3.102- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 01/01/2009- Angüera/BA. Quinta.
Queridos filhos, Eu sou a Rainha da Paz e vim do céu para trazer-vos a paz. Abri
vossos corações ao amor do Senhor e sereis ricos de Sua Graça e Presença. Dobrai
vossos joelhos em oração. Caminhais para um futuro de grandes provações. A
humanidade caminha para o abismo da destruição que os homens prepararam por suas
próprias mãos. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. A vossa cruz será pesada. Por
meio da água virá para os homens sofrimento e dor. Gritos de desespero se ouvirão
por todos os lados. Não vos afasteis do caminho que vos tenho indicado. Sede fiéis.
Escutai-Me e tudo acabará bem para vós. Nas grandes provações espirituais, ficai com a
Igreja. A vossa vitória está no Senhor. Buscai-O na Eucaristia e nas palavras do Meu
Filho Jesus. Não recueis. Eis o tempo do calvário para a humanidade. 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.
3.103- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 01/12/2009- Angüera/BA. Quinta.
Queridos filhos, maior que a terra será aquele que fará os homens sábios se
preocuparem. Não encontrarão nenhuma solução, mas Deus virá em socorro de
Seu povo. No universo está aquele que a ciência ainda não conhece, mas por
permissão do Senhor, descobrirão. Peço-vos que façais a vontade do Senhor. Não
fiqueis estacionados. Dobrai vossos joelhos em oração. Voltai-vos depressa. Deus quer
salvar-vos, mas vós não podeis cruzar os braços. A terra está em perigo porque a
criatura quer ser maior que o Criador. Arrependei-vos. Ainda há chance e todos podem
ser 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.
3.104- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 03/01/2009- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, estai atentos aos sinais de Deus. O Senhor vos chama a serdes em tudo
como Jesus. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa e vós não podeis viver afastados de
Sua graça. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Não recueis. Mudai de vida, pois
somente assim podeis contribuir com o triunfo do Meu Imaculado Coração. Buscai
forças na oração e na Eucaristia. Tenho ainda nobres coisas a realizar. Ajudai-Me. A
morte sairá do norte e chegará ao sul (trata-se da Coréia do Norte e da Coréia
do Sul). Será este um tempo de dor para os Meus pobres filhos. Sofro por aquilo

que vos espera. Escutai-Me. Não fiqueis de braços cruzados. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.105- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 06/01/2009- Angüera/BA. Terça.

Queridos filhos, vós estais no mundo, mas não sois do mundo. Sois do Senhor e
somente a Ele deveis seguir e servir. Eu sou a vossa Mãe e conheço vossas
necessidades. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Não permitais que as
coisas do mundo vos afastem do Senhor. Dai a todos bom exemplo e testemunhai com a
vossa própria vida que sois de Cristo. Peço-vos que vivais os Meus apelos, pois desejo
conduzir-vos à santidade. Abri vossos corações e Eu vos conduzirei Àquele que é o
vosso Único Caminho, Verdade e Vida. Não recueis. Mesmo ante vossas dificuldades,
não desanimeis. Deus está convosco. Um fato grandioso se dará na Terra de Santa
Cruz. Será na Cruz de Pedra e os homens jamais esquecerão. Coragem. Não fiqueis
estacionados. O Senhor 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.

3.106- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 07/01/2009- Angüera/BA. Quarta.
Queridos filhos, abri vossos corações e acolhei com alegria os Meus apelos. Vim
do céu para conduzir-vos ao céu. Sede dóceis. Não cruzeis os braços. Esforçai-vos e
assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. A humanidade caminha para um grande
sofrimento. Deus vos chama e vos espera de braços abertos. Estais atentos. A grande
luz será visível no hemisfério sul. Se os homens não se converterem, cairá fogo do
céu e grande parte da humanidade será destruída. O que vos anunciei no passado
vai realizar-se. Dobrai vossos joelhos em oração. No Senhor está a vossa vitória.
Avante. Apressai-vos e não recueis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.

3.107- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 10/01/2009- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, coragem. O Senhor está muito perto de vós. Abri vossos
corações ao Seu chamado e vivei com alegria os Meus apelos. Não quero obrigar-vos,
mas o que digo deve ser levado a sério. Os Meus pobres filhos caminham como cegos a
guiar outros cegos. Sofro por aquilo que vos espera. A humanidade caminha para a
destruição preparada pelas próprias mãos dos homens. Os homens levarão ao
interior da terra aquilo que será o motivo da destruição de muitas regiões.
Arrependei-vos. Buscai o Senhor. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Não desanimeis.
Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada
podeis fazer. Avante sem medo. 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.
3.108- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 13/01/2009- Angüera/BA. Terça.

Queridos filhos, a humanidade carregará a cruz do sofrimento e os Meus
pobres filhos hão de chorar e lamentar. Nas grandes tribulações, nações inteiras
desaparecerão e os lugares desertos se tornarão refúgios para os homens. O Senhor
dará o grande aviso. Caminhai na certeza de que vós não estais sozinhos. Dobrai
vossos joelhos em oração. Na oração está a vossa força e vossa vitória. Coragem. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.109- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 15/01/2008- Angüera/BA. Quinta.
Queridos filhos, a humanidade caminha para um futuro sangrento. A
criatura se colocou no lugar do Criador e os Meus pobres filhos caminham como
cegos a guiar outros cegos. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Escutai-Me. Sede
do Senhor e buscai-O sempre, pois Ele vos ama e vos espera com imenso amor de Pai.
O grande cometa virá e causará grande destruição. Voltai-vos depressa. Desejo
conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Sabei que estes são os tempos mais dolorosos para
vós. Estais atentos. 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.

3.110- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 17/12/2008- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama. Afastai-vos de todo
mal e voltai-vos Àquele que vos conhece pelo nome. Eu sou a vossa Mãe e quero
ajudar-vos. Sede dóceis ao Meu chamado. Não vim do céu para obrigar-vos, mas
acolhei as Minhas mensagens. Eu quero conduzir-vos pelo caminho do bem e da
santidade. Sede fiéis. A humanidade ainda enfrentará sua maior provação. Rezai.
Somente por meio na oração podeis alcançar vitória. Aquilo que os homens
constroem nas profundezas causará grande destruição. Voltai-vos ao Senhor. Ele é
o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
3.111- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 15/12/2008- Juazeiro do Norte/CE.
Terça.
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para chamar-vos à conversão.
Abri vossos corações. Não permitais que o demônio vos afaste da graça do Meu Filho
Jesus. Sede somente do Senhor, pois somente Ele é o vosso único Caminho, Verdade e
Vida. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais. Buscai forças no Senhor.
Acolhei os Meus apelos e sereis grandes na fé. Não recueis ante vossas dificuldades.
Deus está ao vosso lado. Coragem. Sabei que o Senhor tudo vê. Sede honestos em
vossos atos. Sede sinceros na vossa fé. Na festa de um grande santo acontecerá um

grande sinal no Céu da Europa. Os homens não terão explicação. Estais atentos aos
sinais de Deus. Não vos atemorizeis. Quem está com o Senhor jamais será derrotado.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.112- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 23/01/2009- Angüera/BA. Sexta.
Queridos filhos, sabei que Deus está no controle de tudo. Deus não vê a
humanidade com vossos olhos, mas com a imensidão de Seu amor. Deus olha para vós
com Seu olhar de Misericórdia. Não vos esqueçais: somente Deus é o juiz Supremo.
Acolhei os Meus apelos e tudo será mais claro para vós. A vossa falta de compreensão é
fruto de vossa cegueira espiritual. Eu vim do céu para anunciar-vos a verdade. Estais
atentos. Dobrai vossos joelhos em oração. Os homens sábios serão surpreendidos:
um incêndio devastador se dará no interior da terra e muitos experimentarão
pesada cruz. Sofro por aquilo que vos espera. 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
3.113- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 24/01/2009- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, o choque entre dois gigantes no universo provocará grandes
danos à terra. Fogo cairá do céu e muitas regiões da terra serão atingidas. Dobrai
vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Peço-vos que sejais sempre
do Senhor. Buscai as coisas do alto e enchei-vos do amor de Deus. Eu quero o vosso
bem espiritual. Abri vossos corações e ajudai-Me. Preciso do vosso sim sincero e
corajoso. Não recueis. Eis o tempo em que Eu vos anunciei no passado. Dizei a todo
que Deus é verdade e que Deus existe. Ele vos ama com imenso amor de Pai. Coragem.
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

3.114- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 25/01/2009- Comunidade do Batatan/
Maragogipe/BA – Domingo.

Queridos filhos, Eu vos amo como sois e vim do céu para conduzir-vos Àquele
que tem palavras de vida eterna. Sede dóceis aos Meus apelos e em toda parte procurai
imitar Meu Filho Jesus. Agradeço por tudo que fazeis em favor dos Meus planos. Sabei
que o Senhor vos recompensará generosamente. Conheço vossas necessidades e pedirei
ao Meu Jesus por vós. Não recueis. Não desanimeis. Dobrai vossos joelhos em oração e
sereis vitoriosos. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos ao
Senhor. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. A humanidade beberá o
cálice amargo do sofrimento quando vier o grande ao encontro das águas. Os Meus
pobres filhos hão de chorar e lamentar. Continentes desaparecerão. O deserto
deixará de ser deserto. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Avante pelo

