01.01.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.307
Queridos filhos, Sou a Rainha da paz. Venho do céu para fazer-vos construtores de justiça e paz. A humanidade
encontra-se no abismo do pecado e é chegado o momento do grande retorno. Peço-vos que sejais do Senhor. Abri
vossos corações aos sentimentos de amor e de paz e vereis novos céus e novas terras. Sede corajosos e
testemunhai com a vossa própria vida que sois de Cristo. Peço-vos também que estejais atentos e não permitais que
o demônio vos afaste do verdadeiro amor de Deus. Dobrai vossos joelhos em oração e pedi perdão ao Senhor. Rezai
em reparação aos pecados cometidos contra o Coração do Meu Filho Jesus. Eis os tempos mais sangrentos para a
humanidade. Se não houver arrependimento cairá sobre os homens um terrível castigo. Dizei a todos que Deus tem
pressa.O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Eu sou a vossa Mãe e desejo a vossa conversão o mais
rápido possível. Voltai-vos depressa, pois o Senhor vos espera de braços abertos. Coragem. Quem está como
Senhor jamais experimentará o peso da derrota. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
03.01.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.308
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Peço-vos que sejais honestos em vossos atos e que vos afasteis das coisas
mundanas, pois as coisas do mundo não são para os servos de Deus. Não tenhais medo. Eu estou ao vosso lado.
Conheço cada um de vós pelo nome e sei o que vos é necessário. Peço-vos que vos esforceis para serdes homens
e mulheres de oração. Se viverdes sem oração sereis enganados pelo demônio. Sois do Senhor. Fugi do pecado e
abraçai a graça do Senhor. Eu desejo cuidar de vós. Entregai-vos a Mim e Eu vos conduzirei por caminho seguro.
Não desanimeis. Jamais vos deixarei sozinhos. Sabei que Jesus vos espera. Buscai-O sempre na Eucaristia, pois
Ele vem a vós para ser a vossa força nos momentos de vossas fraquezas. Jesus é a vossa alegria e a certeza da
vossa vitória. Não vos aflijais com vossos problemas. Consagrai-vos a Mim. Entregai tudo a Mim e Eu vos darei a
graça da vitória. Se estiverdes demasiadamente preocupados com o vosso futuro quero dizer-vos que vossa vida
está nas mãos do Senhor. Coragem. Não percais a vossa confiança. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
06.01.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.309
Queridos filhos, Deus enviou-Me até vós para chamar-vos a viverdes na Sua graça e no Seu amor. Procurai cultivar
bons sentimentos e deixai que o Senhor oriente vossas vidas. Sede irmãos de todos e amai, mesmo quando não sois
amados. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se distanciaram do verdadeiro amor.
Sabei todos vós que sem amor não haverá verdadeira conversão e a humanidade não encontrará a paz. Rezai.
Quando estais em oração o Senhor está convosco. Coragem. Não desanimeis.O que tendes a fazer não deixeis para
o amanhã. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para abençoar-vos e oferecer-vos o Meu amor. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
08.01.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.310
Queridos filhos, sede fortes nas tentações. Vós sois do Senhor e não podeis permitir que o demônio vos escravize.
Vós podeis vencê-lo pela força da oração e com a Eucaristia. Eu sou a vossa Mãe e desejo conduzir-vos à
conversão. Sede mansos e humildes de coração. Acolhei os Meus apelos e sereis transformados e guiados para a
santidade. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
10.01.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.311
Queridos filhos, confiai no Senhor e abri vossos corações ao Seu convite à conversão. Aceitai a vontade de Deus
para vossas vidas e sereis transformados. Eu sou a vossa Mãe e quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde
Comigo no céu. Eu quero conduzir-vos Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Desejo que as
famílias se unam em oração e que meditem os Meus apelos, pois desejo enriquecer-vos e fazer-vos homens e
mulheres de fé. Entregai-vos a Mim por meio da vossa consagração ao Meu Imaculado Coração e aproximai-vos da

Eucaristia, pois somente assim sereis capazes de compreender o que vos digo. Coragem. Não desanimeis. Eu
pedirei a Jesus por vós. Avante com 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.
13.01.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.312
Queridos filhos, sois do Senhor e jamais podeis viver afastados da Sua graça. Não desanimeis ante vossos
problemas. Acreditai firmemente no Poder de Deus e sereis vitoriosos em todas as situações. Alegrai-vos. Eu estarei
ao vosso lado para ajudar-vos. Rezai. A oração é o recurso que vos ofereço para estes tempos difíceis. Não vos
atemorizeis. Quem confia no Senhor jamais será confundido. 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.
14.01.2004
Mensagem de Nossa Senhora,2.313
Queridos filhos, fostes criados por Deus para a felicidade. Sabei todos vós que o pecado distanciou os Meus pobres
filhos do caminho da graça, mas Eu vim do céu para resgatar-vos e conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Abri vossos
corações ao Senhor. Se vos entregardes a Ele com inteira confiança vereis novos céus e novas terras. A
humanidade caminha pelas veredas da autodestruição e os Meus pobres filhos estão como cegos a guiar outros
cegos. Abri vossos corações à Luz de Deus e sereis conduzidos ao vosso único e verdadeiro Salvador. Não
desanimeis. Não temais. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
17.01.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.314
Queridos filhos, abri vossos corações ao Meu chamado, pois desejo transformar-vos. Eu sou a vossa Mãe e venho
do céu para dizer-vos que estes são os Meus tempos. Estais atentos. Não vos afasteis do caminho que vos tenho
indicado. A humanidade vive fortes tensões e os Meus pobres filhos não sabem para onde ir. Eu vim para mostrarvos o caminho. Acreditai firmemente na bondade do Senhor e esperai n’Ele com alegria. Abraçai a graça que estais
recebendo por meio das Minhas Mensagens. Dai testemunho com a vossa própria vida e os outros serão atraídos
para o coração do Meu Filho Jesus. Não desanimeis. Eu conheço cada um de vós e sei o que precisais. Confiai. Eu
pedirei ao Meu Jesus por vós. 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.
20.01.2004
Mensagem de Nossa Senhora ,2.315
Queridos filhos, convido-vos a assumirdes o compromisso de verdadeiros filhos de Deus e a lutardes contra o
demônio. Peço-vos que vos afasteis do pecado e que busqueis a Misericórdia do Senhor no Sacramento da
confissão. Se os homens se reconciliassem com Deus a humanidade seria curada espiritualmente. Entregai-vos ao
Senhor com inteira confiança e acreditai firmemente em Seu poder 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.
23.01.2004
Mensagem de Nossa Senhora,2.316
Queridos filhos, convido-vos a assumirdes uma vida de santidade para serdes capazes de testemunhar a Minha
presença no meio de vós. A estrada da santidade é longa e os que querem segui-la devem suportar os espinhos.
Grandes são as provações que encontrareis, mas confiai no Senhor e na Minha maternal proteção. Sede forte e
firme na fé. Rezai. A vossa força está no Senhor. Buscai-O sempre pela oração sincera e perfeita. Não desanimeis.
Depois da cruz virá a vitória. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
24.01.2004

Mensagem de Nossa Senhora, 2.317
Queridos filhos, Eu vim do céu para conduzir-vos Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Peço que
tenhais coragem e que em toda parte procureis testemunhar os Meus apelos. Eu preciso de cada um de vós. Sabei
que tudo aquilo que fizerdes em favor dos Meus planos não ficará sem recompensa. Dai o melhor de vós na missão
que vos foi confiada e contribuireis para o Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Convido-vos ao
arrependimento sincero de todos os vossos pecados, pois somente assim podeis sentir a graça da santidade em
vossas vidas. Não recueis. Buscai Jesus e encontrareis o vosso maior tesouro. A vossa plena e verdadeira felicidade
está em Cristo. Não fiqueis de braços cruzados. Voltai-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Rezai.
A humanidade distanciou-se de Deus por falta de oração. Eis o tempo do grande retorno. Acreditai firmemente no
Evangelho do Meu Jesus e aproximai-vos da Sua graça para serdes salvos. Coragem. Nada ou ninguém está
perdido. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
27.01.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.318
Queridos filhos, coragem. Não desanimeis quando sentirdes o peso da cruz. Quem toma a decisão de seguir e servir
ao Meu Filho Jesus carrega pesada cruz, mas jamais sofrerá derrota. Alegrai-vos, pois Deus está ao vosso lado.
Como já disse, a estrada da santidade é cheia de obstáculos. Sede mansos e humildes de coração e vereis que o
amanhã será melhor. Rezai. Na oração tereis forças para os momentos de grandes dificuldades. 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.
29.01.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.319
Queridos filhos, convido-vos a buscardes forças na Eucaristia e que procureis testemunhar o amor de Deus onde
quer que estejais. Sede exemplo para todos, pois o vosso sincero testemunho contribuirá para a salvação dos Meus
pobres filhos afastados. Não vos esqueçais: o vosso compromisso é com o Senhor. Antes e acima de tudo a vontade
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.
31.01.2004
Mensagem de Nossa Senhora,2.320
Queridos filhos, peço-vos que façais o bem a todos e que ameis o vosso próximo como Meu Filho Jesus vos amou e
vos ensinou. A humanidade caminha para um grande abismo e é chegado o momento de vos arrependerdes e
mudardes de vida. Amai sempre porque o amor vos aproximará cada vez mais do Senhor e da Sua graça. O amor é
mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos.
Não desanimeis. Eu estou convosco embora não Me vejais. Não temais. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante
com coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.
03.02.2004
Mensagem de Nossa Senhora,2.321
Queridos filhos, peço-vos que vivais voltados para o Senhor e que procureis ser dóceis ao Meu chamado. Sabei que
estes são os tempos das grandes dificuldades que vos anunciei no passado. Sede corajosos. Confiai no Senhor e
esperai n’Ele que é rico em Misericórdia. Rezai. Quando estais afastados da oração o demônio se aproxima de vós
para tentar-vos. Buscai forças na Eucaristia, pois somente assim sereis capazes de suportar o peso da vossa cruz.
Não desanimeis. Eu vos amo e estou convosco. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
06.02.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.322.
Queridos filhos, coragem. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Depositai vossa confiança no Senhor e esperai
n’Ele que é o vosso bem absoluto e sabe o que vos é necessário. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos

