridos filhos, enchei-vos do amor de Deus, pois o amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado.
Não permitais que as vossas dúvidas e incertezas vos afastem de Jesus. Sabei que sois amados um por um pelo
Pai, no filho por meio do Espírito Santo. Convido-vos a vos decidirdes conscientemente por Deus e a serdes em tudo
semelhantes ao Meu Filho Jesus. Rezai. Quando estais afastados da oração vos tornais o alvo do demônio. Afastaivos do pecado e voltai-vos Àquele que vos ama e vos conhece pelo nome. Não vos esqueçais: Deus vê o oculto.
Tende cuidado, pois sois preciosos para o 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
16.12.2003

Queridos filhos, convido-vos a assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos e a acolherdes a graça santificante
do Senhor. Peço-vos que estejais preparados espiritualmente para o Natal. Neste tempo forte de conversão buscai
em Jesus as respostas às vossas interrogações. Ele vem a vós e deseja transformar-vos e fazer-vos grandes na fé.
Não permitais que as coisas materiais afastem de vós o verdadeiro sentido do Natal. Rezai. Somente por meio da
oração podeis experimentar a presença de Jesus em vossos corações. Não desanimeis. Eu conheço vossas
necessidades e estou ao vosso lado para socorrer-vos. Coragem. O amanhã será melhor. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma
vez. Eu vos abençôo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
19.12.2003
Mensagem de Nossa Senhora nº 2.301
Queridos filhos, peço-vos que sejais construtores de justiça e paz. Sou a Rainha da paz e desejo oferecer-vos a
graça da paz. Nestes dias rezai pela paz do mundo e pela conversão dos pecadores.Não percais a vossa esperança.
Deus está ao vosso lado para animar-vos e fazer-vos homens e mulheres de fé. Sede corajosos. Amai e defendei a
verdade. Não permitais que nada ou ninguém vos afaste do amor do Senhor. Avante com alegria. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
20.12.2003
Mensagem de Nossa Senhora nº 2.302
Queridos filhos, rezai pedindo os dons do Espírito Santo, pois quem tem o Espírito Santo tem tudo. Peço-vos que
não fiqueis estacionados no pecado, mas esforçai-vos para viverdes na graça do Senhor. Os talentos que o Senhor
vos concedeu não podem ser enterrados. Esforçai-vos e deixai-vos guiar pelo Senhor. Se vos abrirdes a Ele sereis
ricos de Sua presença. Encorajai-vos e dai o melhor de vós na missão que vos confiei. Eu preciso de vós. Abri
vossos corações ao Meu chamado, pois somente assim podeis contribuir para o triunfo do Meu Imaculado Coração.
Não temais. 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
23.12.2003
Mensagem de Nossa Senhora, 2.303
Queridos filhos, amai.O amor vos aproximará de Deus e vos fará crescer espiritualmente. A humanidade distanciouse de Deus porque os homens se afastaram do verdadeiro amor. Voltai-vos ao Senhor pelo amor, pois Ele é o vosso
bem maior e deseja enriquecer-vos com Sua presença. Se tiverdes amor em vossos corações sereis capazes de
sentir a minha presença no meio de vós. Não permitais que o ódio ocupe espaço em vossas vidas. Sois de Deus.
Sois do amor. Coragem. 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
25.12.2003
Mensagem de Nossa Senhora, 2.304
Queridos filhos, convido-vos a acolherdes Jesus na manjedoura de vossos corações para encontrardes a verdadeira
paz e uma vida nova. Meu Jesus deseja encher-vos de amor e de paz. Abri vossos corações. Sede mansos e
humildes de coração e contribuireis para a transformação da humanidade. Deus quer falar-vos. Escutai com
amorosidade o que Ele diz e o mundo voltará a ter paz. Rezai. A oração vos fortalecerá e vos fará sentir a vitória de
Deus. Coragem. Não recueis. Acreditai no poder de Deus e não vos afasteis de Jesus. Ele é a certeza da vossa
vitória e o único Caminho para a vossa salvação. 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.
27.12.2003
Mensagem de Nossa Senhora, 2.305
Queridos filhos, não tenhais duvidas do Poder de Deus. Deus tudo pode e quem confia n’Ele tudo alcança. Viveis no
tempo pior que do dilúvio.Os meus pobres filhos vivem afastados do Senhor e não sabem para onde ir. Eu vim do

céu para apontar-vos o caminho. Tende confiança e entregai a Jesus a vossa própria existência. Ele é o porto seguro
da vossa fé. Sem Sua graça nada podeis fazer. Rezai. Se vos abrirdes à oração sereis vencedores. Não permitais
que o demônio vos engane. Sede de Deus. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada e o mundo voltará a
ter paz. Não temais. Eu pedirei ao Senhor 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.
30.12.2003
Mensagem de Nossa Senhora, 2.306
Queridos filhos, convido-vos nesta noite a vos entregardes inteiramente ao Senhor, pois Ele deseja conduzir-vos à
graça da perfeição. Deixai-vos guiar por Ele e sereis capazes de experimentar Sua presença em vossos corações.
Não vos aflijais. Conheço vossas necessidades e quero ajudar-vos. Tende coragem, fé e esperança. Sabei que
vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração e a nada deveis temer. Eu cuido de vós. Abri vossos
corações a Mim. Não vos preocupeis. Eu sou a vossa Mãe e estou atenta às vossas necessidades. Desejo que
continueis firmes na oração. A oração é o recurso seguro para estes tempos difíceis. 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.