caminho que vos apontei. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma
vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
paz
3.115- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 27/01/2009- - Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé, pois somente
assim podeis testemunhar o amor do Senhor. Abri vossos corações à Luz de Deus. Amai
a todos, mesmo aqueles que vos maltratam e perseguem. Sede imitadores do Meu Filho
Jesus. A humanidade afastou-se do Criador e os homens não sabem para onde ir. Eu sou
a vossa Mãe e vim do céu para apontar-vos o caminho. Rezai. Somente por meio da
oração alcançareis vitória. A morte passará por vários países da Europa. Os Meus
pobres filhos gritarão por socorro, mas estarão sozinhos. Sofro por aquilo que vos
espera. Voltai-vos depressa. O Senhor vos espera de braços abertos. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.116- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 31/01/2009- - Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, vós não estais sozinhos. O Senhor está muito perto de vós. Abri
vossos corações à ação do Espírito Santo e sereis ricos das graças do Senhor. Eu sou a
vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão. Dai o melhor de vós na missão
que o Senhor vos confiou e testemunhai em toda parte que sois verdadeiramente do
Senhor. Não recueis. Eu vos amo. Nas vossas maiores tribulações, lembrai-vos sempre
que Eu vos amo e que pedirei ao Meu Jesus por vós. Viveis no tempo pior que do
dilúvio, mas não vos atemorizeis. Confiai no Senhor. Chegará o dia em que a
humanidade experimentará grande transformação. Os horrores que hoje vos
assusta não existirão mais. Os eleitos viverão sem medo, pois a paz reinará sobre a
terra. Tudo será diferente. Nada que existe hoje permanecerá como contemplais.
Grande será a transformação. Alegrai-vos. O que o Senhor preparou para os seus
eleitos os olhos humanos jamais viram. 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
3.117- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 03/02/2009- - Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, Eu vos amo e quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde
Comigo no céu. Enchei-vos do amor do Senhor. Se viverdes no amor sereis curados
espiritualmente. A humanidade está enferma e Eu vim do céu para oferecer-vos Jesus.
Abri vossos corações e acolhei as Minhas mensagens. Não quero obrigar-vos, mas sede
dóceis aos Meus apelos. Um doloroso acontecimento chamará a atenção do mundo.
Virá das profundezas e será provocado pelos homens. Sofro por aquilo que vos
espera. Rezai. Rezai. Rezai. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma

vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
paz
3.118- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 06/02/2009- - Angüera/BA. Sexta.
Queridos filhos, dizei a todos que este é o tempo oportuno para o grande retorno
ao Senhor. Peço-vos que sejais mansos e humildes de coração, pois somente assim
podeis contribuir para o Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Buscai Jesus.
Ele é a vossa esperança. N’Ele está a vossa felicidade e fora d’Ele não podeis encontrar
a salvação. Fazei o bem a todos e enchei-vos do amor do Senhor para serdes capazes de
compreender a Minha presença no meio de vós. Dias virão em que os homens serão
impedidos de praticar as boas ações e as leis divinas serão desprezadas. Os
poderosos deste mundo criarão suas leis os Meus pobres filhos serão levados a
renegar a fé. Eis o tempo da grande confusão espiritual. Estais atentos. Vós podeis
vencer o mal pela força da oração. Rezai. Eu estou convosco. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.119- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 07/02/2009- - Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, convido-vos a assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos.
Vós não podeis cruzar os braços. Deus vos chama. Sede corajosos e testemunhai que
sois verdadeiramente de Cristo. Ele é o Bom Pastor que ama e cuida de Suas ovelhas.
Acolhei o Evangelho do Meu Jesus. A humanidade distanciou-se de Deus e caminha
para o abismo da autodestruição. Voltai-vos depressa. Sede instrumentos da paz de
Cristo e em tudo procurai imitá-Lo. Não recueis. Depois de toda tribulação espiritual,
o Senhor permitirá um grande milagre. Todos os olhos verão e será a grande
oportunidade que o Senhor dará aos homens. Será este o tempo em que haverá um
só rebanho e um só Pastor. Rezai. A oração vos fortalecerá e vos conduzirá à
santidade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.120- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 10/02/2009- Samambaia DF.Terça.
Queridos filhos, tenho pressa. Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os
homens se afastaram de Deus. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio e os Meus
pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Eu sou a vossa Mãe e vim do
céu para socorrer-vos. Abri vossos corações, pois somente assim podeis contribuir para
a grande vitória do Senhor. Sede fervorosos na vossa fé. Buscai forças na Eucaristia e
nas palavras do Meu Filho Jesus. Arrependei-vos e reconciliai-vos com Deus. Eis que
chegaram os tempos por Mim preditos. A morte passará pela Bahia e os Meus
pobres filhos experimentarão pesada cruz. Sofro por aquilo que vem para vós.
Dobrai vossos joelhos em oração. Eu quero ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que

Eu faço. 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.

3.121- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 12/02/2009- - Angüera/BA. Sexta.
Queridos filhos, amai e defendei a verdade. Anunciai a todos o Evangelho do
Meu Jesus, pois Suas palavras transformam os corações endurecidos e vos levam a
santidade. Chegará o dia em que os homens rejeitarão a Luz e abraçarão as trevas.
Muitos consagrados abandonarão a verdadeira doutrina e se unirão aos inimigos.
Haverá grande desprezo pelo Sagrado e a falta de ordem estará presente em toda
parte. Não cruzeis os braços. Rezai e sereis capazes de compreender os Meus apelos.
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.
3.122- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 14/02/2009- - Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, sois do Senhor e Ele vos ama. Peço-vos que sejais bons uns
para com os outros. Não vivais afastados do Senhor. Acolhei com coragem e alegria os
Meus apelos, pois desejo conduzir-vos Àquele que é o vosso Único Caminho, Verdade
e Vida. A humanidade afastou-se da paz e abraçou o ódio. Eis o tempo do grande
retorno. Acolhei a paz e o amor. Não vos esqueçais: a paz se constrói com a paz. Eu sou
a vossa Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Sede dóceis ao Meu chamado. O que tendes
a fazer, fazei agora. Sabei que o vosso tempo é curto. Não cruzeis os braços. Tendes
ainda um longo caminho de sofrimento e dor. A terra passará por grandes
transformações. Depois da grande tribulação, o Senhor se manifestará e os justos
receberão sua recompensa. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma
vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
paz.
3.123- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 15/02/2009- Nova Jericó- Marechal
Deodoro/AL. Domingo.
Queridos filhos, coragem. Vós não estais sozinhos. Deus está convosco. Tende
coragem, fé esperança. Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós.
Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Afastai-vos das coisas do mundo e
abraçai as coisas que não passam. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Abri vossos
corações ao Meu Filho Jesus e sereis libertados de todo mal. Não fiqueis estacionados.
O demônio quer vos escravizar, mas a vossa libertação está em Jesus. Ele é a vossa
força e vossa alegria. Dizei o vosso sim ao chamado do Meu Jesus, pois somente assim
sereis homens e mulheres de oração. A árvore será plantada em outro campo e dará
muitos frutos. Sede mansos e humildes de coração. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para ajudar-vos. Não desanimeis. Eu rogarei ao Meu Filho 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.

3.124- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 17/02/2009- - Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos ao Meu
Filho Jesus. Acolhei com coragem os Meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas o que
digo deve ser levado a serio. Buscai Jesus. Ele vos ama e vos espera de braços abertos.
Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade caminha para destruição que os
homens prepararam por suas próprias mãos. Arrependei-vos. O vosso tempo é curto e
esta é a hora do vosso retorno. Estais atentos. Gritos de desespero se ouvirão na
cidade com nome de apostolo. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Rezai. Rezai.
Rezai. Eu vim do céu para ajudar-vos. Não vos esqueçais: Eu sou a vossa Mãe e vos
amo. 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.
3.125- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 21/02/2009- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, Eu vos amo e quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde
Comigo no céu. Afastai-vos da maldade e voltai-vos Àquele que é o vosso único
Caminho, Verdade e Vida. Sede honestos em vossos atos e Deus vos abençoará. Buscai
as coisas do Senhor e não fiqueis apegados as coisas deste mundo. Cuidai da vossa fé.
Não permitais que o demônio vos afaste do caminho de Deus. Dobrai vossos joelhos em
oração. Sem oração não podeis compreender os desígnios de Deus para vós. Coragem.
Não recueis. Cairá do céu, na terra de Santa Cruz, e os homens não terão
explicação. Levai a sério aquilo que vem do Senhor. Estais atentos aos Seus sinais.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.126- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 24/02/2009- Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, convido-vos a assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos e
a abraçardes, nesta quaresma, a graça que Meu Jesus deseja conceder-vos. Sede dóceis.
Não fiqueis de braços cruzados. Rezai e fazei penitência. Aproximai-vos do
confessionário e recebei a graça do Meu Senhor. Eu vim do céu para conduzir-vos ao
céu. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou e sereis recompensados
generosamente. Viveis no tempo das grandes tribulações espirituais, as quais Eu já vos
anunciei. Rezai pela Igreja. O grande sofrimento da Igreja virá por meio do poder
político. Leis serão criadas para impedir a ação da Igreja. Em muitos lugares
templos serão destruídos e os cristãos hão de chorar e lamentar. Sofro por aquilo

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

3.127- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 25/02/2009- Angüera/BA. Quarta.
Queridos filhos, vós estais no mundo, mas não sois do mundo. Buscai as coisas
do céu, pois tudo nesta vida passa. Somente a graça de Deus será eterna. Nestes tempos
difíceis, vivei voltados para o paraíso para o qual unicamente fostes criados. Sustentaivos na oração, na escuta da palavra e na Eucaristia. Eu vim do céu para apontar-vos o
caminho da vossa verdadeira libertação. Coragem. Não desanimeis. Não recueis. A
Igreja de Jesus sofrerá um grande golpe. Não depositeis vossa esperança na
criatura, mas confiai plenamente no Criador. Em Deus não há derrota. 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.
3.128- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 28/02/2009- Angüera/BA. Sábado.

Queridos filhos, rezai o terço todos os dias e recebereis grandes
graças do Senhor. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. O terço é a arma que
Eu vos ofereço para o grande combate espiritual. Não vos afasteis da
oração. Sois importantes para o Senhor e Ele vos ama. Não fiqueis
afastados da graça de Deus. Deus tem pressa e vós não podeis viver longe
de Sua graça. Voltai-vos depressa. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Sede
corajosos e levai os Meus apelos ao mundo. Dias difíceis virão para a
Igreja do Meu Jesus. Dor maior não existiu desde sua fundação. Rezai
pela Igreja. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
3.129- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 03/03/2009- Angüera/BA. Terça.