vossos sofrimentos. Rezai. Sem oração não podeis compreender os desígnios de Deus. Sede dóceis e sereis novos
homens e novas mulheres. Enchei-vos do amor de Deus para serdes capazes de suportar o peso das provações. Eu
sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Não recueis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
07.02.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.323.
Queridos filhos, abri vossos corações ao Senhor para serdes capazes de viver Seus Mandamentos. Sabei que o
Senhor deseja o vosso retorno à Sua graça o mais depressa possível. Não fiqueis estacionados no pecado.
Arrependei-vos e voltai-vos Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Não desanimeis. Confiai no
Senhor. Ele está muito perto de vós. Avante com alegria porque vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado
Coração. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
10.02.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.324
Queridos filhos, confiai no Senhor. Deus governa os corações e sabe agir no memento certo. Não temais. Como já
disse, os projetos que aqui iniciei são do Senhor. Rezai muito e compreendereis o que vos digo. Aceitai alegremente
a vossa cruz. Não podeis chegar à vitória sem passar pela cruz. Coragem. Eu estou convosco. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
12.02.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº2.325
Queridos filhos, acolhei alegremente em vossos corações o Evangelho do Meu Jesus e deixai que Suas palavras
transformem vossas vidas. A humanidade vive afastada de Deus e os Meus pobres filhos trilham pelos caminhos da
apostasia e da infidelidade. Voltai-vos, pois o Senhor vos espera de braços abertos. Não recueis. Sede mansos e
humildes de coração e sereis capazes de compreender e viver 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.
14.02.2004
Mensagem de Nossa Senhora,nº2.326
Queridos filhos, abri vossos corações ao Deus da salvação e da paz. A humanidade afastou-se do Criador e por isso
a terra está cheia de maldades. O ódio se apoderou do coração dos homens e estes caminham como cegos a guiar
outros cegos. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para orientar-vos e dizer-vos que ainda há chance e todos podem
ser salvos. Arrependei-vos dos vossos pecados e voltai-vos Àquele que é o vosso grande Amigo e sabe o que vos é
necessário. Rezai. Se não rezardes não podeis suportar o peso das provações que já estão a caminho. 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.
17.02.2004
Mensagem de Nossa Senhora,2.327
Queridos filhos, Sou a vossa Mãe e venho do céu para dizer-vos que este é o momento oportuno para vos
converterdes e assumirdes o vosso compromisso de verdadeiros filhos de Deus. Não vivais afastados. Deus tem
pressa. Se viverdes em pecado mortal e chegardes ao fim da vida neste estado não podeis experimentar as
maravilhas que o Senhor reservou para os justos. Convertei-vos. Rezai e dai a vossa colaboração para o triunfo do
Meu Imaculado Coração. Não temais. 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.
19.02.2004
Mensagem de Nossa Senhora,2.328

Queridos filhos, peço-vos que vivais santamente e que em toda parte procureis testemunhar o amor do Senhor.
Sabei que o Senhor espera muito de vós. Abri vossos corações e sede corajosos para poderdes contribuir para a
vitória definitiva do Meu Imaculado Coração. Não recueis. Não fiqueis afastados da oração. A vossa força está no
Senhor. Buscai-O sempre por meio da oração sincera e perfeita 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.
21.02.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.329
Queridos filhos, enchei-vos de coragem, pois Sou a Mãe da graça e da Misericórdia. Vós sois amados um por um
pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Não temais. Depositai toda a vossa esperança no Senhor e Ele cuidará
de vós. Conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Não
permitais que vossas dúvidas e incertezas vos afastem do caminho que tracei para vós. Rezai. Quando vos abrirdes
ao Senhor por meio da oração, descobrireis a grande reserva de bondade que está dentro de vós. Sede mansos e
humildes de coração 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.

24.02.2004
Mensagem de Nossa Senhora,nº 2.330
Queridos filhos, arrependei-vos com sinceridade dos vossos pecados e voltai-vos ao Senhor que é rico em
Misericórdia. Não fiqueis estacionados no pecado, mas libertai-vos verdadeiramente. Buscai a graça do Senhor no
sacramento da confissão e sereis transformados. Rezai muito e fazei penitência em reparação aos pecados
cometidos contra o Coração do Meu Filho Jesus. Não vos deixeis contaminar pelo demônio. Sois inteiramente do
Senhor e somente a Ele deveis servir. Sede fortes e corajosos na fé. A humanidade precisa do vosso testemunho
sincero e corajoso. Não recueis. Deus espera de vós grandes coisas. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

25.02.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.331
Queridos filhos, intensificai vossas orações e sacrifícios em favor da paz do mundo e da conversão dos pecadores.
Voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. Neste tempo forte de conversão não vos
esqueçais que somente Jesus é a vossa única esperança. Somente n’Ele encontrareis a vossa verdadeira libertação.
Acolhei em vossos corações a palavra do Meu Jesus e deixai que Ele transforme vossas vidas. Sois importantes
para o Senhor e Ele conta convosco. 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.

28.02.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.332
Queridos filhos, não desanimeis ante vossas dificuldades. Confiai plenamente no poder de Deus e aceitai a vossa
cruz com alegria. Eu estou ao vosso lado para abençoar-vos e protege-vos. Eu vim do céu para apontar-vos o
caminho da salvação. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada e vivei alegremente o Evangelho de Jesus.
A humanidade vive fortes tenções e caminha para um grande abismo. Rezai muito. Deus tem pressa e já não podeis
viver no pecado. Reconciliai-vos com Deus e sereis grandes na fé. Sede corajosos e esforçai-vos para que os Meus
pobres filhos afastados encontrem a verdade. Tudo que fizerdes em Meu favor o Senhor vos recompensará
generosamente. Avante com alegria. 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..

02.03.2004 20:00:00
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.333

Queridos filhos, convido-vos a viverdes voltados para o Senhor, pois somente assim podeis sentir sua presença em
vossas vidas. Vós sois importantes para a realização dos Meus planos e é chegado o momento de vos abrirdes com
sinceridade ao Meu chamado. Desejo a vossa conversão o mais rápido possível. A humanidade precisa de paz, mas
a paz só podeis encontrar se vos entregardes a Deus. Sabei que a paz deve ser uma conquista pessoal de cada um
de vós. Sede construtores de justiça e paz onde quer que estejais. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos é necessário.
Sede corajosos. Não recueis. Continuai firmes no caminho que vos indiqueis e sereis vitoriosos. Quem caminha com
o Senhor jamais experimentará o peso da derrota. 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.
05.03.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.334
Queridos filhos, confiai plenamente no Senhor e entregai a Ele a vossa própria existência. Peço-vos que sejais fortes
nas tentações. Não permitais que o demônio vos afaste do Senhor. Sois importantes para Mim e Eu desejo o vosso
bem espiritual. Sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Vivei com alegria os Meus apelos e sereis capazes de
contribuir para a vitória do Senhor com o Triunfo do Meu Imaculado Coração. Não desanimeis. 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.
06.03.2004 21:34:00
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.335
Queridos filhos, caminhai ao encontro do Meu Filho Jesus que está de braços abertos à vossa espera. Conheço
vossas dificuldades e quero dizer-vos que o amanhã será melhor. Peço-vos que continueis a rezar. Somente pela
força da oração sereis capazes de viver os Meus apelos. Não fiqueis de braços cruzados. Eis o tempo do vosso
retorno ao Deus da Salvação e da Paz. A humanidade distanciou-se do Criador e os Meus pobres filhos estão como
cegos a guiar outros cegos. Voltai-vos depressa . Nada ou ninguém está perdido, mas peço-vos que vos afasteis do
pecado. Amai sempre. O amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma
vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
09.03.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.336
Queridos filhos, convido-vos a acolherdes os Meus apelos e a serdes em tudo semelhantes ao Meu Jesus. Amai
sempre porque o amor sobrenatural é a maior defesa contra todo e qualquer mal. Vim do céu para oferecer-vos a
graça do Meu Jesus. Sabei que o Senhor deseja curar-vos e fazer-vos homens e mulheres de fé. Não vos afasteis do
caminho que vos apontei. Voltai-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Não desanimeis. Confiai
plenamente na bondade do Senhor sereis vitoriosos. Não temais. Conscientizai-vos que antes e acima de tudo é
preciso confiança. Se confiardes no Senhor, já sois 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.
12.03.2004 21:45:00
Mensagem de Nossa Senhora,nº 2.337
Queridos filhos, deixai-vos conduzir docilmente pelas mãos do Senhor e que em vosso falar possais proclamar as
maravilhas de Deus em favor dos homens e mulheres de boa vontade. Permanecei firmes na fé. A humanidade
continua trilhando para um grande abismo e é chegado o momento do grande retorno. Dizei aos Meus pobres filhos
que o tempo é curto e já não há mais tempo a perder. Rezai muito. 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.
13.03.2004
Mensagem de Nossa Senhora,nº 2.338ª
Queridos filhos, enchei-vos da graça e do amor de Deus para que possais resistir às tentações do demônio. Sede
forte e não permitais que vossas fraquezas vos afastem do verdadeiro amor de Deus. Sois importantes para o
Senhor e Ele espera muito de vós. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Peço-vos que não vos afasteis da
oração, pois sem oração não podeis suportar o peso das provações que já estão a caminho. Não recueis. Deus está
convosco. 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.
14.03.2004 17:00:00
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.339ª
Queridos filhos, fico feliz por estardes aqui. Venho do céu para trazer-vos a Minha mensagem de paz e para dizervos que Deus tem pressa. Peço-vos que vos afasteis do pecado e que busqueis a Misericórdia do Senhor que vos
ama e está de braços abertos à vossa espera. Fugi do pecado, pois sois o povo eleito do Senhor e somente a Ele
deveis servir. Rezai. Quando estais afastados da oração correis o risco de serdes enganados pelo demônio. Estais
atentos. Viveis agora os momentos mais dolorosos para a humanidade. Eu sou a vossa Mãe e desejo socorrer-vos.
Abri vossos corações e abraçai a graça santificante que o Senhor vos oferece. Encorajai-vos e dizei o vosso sim ao
chamado do Senhor. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado à sério. 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.
16.03.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.340
Queridos filhos, confiai no Senhor que é Pai providente e jamais abandona Seus filhos. Ele governa os corações e
sabe o que vos é necessário. Não desanimeis. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada e em toda parte
testemunhai que sois de Cristo. Peço-vos que continueis a rezar. A oração vos fará sentir o amor do Pai por vós. Eu
sou a vossa Mãe e desejo a vossa conversão o mais rápido possível. 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.
20.03.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.341
Queridos filhos, sabei que sois amados um por um pelo Pai, no Filho, por meio do Espírito Santo. Peço-vos que
mantenhais acesa a chama do amor quer está em vossos corações, pois somente assim podeis compreender os
desígnios de Deus para vossas vidas. Não vos afasteis do caminho que vos tenho indicado, mas sede forte e firme
na fé. Eu tenho nobres coisas a realizar em vosso favor. Abri vossos corações e respondei corajosamente o vosso
sim ao Meu chamado. Rezai muito. Rezai onde e quando puder. Não vos esqueçais: Deus escuta o coração. Se vos
entregardes a Ele com alegria 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.
23.03.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.342
Queridos filhos, amai a verdade e acolhei alegremente os Meus apelos, pois somente assim podeis contribuir para o
triunfo do Meu Imaculado Coração. Sede corajosos e dizei a todos que este é o tempo do grande retorno. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Rezai. A oração é o vosso escudo contra os ataques do demônio.
Alimentai-vos também da Eucaristia para serdes vitoriosos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
25.03.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.343
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Venho do céu para fazer-vos homens e mulheres de
oração. Desejo que sejais ricos da presença do Meu Filho Jesus e que em toda parte procureis testemunhar os Meus
apelos. Sabei que estes são os tempos mais difíceis para vós. Não vos afasteis da graça do Meu Filho Jesus. Dai o
melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou e vereis novos céus e novas terras. Segui-Me pelo caminho da
entrega e da obediência Não quero forçar-vos, mas aceitai amorosamente o que vos digo e sereis salvos. Rezai
sempre. A humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser curada pelo amor Misericordioso do Meu Jesus.
Reconciliai-vos com Deus. Convertei-vos, pois de vossa conversão dependem muitas coisas. Não desanimeis. Eu
pedirei ao meu Jesus por cada um de vós. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome
da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