Queridos filhos, continuai a rezar pela Igreja. A ação do demônio
causará grandes danos espirituais aos Meus pobres filhos. Haverá grande
profanação e o trono de Pedro será abalado. Sede fortes na fé. Não recueis.
Confiai em Jesus. Depois de toda perseguição, virá a vitória do Senhor. Eu sou a

vossa Mãe. Abri vossos corações ao Meu chamado e levai a todos os Meus
apelos. 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.
3.130- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 06/03/2009- Angüera/BA. Sexta.
Queridos filhos, um movimento nascerá e se espalhará pelo mundo. Será
coordenado por mulheres e levará grande sofrimento à Igreja do Meu Jesus. Sofro
por aquilo que vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração. Amai a verdade e
defendei-a. Fugi das falsas ideologias e abraçai o Evangelho do Meu Jesus. Deus tem
pressa e vós não podeis viver afastados. Voltai-vos depressa. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.131- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 07/03/2009- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Sabei que sois amados um por
um pelo Pai, no Filho, por meio do Espírito Santo. Sois importantes para a realização
dos planos de Deus. Abri vossos corações e sede dóceis ao chamado do Senhor. Não
vos afasteis da oração. Assim como as plantas não crescem sem a chuva, vós não podeis
crescer sem oração. Rezai. Rezai. Rezai. A humanidade está enferma por causa da triste
cegueira espiritual dos Meus pobres filhos. Deus quer salvar-vos. Dai o melhor de vós
na missão que vos foi confiada. Aquele que se opõe a Cristo causará grande
confusão na casa de Deus. Pisará no sagrado e levará muitos homens de fé a se
afastarem da verdade. Coragem. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus.
Ele virá a vos sustentará na Sua graça. Sede justos. 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.
3.132- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 10/03/2009- Ipameri-GO.Terça.
Queridos filhos, coragem. Não desanimeis, pois Deus caminha convosco. Peçovos que vivais com alegria os Meus apelos e em tudo imitai Meu Filho Jesus. Não
permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Alimentai-vos da Eucaristia e
acolhei o Evangelho do Meu Filho Jesus. A humanidade caminha para a destruição
preparada pelas próprias mãos dos homens. Voltai-vos. Não fiqueis estacionados. Deus
vos espera de braços abertos. Enchei-vos do amor de Deus e dai testemunho da vossa fé
a todos aqueles que estão afastados. Uma grande descoberta será feita nesta terra.
Será alegria para alguns, mas trará sofrimento para muitos dos Meus pobres
filhos. Deus está no controle de tudo. Quem está com o Senhor vencerá. 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.

3.133- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 12/03/2009- Angüera/BA. Quinta.
Queridos filhos, libertai-vos verdadeiramente de todo mal e voltai-vos Àquele
que é o vosso Tudo. Deus vos deu liberdade, mas não permitais que a vossa liberdade
vos conduza à cegueira espiritual. Percorrei o caminho que vos apontei. Eu quero
conduzir-vos ao Meu Jesus. Com Jesus sereis plenamente felizes e as vossas vidas
falarão de Jesus mais que vossas palavras. Buscai as coisas do alto. Eu sou a vossa Mãe
e quero ajudar-vos. Sede fortes e firmes na fé. Caminhais para a grande confusão
que os homens causarão. Muitos dos que hoje são fervorosos na fé se tornarão
indiferentes. Muitos homens de fé acreditarão na ciência e negarão a Deus. Haverá
grande frieza no coração dos homens. Sustentai-vos nas palavras do Meu Jesus e
acolhei os Meus apelos. Avante sem medo. O Senhor vencerá. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.134- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 14/03/2009- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, vivei voltados para o paraíso para o qual unicamente fostes
criados. Sede somente do Senhor e aceitai a vontade de Deus para vós. Não recueis. Não
desanimeis. Deus está ao vosso lado. Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu
Jesus por vós. Fico feliz por estardes aqui. Levai os Meus apelos a todos. Não quero
forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Dias virão em que o terror se
espalhará pelo Brasil. Fatos assombrosos se darão e os Meus pobres filhos hão de
chorar e lamentar. Tudo aquilo que Eu vos anunciei no passado vai realizar-se.
Dobrai vossos joelhos em oração. Deus quer o vosso bem. Aproximai-vos d’Ele e sereis
felizes. 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.
3.135- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 17/03/2009- Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão.
Peço-vos que em tudo façais a vontade do Senhor. Ele é o vosso único bem absoluto e
vos ama. Sede dóceis ao Seu chamado. Dobrai vossos joelhos em oração. A ação do
demônio causará grande confusão espiritual na casa de Deus. Chegará o dia em
que o Urso feroz se unirá ao Leão devorador. A fúria dos animais cairá sobre a
Igreja e os Meus filhos consagrados carregarão pesada cruz. Sofro por aquilo que
vos espera. Escutai-Me. Não fiqueis de braços cruzados. Deus tem pressa. Avante pelo
caminho que vos apontei. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma
vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
paz.
3.136- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 20/03/2009- Angüera/BA. Sexta
Queridos filhos, acreditai firmemente no poder de Deus. Não permitais que a
ciência vos afaste da fé. A verdade do Meu Jesus está no Evangelho. Os Meus
pobres filhos serão enganados pelos homens sábios. No coração de muitos reinará o

pensamento dos homens. Deus responderá e a humanidade verá a mão poderosa de
Deus agir. Ficai com a verdade e não vos afasteis da 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.

3.137- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 21/03/2009- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou sempre convosco. Eis os tempos
difíceis para vós. Buscai forças em Jesus. Somente n’Ele encontrareis vitória. Sabei que
as coisas do mundo não são para vós. Vivei voltados para a graça do Meu Senhor e tudo
acabará bem para vós. Um acidente na Itália causará sofrimento e dor aos Meus
pobres filhos. Rezai. Rezai. Rezai. Deus quer salvar-vos, mas depende de vós aquilo
que Eu faço. Avante pelo caminho que vos apontei. 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.

ACIDENTE:
Casualidade não essencial.
2. Sucesso imprevisto.
3. Indisposição repentina que priva de sentido ou de movimento.
4. Irregularidade do terreno, quebra, ondulação, fragosidade.
5. Gram. Flexão.
6. Cada um dos sinais que servem para alterar as notas.
3.138- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 21/03/2009- Maceió/AL.Domingo.
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vós bem sabeis o quanto uma Mãe ama
seus filhos. Peço-vos que sejais fiéis ao Meu chamado e que em toda parte procureis
testemunhar os Meus apelos. Sede corajosos. Deus precisa de vós. Não recueis. A
humanidade contaminou-se com o pecado e os Meus pobres filhos trilham em uma triste
cegueira espiritual. Eu vim para dizer-vos que ainda há chance e todos podem ser
salvos. Sede dóceis. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis
contribuir para o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Estais atentos.
Chegará o dia em que o rei será tirado de seu trono. O reino estará dividido e em
toda parte haverá grande confusão espiritual. Não desanimeis. Ficai com a verdade 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.
3.139- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 24/03/2009- Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, não vos afasteis da verdade. Aconteça o que acontecer,
permanecei firmes na fé. Dias difíceis virão para os homens e mulheres de fé. A
fumaça do demônio se espalhará por toda parte e os homens se contaminarão com

as falsas doutrinas. Abandonarão o Evangelho e abraçarão falsas ideologias. Não
vos esqueçais: a verdade é mantida íntegra apenas na Igreja Católica. Se desejais
permanecer no caminho da salvação, permanecei firmes no caminho que vos apontei ao
longo destes anos. Escutai o verdadeiro Magistério da Igreja e afastai-vos das
enganações do demônio. Eu sou a vossa Mãe. Deus enviou-Me para apontar-vos o
caminho da salvação. Sede corajosos. Antes e acima de tudo, amai a verdade e
permanecei nela. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.140- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 28/03/2009- Angüera/BA. Sábado.

Queridos filhos, Confiai em Deus. Ele está no controle de
tudo. Não desanimeis ante as provações do vosso dia a dia. Buscai
forças no Senhor. Ele está ao vosso lado embora não O vejais.
Permanecei firmes no caminho da oração. A força da oração vos
fortalecerá e vos fará compreender os desígnios de Deus. Eu sou a
vossa Mãe e sei o que vos espera. Coragem. Chegará o dia em que a
bandeira da morte estará sobre o palácio. Rezai muito. A vossa vitória
está no 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.
3.141- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 30/03/2009- São Sebastião do Rio
de Janeiro/RJ. Domingo.

Queridos filhos, buscai o Senhor que vos ama e vos espera de
braços abertos. Sede honestos em vossos atos e não vos afasteis do
caminho da verdade. Deus tem pressa e vós não podeis cruzar os
braços. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. A
humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se
distanciaram de Deus. Eis o tempo do vosso retorno. Dobrai vossos
joelhos em oração. Sois importantes para a realização dos planos de
Deus. Sede dóceis. Eu sou a vossa Mãe e estou sempre ao vosso lado.
Enchei-vos do amor de Deus e sereis capazes de amar o vosso próximo.
Sabei que o amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o
pecado. Não recueis. A humanidade será transformada e os homens
verão os prodígios do Senhor. Deus se manifestará com grandes
sinais para que os homens se arrependam e se voltem à Sua graça.
O senhor permitirá e os homens verão no céu do Brasil. Será a
grande chance para a conversão dos homens e mulheres desta
terra. Estais atentos ao chamado de Deus e sereis grandes na fé. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu

vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
3.142- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 31/03/2009- São
Sebastião do Rio de Janeiro/RJ. Terça.
Queridos filhos, não vos atemorizeis. Sois do Senhor e a nada
deveis temer. Coragem. Quando sentirdes o peso das provações, chamai
por Jesus e Ele virá para socorrer-vos. Sabei que estes são os tempos
mais dolorosos para a humanidade. Buscai forças na oração e nas
palavras do Meu Filho Jesus. A vossa vitória está no Senhor. Caminhai
ao Seu encontro e recebereis grandes graças. Um fato grandioso se
dará em Roma. Buscarão explicação, mas não encontrarão. Escutai
a voz do Senhor. Estais atentos aos Seus sinais. Eu sou a vossa Mãe e
conheço vossas necessidades. Não recueis. Eu pedirei ao Meu Jesus
por vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu preciso de vós. Sede
dóceis e em toda parte testemunhai o amor de Deus. Avante sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma
vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.

3.143- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 04/04/2009- Angüera/BA. Sábado.