27.03.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.344
Queridos filhos, sede dóceis ao Meu chamado, pois desejo conduzir-vos Àquele que é o vosso único Caminho,
Verdade e Vida. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado embora não Me vejais. Confiai plenamente no poder de
Deus e voltai-vos a Ele que é o vosso bem absoluto e vos conhece pelo nome. Sede mansos e humildes de coração.
Enchei-vos do amor de Deus, pois o amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Peço-vos que
façais o bem a todos. Afastai-vos do rancor e buscai a graça do Meu Filho Jesus para serdes salvos. Não temais.
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
29.03.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.345
Queridos filhos, escutai amorosamente o clamor do Senhor que vos chama ao arrependimento. Não vos afasteis do
caminho que vos tenho indicado. Permanecei firmes na oração para serdes vitoriosos. A humanidade afastou-se da
graça e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Voltai-vos. Não vivais em pecado. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
30.03.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.346
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma mãe ama seus filhos. Chamo-vos a viverdes
voltados para o Senhor e a aceitardes Sua Mensagem de Salvação. Venho do céu para ajudar-vos. Tende confiança,
fé e esperança. O amanhã será melhor. Não temais. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus. Ele é o
vosso grande amigo e sabe o que vos é necessário. Peço-vos que intensifiqueis vossas orações. Quando estais em
oração, estais atraindo sobre vós as bênçãos 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
03.04.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.347
Queridos filhos, peço-vos que intensifiqueis vossas orações e sacrifícios em favor da paz do mundo e da conversão
dos pecadores. Nestes tempos difíceis aproximai-vos da Eucaristia, pois somente em Jesus encontrareis força para o
grande combate espiritual. Sabei que desejo a vossa conversão o mais rápido possível. Vós tende liberdade, mas é
preciso que acima de tudo deva estar a vontade de Deus. Quando vos abrirdes a Deus, Ele transformará vossos
corações e sereis homens e mulheres de fé. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
06.04.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.348
Queridos filhos, Peço-vos que vivais santamente e que em toda parte procureis testemunhar o amor do Meu Filho
Jesus. Acolhei-O em vossos corações e sereis libertados de todo mal. Rezai sempre, pois somente por meio da
oração sincera e perfeita podeis abraçar a graça da conversão. Eu sou a vossa Mãe e desejo a vossa felicidade já
aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Nestes dias aprofundai-vos na palavra de Deus. Ele deseja falar-vos. Abri
vossos corações ao Seu chamado. Não recueis. Não temais. Quem confia no Senhor jamais sentirá o peso da
derrota. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz
09.04.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.349
Queridos filhos, afastai-vos definitivamente dos vossos pecados e acolhei a graça do Meu Filho Jesus, pois somente
Ele é o vosso único e verdadeiro Salvador. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente e os Meus inocentes filhos
caminham pelas veredas da autodestruição. Peço-vos que façais orações em reparação aos pecados cometidos
contra o Coração do Meu Jesus e para que os homens abram seus corações à paz. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e

sofro por causa dos vossos sofrimentos. Não permitais que o demônio vos escravize. Sois de Deus e somente a Ele
deveis servir com alegria. Arrependei-vos e assumi o papel de verdadeiros 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
10.04.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.350
Queridos filhos, a vossa vitória está no Senhor. Confiai n’Ele e abri vossos corações ao Seu chamado à santidade.
Sois importantes para a realização dos Meus planos. Não fiqueis de braços cruzados. Rezai. Somente por meio da
oração compreendereis os desígnios de Deus para vossas vidas. Tende confiança, fé e esperança. Dai o melhor de
vós na missão que o Senhor vos confiou e vereis novos céus e novas terras. Eu vos amo e estou sempre perto de
vós. Alegrai-vos. Não vos afasteis do caminho que vos indiquei. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
12.04.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.351Queridos filhos, vós estais propensos a pecar e sem refletir caminhais para o abismo do pecado. Não vos esqueçais:
vós sois do Senhor e deveis esforçar-vos para merecer o céu. Vós fostes resgatados por Meu Filho Jesus e não
podeis viver afastados do Seu amor Misericordioso. Rezai sempre e compreendereis o desejo do Senhor. Eu sou a
vossa Mãe e venho do céu para dizer-vos que ainda há chance e todos podem ser salvos. Não cruzeis os braços.
Avante com alegria. 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
13.04.2004
Mensagem de Nossa Senhora,2.352
Queridos filhos, não desanimeis quando sentirdes o peso das dificuldades. Eu sou a vossa Mãe e quero dizer-vos
que não há vitória sem cruz. Tende confiança. Meu Filho Jesus sabe o que vos é necessário e deseja ajudar-vos.
Valorizai as coisas espirituais e vereis que as coisas do mundo não são para vós. Vós estais no mundo, mas não
sois do mundo. Tranqüilizai-vos e esperai no Senhor com alegria. Peço-vos que não vos afasteis da oração. Todos
os dias dedicai um tempo especial à oração. Na oração estareis na presença de Deus e Ele quer escutar-vos para
encher-vos de sua graça e do seu amor. 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
17.04.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.353
Queridos filhos, buscai forças em Jesus para a vossa caminhada. A estrada da santidade é cheia de obstáculos, mas
Deus está convosco. Sede corajosos, pois não podeis chegar a vitória sem passar pela cruz. Eu sou a vossa Mãe e
venho do céu para encorajar-vos e dizer-vos que este é o tempo da graça. Não cruzeis os braços. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã. Meu Jesus vos espera de braços abertos. Não fiqueis estacionados no pecado.
Arrependei-vos e voltai-vos Àquele que é o vosso Tudo 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
20.04.2004
Mensagem de Nossa Senhora,2.354
Queridos filhos, sede mansos e humildes de coração para poderdes crescer na vida espiritual. Eu sou a vossa Mãe e
estou perto de vós. Escutai-Me com atenção, pois desejo conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Abri vossos corações ao
Meu chamado e vereis novos céus e novas terras. Rezai. Somente rezando encontrareis a paz. Eu vos amo e vos
espero 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
22.04.2004

Mensagem de Nossa Senhora, 2.355
Queridos filhos, sede fiéis a Jesus, pois somente assim sereis capazes de compreender os projetos de Deus para
vós. Não podeis alcançar a Salvação eterna vivendo no pecado. Convido-vos, pois, a assumirdes o vosso verdadeiro
papel de cristãos e a viverdes alegremente os Mandamentos do Senhor. Não quero obrigar-vos, mas esforçai-vos
para serdes bons diante do Senhor. Sede firmes na oração e o Senhor vos dará a graça de viverdes voltados para as
coisas do céu. Buscai Deus. Ele 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.
24.04.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.356
Queridos filhos, avante sem medo. Deus caminha convosco. Desejo que sejais bons uns para com os outros e que
em toda parte procureis testemunhar que sois de Cristo. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós.
Afastai-vos definitivamente do pecado e buscai a Misericórdia de Deus no Sacramento da confissão. Não vos
esqueçais: o arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho da conversão. Sede fortes e formes na
missão que o Senhor vos confiou. Alimentai-vos da Eucaristia e jamais sentireis o peso da derrota. Não temais. 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
27.04.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.357
Queridos filhos, não temais. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos à conversão e à santidade.
Conheço vossos problemas e pedirei ao Meu Jesus por vós. Tende confiança, fé e esperança. Quem está como
Senhor jamais será confundido. A força da oração contribuirá para o vosso crescimento espiritual. Sede em tudo
como Jesus. Vosso testemunho público e corajoso contribuirá para a salvação de muitas almas. 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
30.04.2004
Mensagem de Nossa Senhora,nº 2.358
Queridos filhos, buscai Jesus e encontrareis a vossa verdadeira libertação. Meu Filho é a Verdade absoluta do Pai e
sem Ele não podeis crescer espiritualmente. Peço-vos que tenhais confiança ilimitada no poder de Deus. A
humanidade vive escravizada pelo pecado é chegado o momento da vossa grande decisão. Sede do Senhor, pois a
vossa vitória está n’Ele. 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
01.05.2004
Mensagem de Nossa Senhor, nº 2.359
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Peço-vos que tenhais confiança em Minha Maternal
proteção e que em toda parte procureis testemunhar os Meus apelos. Sabei que este é o tempo oportuno para a
vossa conversão. Não vivais longe do Senhor. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. A humanidade
distanciou-se de Deus e os Meus pobres filhos caminham para um grande abismo. Arrependei-vos sinceramente e
voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. Rezai. Somente por meio da oração sereis
capazes de compreender o que vos digo. Fico feliz por estardes aqui. Sede corajosos e entregai ao Senhor a vossa
própria existência. Não desanimeis. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma
vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
04.05.2004
Mensagem de Nossa Senhora,nº 2.360
Queridos filhos, acolhei alegremente o Evangelho do Meu Jesus e buscai a verdade para serdes grandes na fé. A
verdade do Senhor deve ser anunciada, vivida e testemunhada. Sabei que o vosso testemunho sincero contribuirá
para a salvação dos Meus pobres filhos. Eu sou a vossa Mãe e desejo a vossa conversão. Não cruzeis os braços.
Permanecei firmes na oração e contribuireis para a vitória de Deus com o Triunfo do Meu Imaculado Coração. Não

temais. Segui-Me e Eu vos conduzirei Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
07.05.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.361
Queridos filhos, permanecei firmes no caminho que vos tenho indicado e sereis conduzidos para a graça do Meu
Filho Jesus. Esforçai-vos para vos converterdes. Arrependei-vos sinceramente dos vossos pecados e buscai, por
meio da Confissão, a Misericórdia de Deus para vós. Sede corajosos. Eu preciso do vosso testemunho. A
humanidade necessita de homens e mulheres que testemunhem Jesus com a própria vida. Rezai. A oração é a
vossa grande arma de defesa. 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
08.05.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.362
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Peço-vos que sejais fiéis aos Meus apelos, pois Eu quero levar-vos
a um alto cume de santidade. Escutai-Me com atenção e vereis a paz reinar sobre a terra. Deus enviou-Me até vós
para oferecer-vos a possibilidade de conversão. Não recueis. Não vivais no pecado. Sois de Deus 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
11.05.2004
Mensagem de Nossa Senhora,nº 2.363
Queridos filhos, coragem. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Deus está ao vosso lado. Confiai plenamente
em Seu poder e sereis vitoriosos. Peço-vos que façais o bem a todos e que vivais alegremente os Meus apelos. Eu
vim do Céu para transformar-vos e conduzir-vos ao Meu Jesus. Rezai. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por vós.
Alegrai-vos, pois está próxima a vossa 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
13.05.2004
Mensagem de Nossa Senhora,nº 2.364
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus, pois somente Ele é o
vosso Caminho, Verdade e Vida. Desejo a vossa conversão o mais rápido possível. A humanidade trilha pelas
veredas da autodestruição e é chegado o momento do vosso retorno. Não cruzeis os braços. Arrependei-vos
sinceramente dos vossos pecados e voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos espera. Peço-vos que tenhais
confiança no Senhor. Não permitais que vossas dúvidas vos impeçam de sentir a presença do Meu Jesus em vossas
vidas. Sede dóceis. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Eu sou a Mãe que repete a mesma canção: voltaivos, voltai-vos, voltai-vos. Há tanto tempo estou convosco e ainda não compreendestes. Abri vossos corações a Mim
e sereis capazes de acolher os Meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Neste
momento faço cair sobre vós uma extraordinária chuva de graças. Coragem. Eu levarei ao Meu Jesus vossas
intenções. Alegrai-vos porque vossos nomes já estão inscritos no Céu. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
15.05.2004
Mensagem de Nossa Senhora,nº 2.365
Queridos filhos, não percais a vossa esperança. Deus conhece vossas necessidades. Esperai n’Ele com alegria e
sereis vitoriosos. Peço-vos que continueis a rezar. Quando vos peço para rezar deveis entender que se trata de uma
necessidade urgente. A humanidade tornou-se cega espiritualmente e os Meus pobres filhos caminham para um
grande abismo. Eu sou a vossa Mãe e desejo ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no Céu. Não
fiqueis de braços cruzados. Convertei-vos depressa, pois de vossa conversão dependem muitas coisas. Não vos
atemorizeis. Quem está com o Senhor jamais experimentará o peso da derrota. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz

18.05.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.366
Queridos filhos, voltai-vos a Jesus, pois Ele vos espera de braços abertos. Ele é a luz do mundo e se acolherdes Seu
Evangelho sereis transformados e vereis a paz reinar no mundo. Peço-vos que sejais fiéis aos Meus apelos. Sabei
que este é o tempo do vosso retorno. Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Eu
vos amo e desejo a vossa conversão e a vossa salvação. 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
20.05.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.367
Queridos filhos, nos momentos mais difíceis para vós chamai por Jesus. Sabei que n’Ele encontrareis força para a
vossa caminhada. Quando sentirdes o peso da cruz, confiai plenamente na presença do Meu Jesus em vossas vidas
e sereis consolados. Rezai. A humanidade necessita de orações para encontrar a paz. Eu sou a vossa Mãe e estou
sempre ao vosso lado. Dai o melhor de vós na missão que vos confiei, pois somente assim contribuireis 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
22.05.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.368
Queridos filhos, andai nos caminhos do Senhor para serdes salvos. Não permitais que o demônio vos engane. Amai
a verdade e acolhei alegremente os Meus apelos. Meu Filho é o Caminho seguro para vós. Sabei que Jesus deve
estar sempre presente em vossas vidas, pois sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Rezai. Jamais podeis
compreender o que vos digo se não rezardes. Eu vos amo como sois e desejo ver-vos felizes já aqui na terra e mais
tarde Comigo no céu. Afastai-vos do pecado e voltai-vos a Deus. Sede mansos e humildes de coração e contribuireis
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
25.05.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2369
Queridos filhos, vós sois importantes para a realização dos Meus planos. Peço-vos que vivais alegremente as
Minhas mensagens e que em toda parte procureis imitar o Meu Filho Jesus. A humanidade tornou-se pobre
espiritualmente porque os homens se distanciaram da graça do Senhor. Voltai-vos depressa. Não fiqueis
estacionados no pecado. Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Rezai. A oração
sincera e perfeita contribuirá para a salvação de muitas almas. Não cruzeis os braços. Respondei ao chamado do
Senhor para serdes salvos. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Escutai-Me.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
paz
28.05.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.370
Queridos filhos, sabei que a vossa vitória está no Senhor. Confiai n’Ele e o amanhã será melhor. Deus é o vosso
tudo e sem Ele nada podeis fazer. Rezai. Abri vossos corações às inspirações do Senhor e sereis conduzidos por
caminho seguro. Eu sou a vossa Mãe e preciso de vós. Sede dócil ao Meu chamado, pois desejo transformar-vos e
conduzir-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome
da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
29.05.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.371
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Venho do céu para dizer-vos que sois amados um por um pelo Pai,
no Filho por meio do Espírito Santo. Sede corajosos. Não desanimeis nunca. Quem está com o Senhor jamais

sentirá o peso da derrota. Confiai plenamente no poder de Deus e vereis novos céus e novas terras. Peço-vos que
continueis a rezar. Somente pela força da oração a humanidade encontrará a paz. Não recueis. Eu estou ao vosso
lado. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz
01.06.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.372
Queridos filhos, deixai que a graça do Senhor transforme vossas vidas, pois somente assim podeis testemunhar o
amor de Deus. Vós sois importantes para a realização dos Meus planos. Esforçai-vos e dai a vossa contribuição para
a vitória de Deus com o Triunfo do Meu Imaculado Coração. A humanidade perdeu a paz porque os homens se
afastaram do Criador. Viveis no tempo das grandes tribulações. Rezai. A oração vos dará força e vos aproximará
cada vez mais do Senhor. Não desanimeis. Confiai plenamente no Senhor e 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
04.06.2004
Mensagem de Nossa Senhora,nº 2.373
Queridos filhos, encorajai-vos e buscai no Senhor a força necessária para a vossa caminhada espiritual. Sabei que
sois importantes para o Senhor. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai
por Jesus e Ele virá a vós alegremente. Peço-vos que não vos afasteis da oração. Quando estais afastados da
oração, estais propensos a cair. Sede fortes. Vós sois do Senhor. Entregai a Ele a vossa própria existência para
serdes salvos. Eu vos amo e desejo a vossa conversão e salvação. Sedes dóceis ao Meu chamado e descobrireis o
tesouro que há dentro de vós. 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
05.06.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.374
Queridos filhos, vós estais em Meu Imaculado Coração e a nada deveis temer. Não permitais que a chama da fé se
apague dentro de vós, mas esforçai-vos para viverdes sempre na graça e no amor de Deus. Eu sou a vossa Mãe e
conheço vossas dificuldades. Não temais. Confiai no amor Imaculado do Meu Coração e sereis conduzidos à vitória.
Rezai sempre. A força da oração contribuirá para o vosso progresso espiritual. Sabei que Deus espera muito de vós.
Abri vossos corações ao Seu chamado e Ele fará grandes coisas em vosso favor. Avante sem medo, pois vossos
nomes já estão inscritos no céu. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
08.06.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.375
Queridos filhos, não temais. Acreditai plenamente no Amor Misericordioso de Jesus e esperai n’Ele com inteira
confiança. Peço-vos que continueis a rezar. Somente por meio da oração sereis vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e sei
o que vos é necessário. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou e vereis a paz reinar sobre a terra.
Eis os tempos das grandes provações. Voltai-vos ao Deus da Salvação e da Paz. Ele vos espera com imenso amor
de Pai. 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
10.06.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.376
Queridos filhos, peço-vos que façais o bem a todos e que em toda parte procureis testemunhar o Amor de Deus.
Enchei-vos de coragem, pois sou a Mãe da Graça e da Misericórdia. Sabei que a humanidade perdeu a paz porque
os homens se afastaram do verdadeiro amor. Eis o tempo do vosso retorno. Não vivais em pecado. Voltai-vos ao
vosso Deus que vos ama e vos espera de braços abertos. Buscai força na oração para serdes capazes de suportar o
peso das provações.Não recueis. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima

Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
12.06.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.377
Queridos filhos, abri vossos corações ao Amor de Deus, pois o amor sobrenatural é a maior defesa contra todo e
qualquer mal. Convido-vos ao arrependimento sincero dos vossos pecados, pois somente assim podeis contribuir
para o Triunfo do Meu Imaculado Coração. Permanecei firmes na oração. A oração é o sustentáculo para a vossa
caminhada espiritual. Não cruzeis os braços. Deus espera muito de vós. Confiai em Minha Maternal proteção e Eu
vos conduzirei Àquele que é o vosso Tudo e vos conhece pelo nome. Coragem. Eu estou convosco. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
15.06.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.378
Queridos filhos, fico feliz por estardes aqui. Sabei que Eu vos amo imensamente e desejo ver-vos felizes já aqui na
terra e mais tarde Comigo no céu. Continuai firmes na oração e contribuireis para a salvação de muitos filhos
afastados. Eu venho do céu para abençoar-vos e dizer-vos que estes são os Meus tempos. Não recueis. Eu preciso
de vós para ajudar os Meus filhos afastados. Se fizerdes o que vos peço sereis recompensados pelo Senhor.
Coragem. 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.
17.06.2004
Mensagem de Nossa Senhora,nº 2.379
Queridos filhos, aproximai-vos do sacramento da confissão para receberdes o perdão de Deus e para poderdes
receber Jesus na Eucaristia. Sabei que a Eucaristia é o Sacramento da vitória e por meio deste Sacramento podeis
vencer as tentações do demônio. Dobrai vossos joelhos em oração a fim de compreender o profundo amor de Deus
por vós. Abri vossos corações ao Meu chamado, pois desejo conduzir-vos à verdadeira conversão. Sede corajosos.
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.
19.06.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.380
Queridos filhos, acreditai no Senhor para serdes vitoriosos. Deus é o vosso bem absoluto e sabe o que vos é
necessário. Esperai no Senhor com alegria e sereis vitoriosos. Rezai. Somente por meio da oração podeis
compreender os desígnios de Deus para vós. Sabei que Eu vos amo e desejo a vossa conversão. Continuai a
percorrer o caminho que vos tenho indicado, pois desejo conduzir-vos ao Porto Seguro da Fé. Avante sem medo.
Quem confia no Senhor jamais experimentará a derrota. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
22.06.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.381
Queridos filhos, Jesus precisa do vosso testemunho público e corajoso. Anunciai em toda parte o Evangelho de
Jesus para que os Meus pobres filhos afastados retornem à graça do Senhor. Sabei que tudo aquilo que fizerdes em
favor dos Meus planos sereis recompensados pelo Senhor. Não cruzeis os braços. Rezai muito e em toda parte
manifestai a todos o amor de Deus. Sois do Amor e não podeis viver no pecado. Coragem. Deus espera muito de
vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
paz.
24.06.2004 20:00:00
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.382