Queridos filhos, o Senhor reinará para sempre. Confiai n’Ele e
sereis vitoriosos. Não desanimeis. Buscai forças na Eucaristia e nas
palavras do Meu Jesus. Aproximai-vos do confessionário e recebereis a
graça do Meu Senhor. Arrependei-vos com sinceridade, pois somente
assim podeis trilhar pela estrada da santidade. Eu sou a vossa Mãe e vim
do céu para ajudar-vos. Abri vossos corações ao Meu chamado e sereis
grandes na fé. A humanidade vive fortes tensões e os Meus pobres filhos
caminham como cegos a guiar outros cegos. Voltai-vos. Não vos afasteis
da oração. Estais atentos aos sinais de Deus. Chegará o dia em que
todos os homens serão tocados e muitos regressarão. Deus vos
ama e vos espera com imenso amor de Pai. Depois de toda
tribulação não haverá mais sofrimento sobre a terra. Deus
transformará tudo e os justos hão de contemplar aquilo que os
olhos humanos jamais viram. Coragem. Nada ou ninguém está
perdido. Servi ao Senhor com fidelidade. Esta é a mensagem que hoje
vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.144- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 07/04/2009- Angüera/BA. Terça.

Queridos filhos, sofro por causa do sofrimento dos Meus pobres
filhos. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente pela oração virá o
socorro de Deus. Não cruzeis os braços. Ainda vereis horrores sobre a
terra. A Europa se tornará pobre espiritualmente e materialmente.
Nações desaparecerão e os Meus pobres filhos hão de carregar
pesada cruz. O pior ainda virá. Rezai. Rezai. Rezai. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
3.145- Mensagens de Nossa Senhora Rainha da Paz 10/04/2009- Angüera/BA. Sexta.

Queridos filhos, somente em Jesus está a vossa salvação.
Recordais hoje Sua entrega total e consciente pela salvação da
humanidade. Confiai em Seu amor. Ele vos conhece pelo nome e quer
salvar-vos. Não recueis. Sede corajosos e testemunhai em toda parte
que sois unicamente de Cristo. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai
por Meu Filho Jesus, pois somente Ele é o vosso socorro nos momentos
difíceis. Dias virão em que sobre a terra poucos serão os homens e
mulheres de fé. A grande confusão espiritual afastará muitos dos
Meus pobres filhos do caminho de Deus. A humanidade enfrentará
grandes provações. Jerusalém e muitas cidades vizinhas
experimentarão pesada cruz. Grande será a devastação. Dobrai
vossos joelhos em oração. Somente pela oração sereis capazes de
suportar o peso das provações que hão de vir. 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.
3.146- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 11/04/2009- Angüera/BA. Sábado.

Queridos filhos, chegará o dia em que os homens abraçarão a
fé e aceitarão a mensagem do Meu Filho Jesus. A terra será
transformada e haverá grande felicidade no coração dos Meus
pobres filhos. Será este o tempo do Triunfo do Meu Imaculado
Coração. Aquilo que Eu vos predisse no passado vai realizar-se.
Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado

Coração. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. O
Senhor vos recompensará generosamente. Tende confiança, fé e
esperança. Não recueis. Não desanimeis. Deus vos chamou. Não vos
afasteis d’Ele. Avante. 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.
3.147- Mensagens de Nossa Senhora Rainha da Paz 14/04/2009- Angüera/BA. Terça.

Queridos filhos, deixai que a graça do Senhor transforme vossas
vidas. Sede dóceis ao Seu chamado e em tudo imitai Meu filho Jesus.
Não fiqueis de braços cruzados. O Senhor vos ama e vos espera. Lede
todos os dias um trechos do Evangelho e aproximai-vos da Eucaristia.
Em Deus está a vossa vitoria e somente n’Ele encontrareis a salvação. A
humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento. O sofrimento
também chegará à Terra de Santa Cruz. Em muitas regiões, a terra
se partirá e grandes fendas surgirão. Muitos lugares que hoje
contemplais deixarão de existir. Sofro por aquilo que vos espera.
Rezai. Rezai. Rezai. 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.
3.148- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 17/04/2009- Angüera/BA. Sexta.

Queridos filhos, um rei orgulhoso dividirá a Igreja. Suas ordens
serão obedecidas e o precioso será lançado fora. A grande
confusão espiritual está a caminho. Rezai. Somente pela força da
oração podeis vencer o demônio. Ficai com a verdade e acolhei o
Evangelho do Meu Jesus. Quem permanecer fiel até o fim encontrará a
salvação. 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.
3.149- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 18/04/2009- Angüera/BA. Sábado.

Queridos filhos, coragem. Não desanimeis ante vossas
dificuldades. Deus está ao vosso lado. Não recueis. Depois da grande
tribulação a terra será transformada e tudo será diferente. As coisas
que hoje contemplais deixarão de existir. Tudo será novo.
Transformados, homens e mulheres justos habitarão a terra. Tudo
isso virá depois do grande sinal, que será a última chance para a
conversão da humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração. Na

oração descobrireis os tesouros espirituais necessários para vós. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma
vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz
3.150- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 19/04/2009- Jardim Ingá/GO.
Domingo.

Queridos filhos, amo-vos como sois e quero ver-vos felizes já aqui
na terra e mais tarde Comigo no céu. Alegrai-vos, pois o Senhor vos
ama. Abri vossos corações ao Seu chamado e testemunhai com
coragem Seu amor. Não fiqueis afastados da oração. A força da oração
vos fortalecerá e vos conduzirá à santidade. Viveis no tempo das
grandes tribulações espirituais. Não vos afasteis do caminho que vos
apontei. A humanidade está à beira de grandes catástrofes e é chegado
o momento do vosso retorno. Rezai. Rezai. Rezai. O Paquistão beberá
o cálice amargo do sofrimento e os Meus pobres filhos hão de
chorar e lamentar. Sofro por aquilo que vos 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.
3.151- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 21/04/2009- Brasília/DF. Terça.

Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para oferecervos o Meu amor. Sede fervorosos na vossa fé e testemunhai que sois do
Senhor. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério.
Dizei a todos que Deus tem pressa. Não fiqueis estacionados. Dai o
melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Eu quero socorrervos. Abri vossos corações e levai a todos os Meus apelos. Acolhei com
coragem o Evangelho do Meu Jesus e não vos afasteis da verdade. A
humanidade contaminou-se com o pecado e é chegado o momento do
vosso retorno. Sabei que estes são os tempos mais difíceis para vós.
Buscai forças no Senhor. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis
fazer. Muito perto de vós será encontrado um grande tesouro. Para
muitos será motivo de sofrimento. Rezai. Sofro por aquilo que vos
espera. Sede mansos e humildes de oração. A vossa vitória está em
Deus. Buscai-O. Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma
vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz

3.152- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 25/04/2009- Angüera/BA. Sábado.

Queridos filhos, coragem. Não desanimeis ante vossas
dificuldades. Confiai em Deus. A vossa vida está em Suas Mãos e Ele é
a certeza da vossa vitória. Abri vossos corações ao Meu chamado de
conversão e aceitai a vontade do Senhor. Não recueis. Eu sou a vossa
Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Conheço cada um de vós pelo nome
e pedirei ao Meu Jesus por vós. Peço-vos que sejais firmes na oração.
Buscai forças em Deus. A oração é a fortaleza dos fracos. Avante.
Viveis no tempo das dores. Dias difíceis virão para os Meus pobres
filhos. A cruz será pesada para os habitantes da Venezuela. Fato
semelhante acontecerá no Chile. Soro por aquilo que vem para vós.
Dobrai vossos joelhos em 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.
3.153- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 28/04/2009- Angüera/BA.
Terça.

Queridos filhos, coragem. Não desanimeis. Sabei que os planos do
Senhor vos conduzirão à vitória. O que aqui iniciei é de Deus e nenhuma
força humana destruirá. Confiai plenamente no amor do Senhor e sereis
grandes na fé. Não vos afasteis da oração. Quando estais afastados da
oração, vos tornais alvo do demônio. Eu preciso de vós. O que fizerdes
em favor dos Meus planos, o Senhor vos recompensará com
generosidade. Chegará o dia em que um homem bom e justo pisará
nesta terra. Por meio dele as portas se abrirão e os Meus apelos
serão espalhados pelo mundo. Não vos preocupeis. Escutai o que vos
digo. Quem está com Deus vencerá. Avante. 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 reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.154- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 01/05/2009Angüera/BA. Sexta.
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma
Mãe ama seus filhos. Sede dóceis aos Meus apelos. Eu quero socorrervos, mas depende de vós aquilo que Eu faço. Não cruzeis os braços.
Deus tem pressa e este é o tempo do vosso retorno. Rezai. A oração
será o sustentáculo para vós. Ainda vereis grandes provações. A
humanidade gemerá com dores físicas e os Meus pobres filhos

beberão o cálice amargo da dor. Tudo aquilo que vos anunciei ao
longo destes anos vai realizar-se. Não vos afasteis 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.
3.155- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 02/05/2009Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, vós estais em Meu Imaculado Coração e a nada
deveis temer. Peço-vos que sejais fiéis ao Meu Filho Jesus. Quando
sentirdes o peso da cruz, buscai forças na Eucaristia e nas palavras do
Meu Filho Jesus. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Eu vim
do céu para encher-vos de coragem, fé e esperança. Rezai. Somente
rezando podeis compreender os desígnios de Deus para vossas vidas.
Eu vos amo e quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo
no céu. Voltai-vos depressa. O vosso tempo é curto. A morte passará
pela Argentina e os Meus pobres filhos viverão momentos de pavor.
Semelhantes sofrimentos experimentarão os Meus pobres filhos na
Itália. Eis os tempos difíceis para vós. Não fiqueis afastados do
Senhor. A vossa força está em Deus. Avante sem medo. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.

3.156- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 05/04/2009- São
Paulo/SP. Terça.
Queridos filhos, não percais a vossa esperança. Deus está ao
vosso lado e a nada deveis temer. Conheço vossas dificuldades e vim do
céu para ajudar-vos. Abri vossos corações e acolhei com coragem o
Evangelho do Meu Jesus. Sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama.
Não fiqueis estacionados no pecado. Eis o tempo oportuno para o vosso
retorno. Dizei a todos que Deus tem pressa. Não desanimeis ante vossas
dificuldades. Não vos afasteis da oração. Somente pela força da oração
podeis alcançar vitória. Viveis no tempo das grandes tribulações. A
humanidade afastou-se do Criador e os Meus pobres filhos não sabem
para onde ir. Voltai-vos. Meu Jesus vos ama e vos espera de braços
abertos. Depois de toda tribulação, o Senhor transformará a terra.

Ele enxugará vossas lágrimas. Não haverá mais sofrimentos e todos
hão de servir e seguir ao Senhor com fidelidade. Sede honestos em
vossos atos e em tudo imitai Meu Filho Jesus. Avante sem medo. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
3.157- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 07/04/2009- Embu
Guaçu//SP. Sexta.
Queridos filhos, Eu vos amo como sois. Peço-vos que sejais fiéis
ao Meu Filho Jesus, pois somente assim podeis construir um mundo
mais justo e mais fraterno. Não fiqueis estacionados no pecado. Vós sois
importantes para a realização dos planos do Senhor e Ele espera muito
de vós. Sede dóceis e tudo acabará bem para vós. Confiai plenamente
no poder de Deus. Mesmo diante das vossas dificuldades, não
desanimeis. Buscai forças no Senhor. Chegará o dia em que vereis a
paz reinar sobre a terra. Os homens viverão em grande harmonia e o
amor estará presente nos corações. O Senhor tudo transformará e a
humanidade viverá para servir o único e verdadeiro Senhor.
Coragem. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu pedirei ao Meu Jesus
por cada um de vós. Neste momento faço cair sobre vós uma
extraordinária chuva de graças. Avante. Eu estou sempre perto de vós.
Confiai em Minha maternal proteção. A vossa vitória está à caminho.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma
vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.

3.158- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 09/05/2009- Angüera/BA. Sábado.

Queridos filhos, quero dizer-vos que sois importantes para a
realização dos Meus planos. Dai o melhor de vós e levai a todos os Meus
apelos. O Senhor abençoará generosamente todos aqueles que se
esforçam para levar os Meus apelos ao mundo. Chegará o dia em que
vereis as grandes maravilhas do Senhor e Ele chamará pelo nome
todos os escolhidos. A terra será rica e nada faltará aos homens. Os
fiéis viverão felizes e nenhum mal atingirá os filhos de Deus.
Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no céu. Convertei-vos.
Não fiqueis de braços cruzados. Eis o tempo do vosso sim ao chamado
do Senhor. Não recueis. O que tendes a fazer não deixeis para o

amanhã. 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.
3.159- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 12/05/2009- Angüera/BA.
Terça.

Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzirvos Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Não fiqueis
afastados da verdade. Deixai que as palavras do Meu Filho Jesus
transformem vossas vidas. Caminhais para um futuro de grandes
provações. Sofro por aquilo que vem para vós. Uma grande tragédia
acontecerá na terra de Santa Cruz. Dor maior não existiu. Dobrai
vossos joelhos em oração. Somente rezando podeis alcançar vitória. Eu
sou a vossa Mãe e estou muito perto de vós. Quando sentirdes o peso
da cruz, não fiqueis desesperados. Somente passando pela cruz
podeis chegar a Jesus. 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.
3.160- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 13/05/2009- Angüera/BA. Quarta.

Queridos filhos, venho do céu para convidar-vos a oração e a
conversão sincera. Não podeis caminhar para a santidade vivendo
afastados da oração. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos
espera. Ainda tereis grandes provações. Ao longo destes anos Eu vos
chamei, ensinei e apontei o caminho da salvação, mas muitos preferiram
seguir seus próprios caminhos. Chegará o dia em que muitos hão de
arrepender-se da vida transcorrida sem Deus, mas será tarde. Dias de
trevas se aproximam para o Brasil. Vós bebereis o cálice amargo da dor.
A terra de Santa Cruz será golpeada. Grandes catástrofes atingirão
vossa nação e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Apressaivos e voltai-vos ao Senhor. Escutai-Me e sereis amparados.
Testemunhai os Meus apelos e sereis recompensados. Não recueis ante
vossas dificuldades. Deus está ao vosso lado. Avante. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
3.161- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 16/05/2009- Angüera/BA. Sábado

Queridos filhos, encorajai-vos e testemunhai que sois do Cristo.
Dizei a todos que Deus tem pressa e que este é o tempo da graça. Não
fiqueis afastados do Senhor. Quero dizer-vos que a humanidade está à
beira de um grande abismo. Dobrai vossos joelhos em oração, pois
somente assim o mundo voltará a ter paz. Conheço vossas necessidades
e pedirei ao Meu Jesus por vós. Não recueis. Um fogo devastador se
levantará e os habitantes do Chile carregarão pesada cruz. Igual
acontecimento se dará na Bahia. Sofro por aquilo que vos espera.
Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Quem está com o
Senhor alcançará vitória. 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.
3.162- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 18/05/2009- Santo Antonio do
Descoberto. Segunda

Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para ajudar-vos.
Não desanimeis. Eu estou convosco embora não Me vejais. Peço-vos
que mantenhais acesa a chama da fé e que em tudo procureis imitar Meu
Filho Jesus. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os
homens se afastaram de Deus. Voltai-vos. O vosso Deus vos ama e vos
espera. Não vos afasteis da oração. Dias difíceis virão e somente
rezando podeis suportar o peso das provações. Arrependei-vos
sinceramente e servi ao Senhor com fidelidade. Não quero obrigar-vos,
mas o que digo deve ser levado a sério. Avante sem medo. Chegará o
dia em que muitos hão de arrepender-se da vida vivida sem Deus,
mas será tarde. A humanidade será surpreendida. Roma chorará a
morte de seus filhos. Dobrai vossos joelhos em oração. Repito: rezai.
Rezai. Rezai. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui
por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.163- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 19/05/2009. Ceilândia/DF. Terça

Queridos filhos, convido-vos a assumirdes o vosso verdadeiro
papel de cristãos. Vós sois pertença do Senhor e Ele espera muito de
vós. Não fiqueis afastados do caminho que vos apontei. Viveis no tempo
das grandes confusões espirituais. Sustentai-vos na verdade. Aproximaivos do confessionário e sereis transformados. A humanidade caminha
para o abismo da destruição e os Meus pobres filhos caminham como
cegos a guiar outros cegos. Buscai o Senhor. Acolhei os Meus apelos,

pois desejo levar-vos a um alto cume de santidade. Não vos atemorizeis.
Confiai no Senhor. Ele não vos deixará sozinhos. Haverá grande
perseguição religiosa. Os fiéis serão perseguidos e a morte estará
presente em toda parte. No auge da grande perseguição, o Senhor
mostrará um grande sinal. Os hereges se converterão e
testemunharão o amor de Deus. Será este o tempo do triunfo
definitivo do Meu Imaculado Coração. Eu sou a vossa Mãe. Não vos
sintais sozinhos. Eu vos amo e estarei sempre convosco. Coragem. Esta
é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
3.164- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 23/05/2009Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, coragem. Eu vos amo e estou ao vosso lado. Não
desanimeis ante vossas dificuldades. Confiai plenamente no poder de
Deus. Nada está perdido. Sabei que a vossa vitória está no Senhor.
Buscai-O sempre, e em toda parte testemunhai a vossa fé. Peço-vos que
não vivais afastados da oração. A oração é o recurso seguro que vos
ofereço para estes tempos difíceis. Eu conheço cada um de vós pelo
nome e pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Não permitais que as vossas
dúvidas e incertezas vos afaste do caminho que o Senhor vos colocou. A
humanidade está enferma e precisa ser curada. Dai o melhor de vós pela
salvação das almas. Deus conta convosco. Quando sentirdes o peso da
cruz, buscai forças na Eucaristia. A vossa libertação se aproxima.
Depois de toda tribulação virá a vós a grande vitória de Deus. A
humanidade viverá em paz e os homens experimentarão grande
alegria. O triunfo do Meu Imaculado Coração trará a paz a toda
humanidade. A fera estará presa e vós podereis contemplar as
maravilhas de Deus. Não haverá medo e o mal não mais triunfará
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.
3.165- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 26/05/2009- Angüera/BA.
Terça.

Queridos filhos, acalmai vossos corações e alegrai-vos, pois Deus
está ao vosso lado. Não permitais que o demônio roube a vossa paz. No
Senhor está a vossa vitória. Não temais. Peço-vos que continueis a
rezar. Somente pela força da oração podeis contribuir para a conversão

dos homens. Eu sou a vossa Mãe e não vos deixarei sozinhos. Coragem.
Amai e defendei a verdade. O vosso testemunho sincero atrairá ao
Senhor aqueles que estão afastados. Sede dóceis. A humanidade
caminha para a destruição e é chegado o momento do vosso
retorno. Os inimigos de Deus agirão para destruir. A humanidade
beberá o cálice amargo da dor. A terra sofrerá com grandes
destruições provocadas pelas próprias mãos dos homens. Rezai.
Depois da grande e dolorosa tribulação, o Senhor tudo restaurará e
a terra será rica e cheia de beleza. Aqueles que provocam
destruição beberão do seu próprio veneno. Confiai em Deus. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
3.166- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 28/05/2009- Angüera/BA.
Quinta.

Queridos filhos, não temais. Meu Filho Jesus caminha ao vosso
lado. Abri vossos corações, pois somente assim podeis sentir Sua divina
presença. Dobrai vossos joelhos em oração pela paz do mundo.
Caminhais para um futuro de grandes provações. Sustentai-vos na
oração, na Eucaristia e nas palavras do Meu Jesus. Eu sofro por aquilo
que vos espera. Estai atentos. A humanidade viverá momentos de
grandes sofrimentos. Dor maior não existiu. Fogo cairá do céu e as
montanhas descerão. Rios de fogo correrão pela terra e a morte
estará presente em toda parte. Rezai. Dizei a todos que este é o
tempo do grande retorno. 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.
3.167- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 30/05/2009Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, não recueis. Eu preciso de vós. Dizei a todos que
Deus tem pressa e é chegado o momento de assumirdes o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve
ser levado a sério. A humanidade trilha pelas veredas da
autodestruição e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz.
Voltai-vos ao Senhor. Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Não
fiqueis estacionados. Deus vos espera com imenso amor de Pai. Vós
sois importantes para a realização dos Meus planos. Um doloroso
acontecimento se dará na Espanha e se repetirá no Rio de Janeiro.

Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração.
Escutai o Senhor e sede dóceis ao Seu chamado. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.168- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 02/06/2009Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, chamai por Jesus. Onde quer que estejais, buscai
sempre o Senhor. Ele é o vosso grande e fiel Amigo. Viveis no tempo das
dores e somente pela força da oração podeis suportar a vossa cruz. Não
vos afasteis da oração. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera.
Ainda vereis grandes sofrimentos sobre a terra. Os homens
caminham para a destruição preparada por suas próprias mãos.
Chegará o dia em que a natureza confundirá os homens. Da força
gravitacional da terra virá grande sofrimento e dor. Os pássaros se
chorarão e a dor será grande para os Meus pobres filhos. Não vos
afasteis do caminho que vos apontei. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.169- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 05/06/2009Angüera/BA. Sexta.
Queridos filhos, sede mansos e humildes de coração, pois
somente assim podeis viver e testemunhar as Minhas mensagens. Deus
enviou-Me até vós para chamar-vos à conversão sincera. Não fiqueis
estacionados, mas abri vossos corações ao Deus da salvação e da paz.
Se os homens acolhessem os Meus apelos, bem depressa a
humanidade encontraria a paz. Sede bons uns para com os outros. Eu
sou a vossa Mãe e vos amo. Estai atentos. A humanidade vive fortes
tensões e os Meus pobres filhos caminham ao encontro da dolorosa
tribulação. Os homens do terror causarão grande destruição na
Terra de Santa Cruz e os Meus pobres filhos beberão o cálice
amargo do sofrimento. Dobrai vossos joelhos em oração e caminhai
sempre ao encontro do Meu Filho Jesus. Não recueis. Avente 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.
3.170- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 06/06/2009-

Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, não desanimeis. Acolhei com alegria a vossa cruz.
Depois de todo sofrimento virá para vós a grande vitória de Deus.
Caminhais para um futuro de grandes provações. Os sofrimentos
serão tão intensos que muitos desejarão a morte. Tudo isso deve
acontecer para que se cumpra aquilo que aqui vos anunciei. Coragem.
Não vos sintais sozinhos. Depois de toda tribulação a terra viverá uma
imensa paz. O Senhor reinará para sempre e os justos
experimentarão uma alegria sem fim. Alegrai-vos. Deus vos ama e não
vos abandonará. Rezai. Somente pela força da oração sereis capazes de
compreender os desígnios de Deus para vós. Avante sem medo. Eu
pedirei ao Meu Filho 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.
3.171- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 07/06/2009Agrovila 23- Carinhanha/BA
Queridos filhos, vós sois importantes para a realização dos Meus
planos. Sois preciosos para o Senhor e Ele espera muito de vós. Não
permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Dobrai vossos
joelhos em oração e suplicai a Misericórdia do Meu Jesus para vós.
Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio e este é o momento
oportuno para o vosso retorno. Afastai-vos do mal e buscai o Senhor. Eu
sou a vossa Mãe e estou sempre ao vosso lado. Não desanimeis ante
vossas dificuldades. Eu vim do céu para conduzir-vos a Jesus. N’Ele está
a vossa verdadeira libertação e sem Ele nada podeis fazer. Encorajai-vos
e testemunhai em toda parte os Meus apelos. Desejo a vossa conversão
sincera. Não fiqueis de braços cruzados. A humanidade está enferma e
precisa ser curada. Uma descoberta será feita nesta terra e os
homens ficarão maravilhados. Rezai. Somente rezando podeis
compreender as Minhas mensagens. Eis que uma grande tribulação
se aproxima para os habitantes da Argentina. Rezai. Rezai. Rezai.
Sofro por aquilo que vos espera. Não vos afasteis do caminho que vos
tenho indicado. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui
por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.172- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 09/06/2009- Angüera/BA.
Terça.

Queridos filhos, enchei-vos de coragem e testemunhai o amor de
Deus. Sois amados um por um pelo Pai, no Filho, por meio do Espírito
Santo. Se chagásseis a compreender o quanto sois amados, choraríeis
de alegria. Sede fortes e firmes na fé. Eu estou ao vosso lado. Vim do
céu para chamar-vos à conversão e para dizer-vos que este é o tempo
da graça. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus.
Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. A
humanidade afastou-se do Criador e caminha para o abismo da
autodestruição. Voltai-vos depressa. A morte passará por um famoso
balneário do Brasil. Grande será a destruição. Sofro por causa dos
Meus pobres filhos. Rezai. A vossa vitória está em Deus. Buscai-O. Ele
vos espera de braços abertos. 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.
3.173- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 13/06/2009- Angüera/BA.
Sábado.

Queridos filhos, coragem. Não desanimeis ante vossas
dificuldades. Deus está muito perto de vós. Confiai em Sua Misericórdia
e vivei voltados para o paraíso para o qual unicamente fostes criados. Eu
sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão. Acolhei os
Meus apelos e testemunhai com alegria o Evangelho do Meu Jesus. A
humanidade vive afastada de Deus e caminha para um grande abismo.
A maior e mais dolorosa guerra virá. A maldade dos homens levará
sofrimento e dor aos Meus pobres filhos. Sofro por aquilo que vos
espera. Não recueis. Dobrai vossos joelhos em oração. Sem oração não
podeis suportar o peso das provações que hão de vir. Vós que estais a
escutar-Me, não desanimeis. Eu estarei sempre ao vosso lado. Pedirei
ao Meu Filho Jesus por cada um de vós. Alegrai-vos, pois sois
importantes para o Senhor. Ele vos ama e vos chama. 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

3.174- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 14/06/2009- Goiânia/GO.
Domingo.

Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para enchervos de alegria e para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Tende confiança,
fé e esperança. Sabei que estes são os tempos difíceis para a
humanidade, mas vós que estais a escutar-Me, não percais a vossa
esperança. A vitória de Deus virá a vós. O Senhor enxugará vossas
lágrimas. A terra será transformada e Deus dará aos fiéis a graça da
paz e não haverá mais sofrimento. As forças do mal não poderão
contra os escolhidos de Deus. Será este o tempo do triunfo
definitivo do Meu Imaculado Coração. Avante sem medo. Sede
mansos e humildes de coração. Acolhei os Meus apelos e testemunhai
as maravilhas de Deus em vossas vidas. Não fiqueis afastados da
oração. A vossa vitória está no Senhor. Somente Ele vive e reina para
sempre. Caminhai ao Seu encontro e sereis ricos na fé. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
3.175- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 16/06/2009- Ceilândia/DF.
Terça.
Queridos filhos, avante sem medo. Não fiqueis de braços cruzados. O
Senhor espera muito de vós. Continuai firmes na oração e Eu vos conduzirei à
vitória. Sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama. Viveis no tempo das
grandes tribulações espirituais e somente por meio da oração podeis suportar o
peso da cruz. Eu conheço todas as vossas necessidades e pedirei ao Meu
Jesus por vós. Alegrai-vos. Depositai vossa confiança no Senhor. N’Ele está a
vossa vitória. Somente Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Uma
grande embarcação encontrará grande tempestade. Para os Meus pobres
filhos haverá grande dor. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Buscai
forças no Senhor. Eu sou a vossa Mãe e caminho 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.
3.176- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 20/06/2009- Angüera/BA.
Sábado.

Queridos filhos, caminhai sempre nos caminhos do Senhor.
Acolhei a verdade e defendei-a. Vós sois do Senhor e Ele espera muito

de vós. Peço-vos que continueis a rezar. A força da oração transformará
vossos corações. Desejo que sejais bons uns para com os outros. Imitai
em tudo Meu Filho Jesus. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Tende
confiança. Fé e esperança. O amanhã será melhor. Vim do céu
preparar a humanidade para acolher uma grande graça de Deus.
Chegará o dia em que vereis a paz reinar sobre a terra. Deus
permitirá grandes tripulações para a humanidade. A humanidade
será purificada pela dor. Depois de experimentar pesada cruz os
justos herdarão uma nova terra. Não recueis. A vossa vitória está no
Senhor. Caminhai sempre pelo caminho que vos apontei. Somente assim
podeis contribuir para o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração.
Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui
por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.177- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 23/06/2009Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, anunciai Jesus. A humanidade precisa conhecer o
amor do Senhor e vós sois chamados a contribuir para a salvação das
almas. A humanidade vive afastada do Criador e caminha para o abismo
da autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos.
Voltai-vos. O vosso Deus ainda vos espera. Não recueis. Buscai forças
na oração e na Eucaristia, pois somente assim podeis experimentar a
vitória de Deus. Na grande tribulação para os homens, Deus enviará
os profetas para orientar os escolhidos. Dias difíceis virão para a
humanidade. A terra se agitará e se levantará como as ondas do
mar. Será esta a grande catástrofe para a humanidade. Rezai. Sofro
por aquilo que vos espera. Avante pelo caminho que vos apontei.
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.
3.178- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 24/06/2009Angüera/BA. Quarta.
Queridos filhos, dias de trevas virão para a humanidade. Por
defenderem a verdade, muitos consagrados serão perseguidos e
mortos. A Igreja será ferozmente perseguida e muitos irão recuar.
Peço-vos que tenhais a coragem de João Batista e que não desanimeis
ante vossas dificuldades. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado.
Dobrai vossos joelhos em oração e Deus vos dará força e coragem.

Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio, mas não percais a vossa
esperança. Quem está com o Senhor jamais será derrotado. 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.
3.179- Mensagens de Nossa Senhora Rainha da Paz 27/06/2009Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, não vos afasteis da oração. Eis os tempos difíceis
para a humanidade. Peço-vos que sejais homens e mulheres de fé e que
em toda parte procureis testemunhar Meu Filho Jesus. Eu sou a vossa
Mãe e sei o que vos espera. Sofro por causa dos vossos sofrimentos.
Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Tende coragem. Confiai
em Jesus e tudo acabará bem para vós. A terra passará por grande
transformação. Chegará o dia em que haverá um grande terremoto e
toda terra será sacudida. Regiões inteiras da terra desaparecerão.
Passada toda tribulação, haverá para vós um novo tempo e alegria.
Não desanimeis. Não recueis. O Senhor vencerá. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.180- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 29/06/2009Angüera/BA. Segunda
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração em favor da
Igreja. Chegará para ela o momento de dor. Haverá grande
perseguição à casa de Deus e os Meus pobres filhos hão de chorar
e lamentar. O trono de Pedro será abalado. Um sucessor de Pedro
verá a destruição de sua casa e os homens de fé irão lamentar. Eu
sou a vossa Mãe e vos amo. Conheço vossas necessidades e vim do
céu para socorrer-vos. Permanecei firmes no caminho que vos apontei.
Eu quero conduzir-vos à vitória. Sede dóceis ao Meu chamado e em tudo
imitai Meu Filho Jesus. Coragem. Aconteça o que acontecer 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.
3.181- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 30/06/2009Angüera/BA. Terça.