Queridos filhos, Deus vos escolheu para serdes anunciadores da Sua Boa Nova. Com vossos exemplos e com
vossas palavras levai aos Meus pobres filhos a mensagem de esperança que Jesus vos anunciou. Sede corajosos.
Deus espera muito de vós. Segui o exemplo de João Batista e daí a vossa contribuição para que os homens se
preparem para acolher Jesus. A humanidade vive hoje como nos tempos do dilúvio e os homens não se importam
mais com Deus e com Suas Leis. Dizei a todos que este é o tempo do grande retorno. Arrependei-vos e buscai a
Misericórdia do Senhor para vossas vidas. Não fiqueis de braços cruzados. Rezai, fazei penitencia e acreditai
firmemente do Evangelho de Jesus 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.
26.06.2004
Mensagem de Nossa Senhora,nº 2.383
Queridos filhos, sede mansos e humildes de coração e deixai que Jesus conduza vossas vidas. Sois importantes
para o Senhor e somente a Ele deveis servir e seguir. Sede homens e mulheres de constante oração, pois somente
assim podeis contribuir para a conversão da humanidade. Conheço vossas necessidades e desejo ajudar-vos. Não
cruzeis os braços. Dizei a todos que o tempo é curto e já não há mais tempo a perder. Voltai-vos depressa. Deus 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.
29.06.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.384
Queridos filhos, não vos afasteis do caminho que vos tenho indicado. Peço-vos que sejais fiéis a Jesus, pois
somente Ele é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Amai a verdade e em toda parte procurai testemunhar o amor de
Deus. Rezai muito pela conversão dos homens e aproximai-vos da Eucaristia para serdes grandes na fé. Peço-vos
também que sejais fiéis a Igreja do Meu Jesus e que intensifiqueis vossas orações em favor do sucessor de Pedro, o
Papa João Paulo II. Rezai pelo futuro da Igreja que está internamente dividida e ameaçada de perder a verdadeira
fé. Sabei que estes são os tempos das grandes tribulações para a Igreja. Sede corajosos. Acolhei os Meus apelos 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.
30.06.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.385
Queridos filhos, fostes chamados por Deus para serdes construtores de justiça e paz. Sabei valorizar os talentos que
o Senhor vos concedeu e trabalhai alegremente para o crescimento do Reino de Deus. Não cruzeis os braços. Não
vos esqueçais: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Rezai. Na oração encontrareis forças para a vossa
caminhada de fé. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para socorrer-vos. Abri vossos corações para receberdes as
graças de Deus. 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.
03.07.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.386
Queridos filhos, peço-vos que sejais corajosos e que em toda parte procureis testemunhar as maravilhas do Senhor.
Não cruzeis os braços. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou, pois somente assim podeis
contribuir para a salvação dos Meus pobres filhos afastados. Rezai muito. Somente rezando a humanidade
encontrará a paz. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Confiai plenamente no poder de Deus e jamais sereis
derrotados. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no céu. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
06.07.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.387
Queridos filhos, coragem. Vós não estais sozinhos. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para dizer-vos que este é o
tempo da graça. Não vivais em pecado. Voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos espera de braços abertos. Vós sois
importantes para o Senhor. Mesmo com vossos defeitos e com vossos pecados, não vos esqueçais que sois amados

um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Sede homens e mulheres de fé. Dedicai parte do vosso
tempo à oração, pois somente assim podeis crescer espiritualmente. Na oração escutai a voz de Deus e sede fiéis às
suas palavras. Não desanimeis. 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.
08.07.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.388
Queridos filhos, avante com coragem. A estrada da santidade é cheia de obstáculos, mas quem se abre ao Senhor
encontra forças para vencer. Sabei suportar alegremente o peso da vossa cruz e buscai na Eucaristia o sustento
para a vossa caminhada espiritual. Rezai muito. Somente rezando sereis capazes de compreender o que vos digo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
paz.
10.07.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.389
Queridos filhos, desejo que façais o bem a todos, pois somente assim podeis imitar Meu Filho Jesus. Peço-vos que
sejais construtores de paz e amor. Amai sempre porque o amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o
pecado. Sede fiéis aos Mandamentos do Senhor. Em toda parte dai testemunho da vossa fé e esforçai-vos para
serdes homens e mulheres de oração. Eu sou a vossa Mãe e desejo o vosso retorno. Não cruzais 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.
13.07.2004
Mensagem de Nossa Senhora,nº2.390
Queridos filhos, voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos espera de braços abertos. Afastai-vos do pecado, pois o
pecado cega espiritualmente e destrói vossas conquistas espirituais. Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir.
Não permitais que o demônio vos engane. Peço-vos que vos afasteis de tudo aquilo que vos distancia de Deus.
Aproximai-vos da Confissão para receberdes o perdão de Deus. 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.
15.07.2004
Mensagem de Nossa Senhora,nº 2.391
Queridos filhos, coragem. Nada está perdido. Confiai plenamente no poder de Deus e tudo será vitória em vossas
vidas. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Peço-vos que vivais alegremente os Meus apelos e que em tudo
sejais como Jesus. Eu conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Rezai. Somente por meio da
oração podeis compreender os desígnios de Deus para vós. Sede fiéis ao Evangelho do Meu Jesus e não temais.
Quem está com o Senhor a nada deve temer. Buscai Jesus para serdes felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo
no Céu. Fico feliz por estardes aqui. Deus vos abençoe e vos cumule de Suas bênçãos e graças. Avante sem medo.
Eu 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.
17.07.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.392
Queridos filhos, Eu vos amo como sois e desejo a vossa conversão o mais rápido possível. Venho do Céu para
ajudar-vos. Confiai plenamente na bondade do Senhor e sereis vitoriosos. Não desanimeis ante vossas dificuldades.
Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Alegrai-vos porque vós não estais sozinhos. Deus está ao vosso lado. Continuai a
percorrer o caminho que vos indiquei e vereis a paz reinar sobre a terra. Eu preciso do vosso testemunho público e
corajoso. Não recueis. Rezai. Na oração descobrireis o tesouro que há dentro de vós. 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

20.07.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.393
Queridos filhos, não temais. Deus é o vosso escudo e nenhum mal virá contra vós. Confiai plenamente no poder de
Deus e buscai, em Sua palavra, orientação segura para a vossa caminhada na fé. Rezai. Sem oração a vida cristã
perde seu valor e eficácia. Sede corajosos. Eu sou a vossa Mãe e conheço vossas necessidades. Escutai-Me com
atenção, pois desejo conduzir-vos Aquele que é o vosso Tudo 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
23.07.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº2.394
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração suplicando a paz do mundo e a conversão dos pecadores. Viveis
no tempo das grandes tribulações e é chegado o momento de vos reconciliardes com Deus. Abri vossos corações e
acolhei também as mensagens que já vos transmiti. Eu desejo a vossa felicidade eterna. Não vivais em pecado. Não
ofendais ao 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
24.07.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº2.395
Queridos filhos, testemunhai em toda parte que sois de Deus e sede instrumentos de paz, justiça e amor. A
humanidade precisa do vosso testemunho amoroso de fé. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada, pois
somente assim podeis contribuir para o Triunfo do Meu Imaculado Coração. Peço-vos que não vos afasteis da
oração. Quando estais afastados da oração, vos tornais o alvo do demônio. Coragem. Eu estou ao vosso lado. Esta
é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
27.07.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº2.396
Queridos filhos, coragem. Vós sois do Senhor e Ele espera muito de vós. Abri vossos corações à Sua graça e sereis
transformados. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé em vossos corações, pois somente assim podeis
testemunhar as Minhas mensagens preciso de vós. Ajudai-Me. Se fizerdes o que vos peço sereis recompensados
pelo Senhor. Não recueis. Rezai. Em toda parte manifestai a todos o amor do Senhor. Ele vos ama e está sempre ao
vosso lado. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz
29.07.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº2.397
Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual, pois sois importantes para o Senhor e Ele deseja a vossa plena
felicidade. Vós estais no mundo, mas não sois do mundo; sois do Senhor. Sabei valorizar a vossa vida na graça e
não permitais que o pecado vos distancie de Deus. Permanecei firmes na oração. Quem reza cresce na graça de
Deus. Quem não reza torna-se cego espiritualmente. Tende cuidado. Eu sou a vossa Mãe e espero o vosso retorno
ao Deus da Salvação e da Paz. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
31.07.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.398
Queridos filhos, não temais. Meu Jesus está convosco. Sabei que este é o tempo da graça e não podeis viver
afastados do Senhor. Voltai-vos depressa, pois o Senhor vos espera com imenso amor de Pai. Não desanimeis. Eu
conheço todos os vossos problemas e vim do céu para socorrer-vos. Alegrai-vos porque vossos nomes já estão
gravados em Meu Imaculado Coração. Rezai. A força da oração vos fará compreender os desígnios de Deus para
vossas vidas. Tende confiança, fé e esperança. 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

03.08.2004 20:47:00
Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 2.399
Queridos filhos, rezai antes de toda e qualquer ação. Sabei que vossos projetos precisam das graças do Senhor.
Rezai sempre para descobrirdes a vontade de Deus .Confiai no Senhor, pois Ele é o vosso grande amigo e sabe o
que precisais. Não temais. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para ajudar-vos. Deixai que a vontade de Deus seja
realizada em vossas vidas, pois somente assim sereis vitoriosos. 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.
06.08.2004 20:53:00
Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz nº 2400
Queridos filhos, sede fortes nas tentações. Depositai vossa confiança no Senhor e Ele será o vosso auxilio nos
momentos difíceis. Peço-vos que continueis a rezar. A oração vos dará força e vos conduzirá para o triunfo do Meu
Imaculado Coração. Confiai plenamente na bondade do Senhor e vereis a paz reinar sobre a terra. 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
07.08.2004 20:54:00
Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz nº 2401
Queridos filhos, coragem. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Deus está convosco e sabe o que vos é
necessário. Peço-vos que continueis firmes na oração, pois a oração é o recurso seguro para estes tempos difíceis.
Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para ajudar-vos. Peço-vos também que façais o bem a todos e que em toda
parte procureis testemunhar as maravilhas de Deus. Sois importantes para o Senhor e sois amados um por um pelo
Pai, no Filho, por meio do Espírito Santo. Alegrai-vos. Quem está com o Senhor jamais sentirá o peso da derrota.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
paz.
10.08.2004 21:56:00
Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz nº 2402
Queridos filhos, depositai vossa confiança no Senhor e sereis vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e desejo ver-vos felizes
já aqui na terra e mais tarde comigo no céu. Peço-vos que continueis a rezar. Somente pela força da oração podeis
compreender o que vos digo. Não desanimeis. Deus está ao vosso lado. 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
12.08.2004 20:57:00
Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz nº 2403
Queridos filhos, estais atentos para não serdes enganados pelo demônio. Peço-vos que vivais os Meus apelos, pois
Eu desejo fortalecer-vos e fazer-vos grandes na fé. Rezai. Somente por meio da oração encontrareis força para a
vossa caminhada espiritual. Coragem. Não desanimeis. Aconteça o que acontecer, não permitais que a chama da fé
se apague dentro de vós. Eu pedirei ao Meu Jesus para que vos fortaleça e vos cumule de graças. Avante sem
medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz
14.08.2004 18:42:00
Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz nº 2404
Queridos filhos, desejo a vossa conversão o mais rápido possível. Venho do céu para dizer-vos que este é o tempo
do vosso grande retorno. Não cruzeis os braços. Não vivais em pecado. Deus tem pressa. Eu sou a vossa Mãe e
espero muito de vós. Rezai. Somente por meio da oração podeis encontrar a paz. Esforçai-vos e voltai-vos ao Deus
da Salvação e da paz. Coragem. Nada está perdido. 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

17.08.2004 21:49:00
Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz nº 2405
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e desejo o vosso crescimento espiritual. Peço-vos que continueis a percorrer o
caminho que vos indiquei, pois somente assim podeis ser grandes na fé. Rezai. Assim como as plantas não podem
crescer sem a chuva, vós não podeis crescer sem oração. A oração é o vosso recurso contra os ataques do
demônio. Não desanimeis. Eu estou convosco. Aconteça o que acontecer, confiai sempre no amor Misericordioso de
Jesus. Ele é o vosso grande amigo e conhece vossas necessidades. Entregai-vos a Ele que vê o oculto e vos
conhece pelo nome. 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

20.08.2004 21:51:00
Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz nº 2406
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração em favor da paz do mundo e da conversão dos pecadores. Eu
venho do céu para orientar-vos e peço-vos que sejais dóceis ao Meu chamado. Peço-vos que vos afasteis do
pecado, pois o pecado vos afasta de Deus e da Sua graça. Arrependei-vos sinceramente dos vossos pecados e
voltai-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro salvador. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome
da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
21.08.2004 20:53:00
Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz nº 2407
Queridos filhos, peço-vos que vivais santamente e que em toda parte procureis testemunhar o amor de Deus. A
humanidade vive fortes tenções e é chegado o momento de vos converterdes. Rezai. Somente rezando podeis
encontrar a paz. Eu sou a vossa Mãe e desejo o vosso bem espiritual. Sede corajosos Não desanimeis. Nos
momentos mais difíceis para vós, chamai por Jesus. Somente n’Ele está a vossa vitória. Confiai em Jesus e 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

22.08.2004 21:49:00
Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz nº 2408
Queridos filhos, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo e sereis capazes de testemunhar com a vossa própria vida o
Evangelho do Meu Filho Jesus. Não vos esqueçais: quem tem o Espírito Santo tem tudo. Sede homens e mulheres
de oração, pois somente assim podeis contribuir para o triunfo do Meu Imaculado Coração. Eu preciso de vós. Abri
vossos corações e abraçai a graça 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
24.08.2004 21:52:00
Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz nº 2409
Queridos filhos,confiai em Jesus. Ele é a luz do mundo e sem Sua graça não podeis ser felizes. Abri as portas a
Cristo. Ele deseja enriquecer-vos e fazer-vos grandes na fé. Buscai alegremente o Senhor. Ele vos espera de braços
abertos. Dai o melhor de vós e sereis recompensados generosamente .Rezai. Na oração encontrareis força para a
vossa caminhada espiritual. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
28.08.2004 20:53:00
Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz nº 2410
Queridos filhos, não temais. Aconteça o que acontecer confiai na bondade do Senhor. Sois importantes para a
realização dos Meus planos e peço-vos que sejais homens e mulheres de oração. A humanidade perdeu a paz
porque os homens se afastaram do Criador. Voltai-vos depressa. Deus vos espera de braços abertos. Coragem. Eu

sou a vossa Mãe e 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
31.08.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.411
Queridos filhos, aproximai-vos da Eucaristia e tereis força para a vossa caminhada espiritual. Sabei que Jesus está
muito perto de vós. Não vos sintais sozinhos. Meu Filho é o vosso grande amigo e vos conhece pelo nome.
Coragem. Deus ´precisa do vosso testemunho. Deixai-vos conduzir pelo Senhor e sereis transformados. Peço-vos
que não vos afasteis do caminho da oração. Rezai sempre. Quando estais em oração, estais atraindo as benções do
Senhor para 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
03.09.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.412
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e desejo a vossa conversão. Peço-vos que vos afasteis do pecado e peço-vos
também que vivais para o Senhor que é o vosso bem absoluto e sabe o que vos é necessário. Continuai a rezar. A
oração é a vossa arma de defesa contra os ataques de satanás. 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
04.09.2004
Mensagem de Nossa Senhora,2.413
Queridos filhos, convido-vos a viverdes voltados para o Senhor, pois somente n’Ele está a vossa verdadeira
libertação. Não temais. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para oferecer-vos o Meu amor. Tende confiança, fé e
esperança. Quem está com o Senhor jamais sentirá o peso da derrota. Eu conheço vossas necessidades e pedirei
ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo. 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
07.09.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.414
Queridos filhos, vós sois do Senhor e Ele está ao vosso lado. Confiai plenamente no amor Misericordioso de Jesus e
tudo acabará bem para vós. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para conduzir-vos à plenitude da verdade. Rezai.
Quando vos peço para viverdes em oração deveis entender que este é o tempo oportuno para crescerdes na vida
espiritual. Sede fortes. Nos momentos mais difíceis para vós chamai por Jesus. Somente n’Ele está a vossa vitória.
Avante. 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
08.09.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.415
Queridos filhos, dai graças ao Senhor pelas maravilhas que Ele realiza em vosso favor. Com vossos exemplos e com
vossas palavras manifestai a todos o amor de Deus. A humanidade precisa do vosso sincero e corajoso testemunho.
Eu sou a vossa Mãe e espero que vivais alegremente os Meus apelos. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve
ser lavado a sério. Abri vossos corações docilmente ao Meu chamado e sereis transformados. Rezai. Em vossas
orações sereis fortalecidos espiritualmente. 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
11.09.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.416
Queridos filhos, convido a vos abrirdes ao Amor do Senhor, pois o amor é mais forte que a morte e mais poderoso
que o pecado. Eu venho do céu para chamar-vos à conversão. Não cruzeis os braços. Acolhei com alegria os Meus
apelos e vereis a paz reinar sobre a terra. Dizei a todos que Deus tem pressa. Não vivais em pecado. Arrependei-vos

e voltai-vos Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Continuai a percorrer o caminho que vos apontei.
Deus espera muito de vós. 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
14.09.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.417
Queridos filhos, entregai-vos a Jesus e Ele cuidará de vós. Acalmai vossos corações na paz do Meu Filho Jesus e
deixai que Sua graça vos transforme. Peço-vos que tenhais confiança. Eu sou a vossa Mãe e jamais vos deixarei
sozinhos. Rezai. Somente rezando podeis compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Coragem. Jesus é
a certeza da vossa vitória. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
17.09.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.418
Queridos filhos, continuai a rezar. Somente por meio da oração podeis experimentar a vitória. Confiai plenamente no
Senhor e Ele vos cumulará de bênçãos e graças. Não desanimeis ante vossas dificuldades. 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.
18.09.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.419
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para oferecer-vos o Meu amor. Convido-vos a serdes em tudo
semelhantes ao Meu Filho Jesus, pois somente assim podeis crescer na vida espiritual. Desejo a vossa conversão o
mais rápido possível. Não cruzeis os braços. Eis os tempos das grandes tribulações que vos anunciei no passado.
Rezai. Somente pela força da oração sereis capazes de viver e testemunhar os Meus apelos. Avante. Vós não estais
sozinhos. Alegrai-vos porque vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração. Coragem. 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.
21.09.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.420
Queridos filhos, permanecei firmes no caminho que vos apontei. Desejo conduzir-vos à perfeição, pois somente
assim podeis testemunhar as maravilhas do Senhor com a vossa própria vida. Não desanimeis ante vossos
problemas. Acreditai no amor do Senhor e sereis grandes na fé. Eu sou vossa Mãe e venho do céu para encher-vos
de coragem. Sabei que Deus espera muito de vós. Cuidai da vossa vida espiritual e não vos afasteis da graça do
Senhor. 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.
23.09.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.421
Queridos filhos, deixai-vos conduzir pelas mãos do Senhor para poderdes crescer na fé. Eu sou a vossa Mãe e
venho do céu para dizer-vos que este é o tempo oportuno para o vosso retorno ao Deus da Salvação e da Paz. Não
cruzeis os braços. Rezai sempre. Rezai muito. Somente na oração encontrareis forças para a vossa caminhada rumo
ao céu. Vós estais no mundo, mas não sois do mundo. Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir e seguir.
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.
25.09.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.422

Queridos filhos, Deus vos ama como sois e espera muito de vós. Peço-vos que vivais santamente o Evangelho do
Meu Filho Jesus e que em toda parte procureis testemunhar que sois de Cristo. Não vos preocupeis
demasiadamente com vossos problemas. Confiai plenamente no senhor e Ele fará grandes coisas em vosso favor.
Rezai. Não podeis compreender os projetos de Deus se viverdes afastados da oração. A oração é a vossa fortaleza
nos momentos de tribulações. Coragem. Eu vos amo e estou ao vosso lado. Neste momento faço cair sobre vós uma
extraordinária chuva 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.
28.09.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.423
Queridos filhos, alegrai-vos Comigo porque vossos nomes já estão inscritos no céu. Não percais a vossa esperança
no amanhã. Deus é o vosso bem absoluto e está ao vosso lado. Acolhei com alegria os Meus apelos, pois desejo
transformar-vos e fazer-vos homens e mulheres de oração. Eu sou incansável e chamo-vos mesmo quando estais
afastados. Abri vossos corações e a graça Misericordiosa do Senhor vos libertará. 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.
29.09.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.424
Queridos filhos, Eu sou a Rainha da paz e venho do céu para encher-vos de alegria e paz. Sabei que este é o tempo
da graça. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Fico feliz por estardes aqui. Obrigada por terdes vindo.
Agradeço por viverdes os Meus apelos e asseguro-vos uma grande recompensa no céu. Eu preciso de vós. Não
cruzeis os braços. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Deus é o vosso bem absoluto e conhece
cada um de vós pelo nome. Não temais. Não recueis. Vós sois preciosos para a realização dos Meus planos.
Coragem. Eu estarei sempre convosco. 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.
02.10.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.425
Queridos filhos, rezai muito para serdes fortes nas tentações. Eis os tempos mais difíceis para vós. Peço-vos que
tenhais ilimitada confiança no Senhor, pois somente assim podeis experimentar a vitória. Vós não estais sozinhos.
Aconteça o que acontecer, não recueis. Deus vos espera. Na alegria ou na dor louvai sempre o Senhor e esperai
n’Ele com alegria. 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.
05.10.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.426
Queridos filhos, Deus está convosco. Confiai plenamente em Sua bondade e esperai n’Ele com inteira confiança.
Sabei enfrentar com alegria vossos problemas e não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Eu sou a
vossa Mãe e sei o que vos é necessário. Rezai A oração contribuirá para o vosso crescimento espiritual. 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.
08.10.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.427
Queridos filhos, depositai vossa confiança no Senhor que é Pai providente e está ao vosso lado. Sede corajosos e
testemunhai em toda parte que sois do Senhor. Não vos esqueçais: sois do Senhor e somente a Ele deveis servir e
seguir. Rezai. Na oração sentireis a vitória de Deus em vossas vidas. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e preciso de
vós. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.