Queridos filhos, caminhai sempre ao encontro d’Aquele que é o
vosso único e verdadeiro Salvador. Não fiqueis afastados de Jesus.
Somente n’Ele encontrareis forças para a vossa caminhada na fé. Peçovos que vivais alegremente as Minhas mensagens. Por meio delas quero
levar-vos a um ardente e contínuo desejo de Deus. Rezai. A humanidade
está enferma e precisa ser curada. Ainda vereis horrores sobre a terra.
Fogo cairá sobre a humanidade. O choque de dois gigantes no
espaço trará sofrimento aos homens. Eu sou a vossa mãe e vim do
céu para chamar-vos à conversão. Não fiqueis de braços cruzados.
Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
3.182- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 04/07/2009Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, estai atentos. Não permitais que o demônio vos
engane. Escutai a voz de Deus e sereis transformados. Eu sou a vossa
Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão sincera que só é
possível àqueles que se abrem a ação de Deus. Dobrai vossos joelhos
em oração. A humanidade afastou-se do Criador e os Meus pobres filhos
caminham como cegos a guiar outros cegos. Eis o tempo das grandes
confusões espirituais. Dias virão em que os falsos profetas se
espalharão por toda parte. A verdadeira doutrina será desprezada e
muitos seguirão falsos ensinamentos. Peço-vos que não vos afasteis
da verdade. Acolhei os Meus apelos e Eu vos conduzirei Àquele que é o
vosso Tudo. Somente pela verdade podeis chegar a Jesus. Sede fieis.
Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Um gigante cairá sobre
o México e o terror se espelhará por toda parte. Os Meus pobres
filhos carregarão pesada cruz. Rezai. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.183- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 07/07/2009Angüera/BA. Terça
Queridos filhos, não haverá derrota para os Meus devotos; para
aqueles que rezam com fé e caminham pela estrada da santidade. Peçovos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Não desanimeis ante
vossas dificuldades. Deus está convosco. Encorajai-vos e assumi o
vosso verdadeiro papel de cristãos. Buscai forças na Eucaristia. Em

Jesus encontrareis forças para a vossa caminhada. Chegará o dia em
que a vossa cruz será muito pesada. Muitos homens e mulheres de
fé serão perseguidos na Terra de Santa Cruz. Vós sereis impedidos
de anunciar a verdade; templos serão fechados e muitos
consagrados serão mortos. Sofro por aquilo que vem para vós. Eu sou
a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Avante. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.184- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 10/07/2009Angüera/BA. Sexta.
Queridos filhos, enchei-vos do amor do Senhor. Se viverdes no
amor podeis construir um mundo mais justo e fraterno. Vós sois
chamados a imitar Jesus em vossos atos e palavras. Não fecheis vossos
corações. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco para conduzir-vos
Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Dobrai vossos joelhos
em oração. Olhai ao vosso redor e sereis capazes de perceber a grande
confusão espiritual que se espalhou por toda parte. Estai atentos.
Chegará o dia em que poucos andarão na verdade. A grande e maior
inimiga da Igreja se unirá aos inimigos existentes. Será um tempo
difícil para a Igreja. Peço-vos que não vos afasteis da verdade. Escutai
a voz do sucessor de Pedro e não vos deixeis contaminar pelas
novidades do demônio. Fugi das falsas doutrinas e sede fiéis à única e
verdadeira Igreja de Cristo. A Eucaristia é a verdade que vos
conduzirá à vitória. Somente buscando forças na Eucaristia sereis
protegidos nas grandes tempestades espirituais. Nada vos dará
proteção a não ser a força que vem da Eucaristia, pois é o próprio
Jesus que nela está com Seu Corpo, Sangue, Alma e Divindade. Eis
a verdade. Quem vos guiar por outro caminho não está com o Senhor.
Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome
da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.185-Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 11/07/2009Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, vós sois livres pela graça do Senhor. Não sejais
escravos do demônio. Meu Filho Jesus é a solução para vossos
problemas. Somente Ele vos dará alegria, paz e esperança. Não vos
atemorizeis. Confiai plenamente no Senhor e tudo acabará bem paravós.
Sei das vossas dificuldades e conheço o peso da vossa cruz. Não

desanimeis. Deus está muito perto de vós nestes momentos. Rezai.
Quando rezais, estais atraindo sobre vós as bênçãos do Senhor. Viveis
no tempo muito pior que no tempo do dilúvio. Quando vier o castigo
para a purificação da humanidade, poucos permanecerão de pé.
Cairá fogo do céu e os homens viverão momentos de grandes
sofrimentos. O fogo queimará a luz e a terra estremecerá. Sofro por
causa dos vossos sofrimentos. Buscai forças em Jesus. Escutai o que
vos digo e permanecei firmes no caminho que vos apontei. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
3.186-Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz - 11/07/2009Sítio Santo Antonio- General Salgado/SP. Segunda.
Queridos filhos, a humanidade está enferma e precisa ser curada.
Não fiqueis de braços cruzados. Deus tem pressa. Dai o melhor de vós
na missão que o Senhor vos confiou. Não recueis. Eis o tempo das
grandes confusões espirituais. Dobrai vossos joelhos em oração.
Somente rezando podeis encontrar forças para a vossa caminhada na fé.
Ainda tereis grandes provações. Chegará o dia em que a terra será
envolvida em densas trevas. Os homens gritarão por socorro e não
saberão para onde ir. Será um tempo doloroso para os Meus pobres
filhos. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para abençoar-vos e socorrervos. Não vos afasteis do Senhor. Vivei com alegria o Evangelho do Meu
Jesus. Buscai forças em Suas palavras e alimentai-vos da Eucaristia.
Sem Deus não há vitória. Voltai-vos depressa. O Senhor vos ama e
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.

3.187- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz transmitida em Magda/SP em
14/07/2009
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão.
Não vivais afastados de Jesus. Somente Ele é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Conheço
vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Sede dóceis. Não temais. Confiai
plenamente na Bondade do Senhor e sereis ricos espiritualmente. Peço-vos que mantenhais
acesa a chama da fé e em toda parte testemunhai que sois do Senhor. Com vossos
exemplos e palavras, mostrai a todos que Deus é verdade e que Deus existe. Quando
sentirdes o peso da vossa cruz, chamai por Jesus. N’Ele encontrareis a vossa vitória. A
humanidade afastou-se de Deus e caminha para um grande abismo. Voltai-vos. O Senhor
vos chama. Se vos reconciliardes com Deus e com o próximo, bem depressa a

humanidade será curada espiritualmente. Não vos atemorizeis. Deus fará um
grande milagre em favor dos homens. A humanidade terá a grande chance de
regressar ao Senhor. Quando vier o grande sinal, todos os olhos verão. Os homens
terão a chance de se arrependerem. Será um milagre grandioso e muitos se
converterão. Avante sem medo. Não vos afasteis da oração. Esta é a mensagem que hoje
vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz
3.188- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz transmitida na Faz. Santa
Ernestina – Nova Luzitânia/SP em 15/07/09
Queridos filhos, não há vitória sem cruz. Quando tudo parecer perdido, o Senhor
virá a vós e sereis vitoriosos. Dizei a todos que este é o momento do vosso sim ao Senhor.
Sede fiéis ao Evangelho do Meu Jesus e deixai que o amor transforme vossos corações.
Continuai a rezar. O Senhor espera muito de vós. Sabei que este é o tempo da graça.
Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se da vida transcorrida sem Deus,
mas para muitos será tarde. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para oferecer-vos o Meu
amor. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Não desanimeis. Eu
pedirei ao Meu Jesus por cada um de vós. Avante sem medo. Sofro por causa dos Meus
pobres filhos afastados. Rezai. Somente rezando sereis capazes de aceitar a vontade de
Deus. A morte passará pelo norte da França e os Meus pobres filhos carregarão
pesada cruz. Grande será a destruição. Estai atentos. Não fiqueis de braços cruzados. O
Senhor espera que sejais homens e mulheres de 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.
3.189- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz em 18/07/2009
Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual. Sois do Senhor e somente a Ele
deveis servir e seguir. Não permitais que as coisas materiais vos impeçam de contribuir
com os planos de Deus. Eu preciso de vós. Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu
Jesus em vosso favor. Eis os tempos difíceis para a humanidade. Rezai. Aproximai-vos do
Senhor por meio dos sacramentos. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. A
humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento. Um fogo veloz irá cruzar os
céus de vários países da Europa. Cairá sobre um famoso templo e os homens Irão
chorar e lamentar. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Não recueis. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.190- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz transmitida em São Luiz/MA
em 21/07/2009
Queridos filhos, Eu vos amo e vim do céu para abençoar-vos e dizer-vos que sois
amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Não desanimeis ante
vossas dificuldades. Meu Filho Jesus está muito perto de vós. Confiai n'Ele que vê o oculto
e vos conheçe pelo nome. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais e é chegado o
momento do vosso retorno ao Senhor. Sede fiéis. Não vos afasteis do caminho que vos
apontei. Sabei que o Senhor vos conduzirá à vitória. A vossa libertação se aproxima. O