09.10.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.428
Queridos filhos, a humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se distanciaram do Criador. Viveis
agora os tempos das grandes tribulações e é chegado o momento de vos reconciliardes com Deus. Peço-vos que
vos afasteis definitivamente do pecado, pois somente assim podeis testemunhar a Minha presença no meio de vós.
Eu venho do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Abri vossos corações ao Meu chamado e vereis novos céus
e novas terras. Rezai sempre. Quando estais afastados da oração vos tornais o alvo do demônio. Sede fortes. Buscai
Jesus Eucarístico e sereis vitoriosos. Coragem. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
12.10.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.429
Queridos filhos, abri vossos corações à sabedoria do Senhor e deixai que Sua graça Misericordiosa transforme
vossas vidas. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos à conversão e ao arrependimento dos vossos
pecados. Não vivais de braços cruzados. Deus tem pressa e já não há mais tempo a perder. Sede homens e
mulheres de oração, pois somente assim podeis compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Sede fortes.
Não permitais que o demônio vos afaste do caminho da graça. Sois do Senhor e as coisas do mundo não são para
vós. Dobrai vossos joelhos em oração em favor da paz do mundo. A humanidade caminha para a grande destruição
que os homens prepararam por suas próprias mãos. Não recueis. Eu estarei sempre convosco. Confiai em Minha
maternal proteção e nenhum mal virá contra 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.
14.10.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.430
Queridos filhos, sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Peço-vos que tenhais ilimitada
confiança em Meu Filho Jesus, pois somente assim sereis vitoriosos. Eu quero conduzir-vos ao caminho da
conversão e da santidade. Escutai com atenção o que vos digo e sereis grandes na fé. Rezai. Viveis agora os
tempos das grandes confusões espirituais. Estais atentos. Quem está com o Senhor não sentirá o peso da derrota.
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.
16.10.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.431
Queridos filhos, amai sempre e fazei o bem a todos. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para oferecer-vos a
possibilidade de paz. Eu sou a Rainha da paz e desejo que a paz reine em vossos corações. Sede construtores de
justiça e paz. Abraçai a graça do Meu Jesus e a humanidade será curada espiritualmente. Não cruzeis os braços.
Esforçai-vos para vos converterdes. Deus tem pressa e deseja o vosso retorno o mais rápido possível. Rezai muito
diante da cruz e buscai em Jesus Eucarístico a força necessária para a vossa caminhada na fé. 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.
19.10.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.432
Queridos filhos, não desanimeis. Não percais a vossa esperança. O Senhor está ao vosso lado e a nada deveis
temer. Sabei que sois importantes para a realização dos Meus planos. Peço-vos que tenhais coragem, pois Eu
preciso do vosso testemunho publico e da vossa disponibilidade em servir ao Senhor. Rezai. A força da oração
contribuirá para o vosso progresso espiritual. Alegrai-vos. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo. Esta
é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
22.10.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.433

Queridos filhos, Eu vos amo e desejo ver-vos felizes já aqui na Terra e mais tarde Comigo no céu. Peço-vos que
sejais dóceis ao Meu chamado e que em toda parte procureis testemunhar o amor de Deus. Conheço vossas
necessidades e desejo ajudar-vos. Rezai. Na oração descobrireis a grande reserva de amor e bondade que há
dentro de vós. A humanidade vive momentos de grandes tenções e é chagado o momento de vos converterdes e vos
reconciliardes com Deus. Não cruzeis os braços. Assumi o vosso papel de verdadeiros cristãos e o mundo
encontrará a paz. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada e vereis novos céus e novas terras. Não
desanimeis. Eu pedirei ao Meu Jesus que vos cumule de Suas bênçãos e graças. Avante sem medo. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
23.10.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.434
Queridos filhos, dizei o vosso sim ao chamado do Senhor e sereis recompensados generosamente. Eu sou a vossa
Mãe e venho do céu para pedir-vos que mudeis de vida. Afastai-vos definitivamente do pecado e abraçai a graça
Misericordiosa do Meu Filho Jesus pois somente assim sereis salvos. Não vos afasteis da oração. Sede corajosos e
sabei enfrentar as vossas dificuldades. Vós não estais sozinhos. Deus está sempre ao vosso lado. Entregai a Ele a
vossa própria existência e Ele fará grandes coisas em vosso favor. Não recueis. Eu preciso de vós. Avante sem
medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz
26.10.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.435
Queridos filhos, intensificai vossas orações em favor da paz. A humanidade trilha pelas veredas da autodestruição
que os homens prepararam por suas próprias mãos e é chegado o momento de vos reconciliardes com Deus. Não
recueis. Permanecei firmes no caminho que vos tenho indicado e sereis vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e sofro por
causa dos Meus pobres filhos afastados. Voltai-vos depressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Confiai no Senhor. Ele é Pai providente e não abandona ninguém. 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.
28.10.2004
Mensagem de Nossa Senhora,2.436
Queridos filhos, sede honestos em vossos atos para serdes grandes aos olhos de Deus. Sois inteiramente do Senhor
e não podeis viver afastados da Sua graça. Voltai-vos depressa, pois o Senhor vos espera com imenso amor de Pai.
A humanidade vive momentos difíceis e é chegado o momento de vos abrirdes e acolherdes a Mensagem do Meu
Filho Jesus para serdes salvos. Rezai muito para suportardes o peso das provações. Eu sou a vossa Mãe e estou
convosco. 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.

30.10.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.437
Queridos filhos, sabei valorizar os talentos que o Senhor vos ofereceu e colocai-vos a serviço de todos. Sabei que o
Senhor espera muito de vós. Não fiqueis de braços cruzados. A humanidade precisa do vosso testemunho público e
corajoso. Não desanimeis. Eis que chagaram os tempos por Mim preditos. Peço-vos que vivais alegremente os Meus
apelos, pois somente assim o mundo voltará a ter paz. Não fiqueis afastados da oração. Sem oração a vida cristã
perde seu valor e eficácia. Avante. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. 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.
01.11.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.438Queridos filhos, abri vossos corações à ação do Espírito Santo e deixai que a graça de Deus transforme vossas
vidas. Sede santos e testemunhai a todos que as coisas do mundo não são para vós. A santidade é a vossa maior
conquista. Não cruzeis os braços. Deus quer transformar-vos e fazer-vos grandes na fé. Rezai. A oração é o recurso

seguro para vossa conversão. Não desanimeis. Eu estou ao vosso lado. Dizei não ao pecado e voltai-vos Àquele que
é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. 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.
02.11.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.439
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração em favor da paz do mundo e da conversão dos pecadores. Rezai
também pelas almas do purgatório para que sejam livres e alcancem a felicidade eterna no céu. Desejo que vivais
alegremente os Meus pelos, pois somente assim podeis contribuir para a grande vitória de Deus com o Triunfo do
Meu Imaculado Coração. Não cruzeis os braços. Eu preciso de vós. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
06.11.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.440
Queridos filhos, não temais. Eu sou a vossa Mãe e caminho convosco. Alegrai-vos porque vossos nomes já estão
inscritos no céu. Peço-vos que façais o bem a todos. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os Meus
pobres filhos se distanciaram de Deus e se tornaram escravos do pecado. Arrependei-vos e voltai-vos. Eu quero
socorrer-vos. Abri vossos corações ao Meu chamado e sereis salvos. Conheço vossos problemas e vim do céu para
ajudar-vos. Confiai plenamente no poder de Deus e sereis transformados. Reza. A oração vos conduzirá à vitória.
Não recueis. Eu preciso muito de vós. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
09.11.2004 20:26:00
Mensagem de Nossa Senhora, 2.441
Queridos filhos, alegrai-vos. Eu estou convosco. Aconteça o que acontecer confiai plenamente no Senhor e nenhum
mal virá contra vós. Eu vim do céu para chamar-vos à conversão e a santidade. Acolhei com alegria os Meus apelos,
pois somente assim podeis encontrar a paz. Vós sois importantes para o Senhor e Ele conhece cada um de vós pelo
nome. Esforçai-vos para vos converterdes e deixai que a graça do Meu Senhor transforme vossas vidas. Continuai a
rezar. A vossa vitória está no Senhor. Escutai o que Ele diz e sereis 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.
12.11.2004 16:30:00
Mensagem de Nossa Senhora, 2.442
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração e buscai na Eucaristia a força necessária para a vossa caminhada
espiritual. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Deus está ao vosso lado. Rezai. A oração vos fortalecerá e vos
fará compreender os desígnios 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.
13.11.2004 20:33:00
Mensagem de Nossa Senhora, 2.443
Queridos filhos, coragem. Eu preciso muito de vós. Peço-vos que continueis fortes no caminho que vos apontei, pois
somente assim podeis contribuir para o Triunfo do Meu Imaculado Coração. Levai os Meus apelos ao mundo.
Através das Minhas mensagens Eu desejo levar-vos a um ardente e contínuo desejo de Deus. Não desanimeis. Vós
sois importantes para a realização dos Meus planos. Abri vossos corações e dai o melhor de vós na missão que o
Senhor vos confiou. Eu sou a vossa Mãe e jamais vos deixarei sozinhos. Esforçai-vos para crescerdes na vida
espiritual. Deus vos chama 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.
14.11.2004 20:36:00
Mensagem de Nossa Senhora, 2.444

Queridos filhos, rezai todos os dias em favor da paz do mundo, pois viveis agora os momentos mais difíceis para a
humanidade. Confiai em Minha Maternal proteção e segui-Me pelo caminho do bem e da santidade. Testemunhai
com a vossa própria vida que sois inteiramente de Cristo e que nada vos afastará do amor do Senhor. Eu sou a
vossa Mãe e estou convosco em todos os momentos. Quando sentirdes dificuldades no cumprimento da vossa
missão,chamai por Mim. Não vos esqueçais que Eu desejo o vosso crescimento espiritual e por isso venho do céu
até vós para orientar-vos. Convido-vos também a rezardes para que se realizem os Meus planos. Não desanimeis.
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.
16.11.2004 20:40:00
Mensagem de Nossa Senhora, 2.445
Queridos filhos, dizei não ao pecado e vivei voltados para o Senhor que é o vosso bem absoluto e sabe o que vos é
necessário. Conheço vossas dificuldades e venho do céu para socorrer-vos. Não recueis. O Senhor é a certeza da
vossa vitória. Coragem. Vivei com alegria as Minhas mensagens e Eu vos conduzirei pelo caminho da santidade.
Não temais. Rezai. Somente pela força da oração podeis compreender os projetos de Deus. 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.
20.11.2004 20:42:00
Mensagem de Nossa Senhora, 2.446
Queridos filhos, não percais a vossa esperança no amanhã. Sabei que Deus está ao vosso lado e a nada deveis
temer. Quando sentirdes o peso da cruz, buscai forças na palavra de Deus e na Eucaristia, pois somente assim
podeis experimentar a vitória. Vivei com coragem os Meus apelos e em toda parte testemunhai as maravilhas do
Senhor em vossas vidas. Não desanimeis. Eu conheço cada um de vós e sei o que vos é necessário. Confiai
plenamente na bondade do Senhor e sereis cumulados de benções e graças. 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.
23.11.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.447
Queridos filhos, anunciai o Senhor, pois n’Ele está toda a plenitude da graça e somente n’Ele encontrareis a vossa
plena felicidade. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem do Senhor. Rezai muito para serdes capazes de
compreender os planos de Deus. Sabei que este é o momento oportuno para o vosso regresso ao Deus da Salvação
e da Paz. Não recueis. 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.
26.11.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.448
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e preciso muito de vós. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé dentro
de vós, pois somente assim podeis contribuir para o triunfo do Meu Imaculado Coração. Sois importantes para a
realização dos Meus planos. Abri vossos corações ao Meu chamado e segui-Me pelo caminho do bem e da
santidade. Continuai a rezar. A oração sincera e perfeita salvará a humanidade. 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.
27.11.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.449
Queridos filhos, estais atentos. Escutai com amor os Meus apelos, pois desejo orientar-vos e conduzir-vos ao Meu
Filho Jesus. Sabei que estes são os Meus tempos. Agora, mais do que nunca, é preciso viver voltados para o
Senhor. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio e é chegado o momento de vos arrependerdes e vos
reconciliardes com Deus. Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Eu sou a vossa Mãe e vim
do céu para cuidar de cada um de vós. Abri vossos corações e acolhei o Evangelho do Meu Jesus. Dizei não ao
pecado e vivei na graça do Meu Senhor. Peço-vos também que façais o bem a todos e que em toda parte procureis
testemunhar que sois unicamente de Cristo. 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.
30.11.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.450
Queridos filhos, permanecei firmes no caminho que vos apontei. Não desanimeis. Sabei que não há vitória sem cruz.
Confiai plenamente no Senhor e Ele cuidará de vós. Sede mansos e humildes de coração e recebereis a
recompensa da salvação eterna. Meu Jesus conhece cada um de vós e sabe a grande reserva de bondade que há
em vossos corações. Buscai sempre no Senhor a força necessária para a vossa caminhada espiritual. Avante na
oração Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
03.12.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.451
Queridos filhos, sede corajosos e defendei a verdade. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais e é
chegado o momento de vos aproximardes do Senhor. Não cruzeis os braços. Rezai muito e vereis a paz reinar no
mundo. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para ajudar-vos. Sede dóceis. Sede mansos e humildes de coração. Se
vos converterdes podeis contribuir para a salvação dos Meus pobres filhos afastados. Voltai-vos depressa. O Senhor
vos ama e vos espera. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
04.12.2004
Mensagem de Nossa Senhora,2.452
Queridos filhos, peço-vos que vivais alegremente o Evangelho do Meu Jesus e que em tudo possais imitá-Lo. Sabei
que preciso muito de vós para a plena realização dos Meus planos. Dai o melhor de vós na missão que vos confiei e
sereis recompensados generosamente pelo Senhor. Intensificai vossas orações em favor da conversão da
humanidade. Sofro por causa dos Meus pobres filhos afastados e venho do Céu para socorrer-vos. Não cruzeis os
braços. Eis o tempo da graça. Não vivais afastados do Senhor. Convertei-vos. O que tendes a fazer não deixeis para
o amanhã. Coragem. O amanhã será melhor se vos converterdes e vos abrirdes ao Deus da Salvação e da Paz.
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.
05.12.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.453
Queridos filhos, arrependei-vos sinceramente dos vossos pecados e buscai na Eucaristia a força necessária para
vossa caminhada espiritual. Adorai o Meu Filho Jesus presente em todos os Tabernáculos da Terra, pois somente
Nele está a vossa verdadeira libertação. A humanidade distanciou-se de Deus e os Meus pobres filhos caminham
pelas veredas da autodestruição. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para fazer-vos homens e mulheres de fé.
Rezai. Somente por meio da oração podeis compreender o que vos digo. Não temais. Deus caminha ao vosso lado.
Abri vossos corações à Sua graça para serdes santos. Coragem. Eu quero ver-vos felizes já aqui na Terra e mais
tarde Comigo no Céu. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
07.12.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.454
Queridos filhos, buscai em Jesus a força necessária para a vossa caminhada na fé. Sabei que somente em Jesus
está a vossa vitória e que fora d’Ele jamais podeis ser felizes. Não fiqueis de braços cruzados, mas esforçai-vos para
serdes construtores de justiça e paz. Não vos preocupeis com vossos problemas. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Confiai plenamente em Minha maternal proteção e sereis vitoriosos. Não recueis. Deus está 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.

11.12.2004
Mensagem de Nossa Senhora, 2.455
Queridos filhos, o Senhor é o vosso Bem Absoluto e vos conhece pelo nome. Sede mansos e humildes de coração,
pois somente assim podeis crescer na fé. Não temais. Confiai no poder de Deus e tudo será vitória para vós. Peçovos que mantenhais acesa a chama da fé e que em toda parte procureis testemunhar que sois unicamente de Cristo.
Não vos afasteis da oração. A humanidade perdeu a paz porque os homens se distanciaram de Deus e da Sua
graça. Voltai-vos hoje mesmo Àquele que tem palavras de vida eterna. Eu sou a vossa Mãe e desejo conduzir-vos
pelo caminho da conversão. Abri vossos corações e acolhei com humildade os Meus apelos. Não quero forçar-vos,
mas o que digo deve ser levado a sério. Alegrai-vos porque vossos nomes já estão em Meu Imaculado Coração.
Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por 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.
14.12.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.456
Queridos filhos, abri vossos corações ao amor do Senhor. Sabei que o amor sobrenatural é a maior defesa contra
todo e qualquer mal. Arrependei-vos com sinceridade e deixai que a graça do Meu Senhor vos transforme. Não
cruzeis os braços. Confiai plenamente no poder de Deus e sereis transformados. Encorajai-vos e assumi o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Não desanimeis ante vossos problemas. Deus é a solução para vós. Dai o melhor de
vós e tudo será motivo de grande alegria em vossas vidas. Rezai. Somente rezando podeis compreender os
desígnios 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.
16.12.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.457
Queridos filhos, preparai-vos para a festa do Natal com orações e obras de caridade. Acolhei Jesus em vossos
corações, pois somente assim podeis acolher as dádivas de Deus. Não vos preocupeis demasiadamente com as
coisas materiais. Vivei alegremente a espiritualidade da festa do Natal e sereis transformados em homens e
mulheres de fé. Eu quero conduzir-vos ao Meu Jesus. Não recueis. Ele vos ama e vos espera de braços abertos.
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.
18.12.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.458
Queridos filhos, abri vossos corações amor do Senhor para serdes capazes de amar e perdoar o vosso próximo. Não
vos esqueçais: o amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Convido-vos também à oração de
coração. A humanidade precisa ser curada pelo amor Misericordioso do Meu Senhor e é chegado o momento de vos
arrependerdes e voltardes ao Deus da Salvação e da Paz. Sede corajosos e defensores da verdade. Não fiqueis de
braços cruzados. Deus tem pressa. Esforçai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Coragem. O
amanhã será melhor. Confiai em Deus 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.
21.12.2004
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.459
Queridos filhos, vós sois o povo do Senhor e Ele vos ama. Acolhei alegremente o Evangelho do Meu Jesus para
serdes salvos e não permitais que as coisas do mundo vos afastem de Deus. Peço-vos que intensifiqueis vossas
orações, pois somente assim podeis encontrar a paz. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para conduzir-vos Àquele
que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Não temais. Vós não estais sozinhos. Confiai plenamente no poder de
Deus e jamais sentireis o peso da derrota. Rezai muito. Não vos afasteis da oração. Quando tudo parecer perdido o
Senhor virá ao vosso socorro com a graça da vitória. 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.

23.12.2004
Mensagem de Nossa Senhora,nº 2.460
Queridos filhos, a vossa esperança está no Senhor. Confiai n’Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Peçovos que vos afasteis definitivamente do pecado. Vós sois do Senhor. Não permitais que o demônio vos engane e vos
afaste da graça. Tende cuidado. Escutai com amor os Meus apelos e Eu vos conduzirei pelo caminho da santidade.
Permanecei firmes na oração e buscai na Eucaristia a força necessária para a vossa caminhada espiritual. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
25.12.2004
Mensagem de Nossa Senhora,nº 2.461
Queridos filhos, dai ao Senhor a vossa própria existência e deixai que Ele cuide de vós. Sabei que Ele é Pai
providente e nunca abandona seus filhos. Aconteça o que acontecer não vos afasteis do caminho que vos apontei.
Eu sou a vossa Mãe e desejo ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Rezai. Assim como as
plantas não crescem sem a chuva, vós não podeis crescer espiritualmente sem oração. Sede corajosos. Em toda
parte testemunhai que Jesus é o vosso único e verdadeiro Salvador. Não desanimeis. Eu conheço vossos problemas
e pedirei ao Meu Jesus por vós. Ajudai-Me. Eu preciso 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.
28.12.2004
Mensagem de Nossa Senhora,nº 2.462
Queridos filhos, sofro por causa dos vossos sofrimentos. Eu sou a vossa Mãe e desejo que façais o bem a todos,
pois somente assim podeis imitar Meu Filho Jesus. A humanidade perdeu a paz porque os homens se afastaram do
Criador. Peço-vos que volteis a Deus o mais rápido possível. Sabei que nada está perdido. Se vos converterdes o
amanhã será melhor. Nestes tempos difíceis intensificai vossas orações em favor da paz. Dobrai vossos joelhos em
oração diante da cruz e suplicai ao Senhor Sua Misericórdia para os homens. Não desanimeis. Não recueis. Eu
estou 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.
31.12.2004 23:00:00
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.463
Queridos filhos, afastai-vos do egoísmo e fugi do pecado para não serdes enganados pelo demônio. Eu sou a vossa
Mãe e venho do céu para chamar-vos à santidade. Dizei sim ao chamado do Senhor e buscai na Eucaristia o
sustentáculo para a vossa caminhada na fé. Sabei que sem a graça do Meu Filho Jesus nada podeis fazer. Sede
mansos e humildes de coração. Aproximai-vos do Sacramento da confissão para receberdes a Misericórdia do Meu
Jesus. A humanidade está enferma por causa do pecado e é chegado o momento do grande retorno. Não cruzeis os
braços. Deus tem pressa e já não há mais tempo a perder. Voltai-vos depressa. O que vos digo deve ser levado à
sério. 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.