Senhor não vos abandonará. Ele enxugará vossas lágrimas e sereis vitoriosos. Vós
sois preciosos aos olhos de Deus. Não vivais afastados. Eis o tempo oportuno para a vossa
conversão. Um fato grandioso se dará nesta terra. Chegará o dia em que o tesouro
escondido será encontrado. Peço-vos que continueis a rezar.Somente pela força da
oração vereis a transformação da terra. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Alegraivos, pois vossos nomes já estão inscritos 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
3.191- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz transmitida em São Luiz/MA
em 22/07/2009
Queridos filhos, na grande e final tribulação, Meu Filho Jesus guardará
vossas almas como se guarda o ouro puríssimo em um precioso vaso. Não haverá
sofrimento e dor para os escolhidos de Deus. Aqueles que forem fiéis até o fim
receberão a recompensa dos justos. Serão estes que irão contemplar novos céus e
nova terra. Peço-vos que façais o bem a todos. O que fizerdes em favor dos vossos
irmãos, por menor que seja, Jesus não deixará sem recompensa. Sede corajosos e em toda
parte testemunhai que sois unicamente de Cristo. Não permitais que as coisas deste mundo
vos afastem do Criador. Abri vossos corações e acolhei os Meus apelos. Eu sou a vossa
Mãe e bem sabeis o quanto uma mãe ama seus filhos. Escutai-Me e tudo acabará bem para
vós. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.192- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz transmitida em 25/07/2009
Queridos filhos, a terra passará por grandes transformações. A humanidade
será totalmente transformada e Deus fará surgir nos lugares mais desertos uma
beleza que os olhos humanos jamais viram. As maravilhas escondidas poderão ser
comtempladas pelos homens. Os justos herdarão uma nova terra e não mais
experimentarão sofrimento algum. Tudo isso virá depois da grande purificação.
Peço-vos que vos deixeis conduzir pelas mãos do Senhor. Permanecei frmes no caminho
que vos indiquei e sereis grandes homens e mulheres de fé. Eu sou a vossa Mãe. Quero
dizer-vos que Meu Coração se alegra com o vosso sim aos Meus projetos. Deus tudo fará
em favor dos seus escolhidos. Abri vossos corações e aceitai o chamado do Senhor. Rezai.
Na oração sereis capazes de 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
3.193- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz transmitida em 28/07/2009
Queridos filhos, a humanidade viverá a angústia de um condenado, mas no
amor do Senhor encontrará a verdadeira libertação. Sabei que estes são os tempos
difíceis para a humanidade. Rezai. A oração vos fortalecerá e vos fará compreender a
vontade do Senhor. Não recueis. Avante sem medo. No Senhor está a vossa vitória. Não
fiqueis estacionados. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Eu pedirei ao Meu Jesus
por vós. Alegrai-vos, pois sois o povo eleito do Senhor. Quem está com o Senhor jamais
experimentará o peso da derrota. Chegará o dia em que o amor reinará em toda terra.

Os homens viverão em paz e a humanidade, transformada, aguardará a recompensa
do Senhor. Será este o tempo do triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração.
Avante pelo caminho que vos apontei. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
paz.
3.194- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz transmitida em 30/07/2009
Queridos filhos, rezai. Somente pela força da oração podeis vencer o demônio. Eis
que chegaram os tempos por Mim preditos. Os homens caminham como cegos a guiar
outros cegos e a humanidade é conduzida pelo caminho da negação de Deus. Eu sou a
vossa Mãe Dolorosa e sofro por aquilo que vos espera. Eu sou incansável e chamo, mesmo
quando estais afastados e sem Deus. O poder de Deus transformará os corações
endurecidos. Por meio da dor a humanidade encontrará o caminho da salvação. Os
Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Um grande castigo cairá sobre a
humanidade e somente os homens e mulheres de fé sobreviverão. Escutai-Me e
caminhai ao encontro daquele 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
3.195- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz transmitida em 01/08/2009
Queridos filhos, não há vitória sem cruz. Quando sentirdes o peso das vossas
dificuldades, não desanimeis. Deus está ao vosso lado. Confiai plenamente em Sua
Misericórdia e sereis vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Rogarei ao Meu
Filho Jesus por vós. Nestes tempos difíceis, dobrai vossos joelhos em oração. Enchei-vos
do amor do Senhor e em tudo imitai Meu Filho Jesus. A humanidade afastou-se de
Deus e caminha para o abismo da destruição. Ainda vereis horrores sobre a terra. O
vosso Brasil muito sofrerá. Um cisma abalará a fé dos homens. Amai a verdade e não
permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Avante sem medo. A vossa libertação
se aproxima. 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
3.196- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz transmitida em 04/08/2009
Queridos filhos, no dia do julgamento o Senhor agirá com Misericórdia com
todos os Meus devotos; com aqueles que rezam o rosário e divulgam os Meus
apelos. Na hora final, os Meus filhos receberão graças especiais e não sofrerão o
castigo eterno. Alegrai-vos. Vossos nomes já estão inscritos no céu. Permanecei no
caminho que vos tenho indicado. Não vos atemorizeis. Não haverá derrota para os
Meus escolhidos e consagrados. Dobrai vossos joelhos em oração e sereis ricos na fé.
Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor
vos confiou, pois somente assim o mundo se tornará mais justo e fraterno. Rezai
também pela Igreja. Virá para ela sofrimento e dor. Aquilo que vos anunciei no
passado vai realizar-se. Rezai. Rezai. Rezai. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz

3.197- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz transmitida em 06/08/2009
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho
Jesus. Somente Ele é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Voltai-vos a Ele que vos
ama e vos conhece pelo nome. Peço-vos que continueis a rezar. A humanidade tornou-se
pobre espiritualmente porque os homens se afastaram da oração. Estai preparados. A
vossa cruz será pesada. Buscai forças no Senhor. Alimentai-vos da Palavra de Deus e da
Eucaristia. Fatos espantosos chamarão a atenção dos homens. Uma explosão no
universo causará grande espanto aos homens sábios. A terra sofrerá. Os Meus
pobres filhos experimentarão pesada cruz. É preciso que tudo isso aconteça, mas
por fim virá para vós a grande vitória de Deus. Avante sem medo. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.198- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz transmitida em 08/08/2009
Queridos filhos, sofro por aquilo que vem para vós. Haverá grandes tribulações
sobre a terra e os homens não suportarão o peso dos sofrimentos. Muitos pedirão a
morte, mas deverão passar pela grande prova da purificação. Neste tempo, os justos
receberão a proteção dos anjos do Senhor e nenhum mal os atingirá. Aqueles que se
consagram a Mim experimentarão uma alegria sem fim. Estes hão de contemplar
aquilo que os olhos humanos jamais viram. Não recueis. Permanecei no caminho da
verdade. Meu Senhor está convosco e não vos deixará sozinhos. Rezai. A força da oração
vos fortalecerá e vos fará compreender os desígnios de Deus. Vós sois importantes para a
realização dos Meus planos. Abri vossos corações e levai a todos os Meus apelos. Eu sou a
vossa Mãe e vos amo. Coragem. Nada está perdido. A vitória será 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
3.199- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz transmitida em Vicente
Pires/DF em 11/08/2009
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos à conversão
sincera. Não fiqueis de braços cruzados. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais
e é chegado o momento do vosso retorno ao Senhor. Sabei que Jesus espera muito de vós.
Dobrai vossos joelhos em oração e tudo acabará bem para vós. A humanidade caminha
para um grande abismo e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Dias
difíceis virão para a humanidade. Voltai-vos depressa. O Senhor vos ama e vos quer.
Não vos sintais sozinhos. Nos momentos mais dolorosos para vós, o Senhor vos
protegerá e vós experimentareis a Sua vitória. Um fenômeno extraordinário se dará
na Europa. Os homens não terão explicação. Quando os homens testemunharem o
surgimento da grande luz, sabei que está próxima a grande batalha final. Os
homens a chamarão de segundo sol. Aquilo que vos anunciei no passado vai
realizar-se. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.200- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz transmitida em 12/08/2009

Queridos filhos, chegará o dia em que o Senhor transformará toda terra.
Depois da grande tribulação os homens fiéis herdarão uma nova terra e todos
viverão felizes. O Senhor enxugará vossas lágrimas. O mal não mais existirá e os
justos viverão para servir ao Senhor. Alegrai-vos, sobretudo vós que estais a escutarMe, pois o Senhor tem algo grandioso para vós. Avante sem medo. Eu sou a vossa
Mãe e sei o que vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração. Não permitais que a chama
da fé se apague dentro de vós. Peço-vos que sejais testemunhas do amor do Senhor. Amai
sempre e fazei o bem a todos. Tudo nesta vida passa, mas a graça de Deus em vós será para
sempre. Acolhei os Meus apelos e a humanidade será transformada. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.201- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz transmitida em 15/08/2009
Queridos filhos, rezai muito diante da cruz pela conversão dos homens. Buscai
forças na Eucaristia, pois somente assim sereis capazes de testemunhar as maravilhas do
Senhor. Não permitais que o demônio roube a vossa paz. Vós sois do Senhor e somente a
Ele deveis seguir e servir. Eu sou a vossa Mãe dolorosa. Quero dizer-vos que ainda
tereis grandes sofrimentos. Estais caminhando para um futuro de grandes
provações. A humanidade será purificada no sofrimento. Chegará o dia em que os
homens gritarão por socorro e desejarão a morte. Um fogo veloz e destruidor
atingirá a terra. De muito longe está vindo e os homens não poderão impedir sua
ação destruidora. Sofro por aquilo que vem para vós. Continentes deixarão de existir
e a terra não mais será a mesma. Tudo será diferente. O que hoje contemplais
deixará de existir. Depois de tudo isso, Deus fará surgir uma nova terra para Seus
eleitos. Avente 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
3.202- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz transmitida em 18/08/2009
Queridos filhos, confiai plenamente em Jesus, pois somente Ele é a certeza da vossa
vitória. Ele é o vosso Deus para sempre e fora d’Ele jamais o homem poderá ser salvo.
Peço-vos que continueis a rezar. Rezai pela Igreja. Muitos consagrados serão
contaminados. Negarão os dogmas e se afastarão da verdade. Surgirá um homem,
aparentemente cheio de virtudes, mas na verdade será um enviado do demônio.
Enganará a muitos com sua doutrina, mas encontrará uma grande barreira na força
e fidelidade dos Meus devotos e escolhidos. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da
vossa fé. Quem permanecer fiel será salvo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
paz
3.203- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz transmitida em 21/08/2009
Queridos filhos, chegará o dia em que para os justos o Senhor enviará chuvas
extraordinárias de graças. Não haverá sofrimento para os eleitos do Senhor. Para
aqueles que rezam e acolhem os Meus apelos, virá a vitória. O Senhor enxugará as
lágrimas dos Seus escolhidos. Na grande tribulação, os olhos dos fiéis não

contemplarão os sofrimentos. Eles estarão protegidos e em seus corações haverá
somente alegria e paz. Peço-vos que volteis ao Senhor. Dai o melhor de vós. Escutai a
voz de Deus e Ele vos guiará pelo caminho do bem. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e
estou ao vosso lado. Enchei-vos do amor de Deus, pois somente assim sereis curados
espiritualmente e podereis contribuir para o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração.
Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.204- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz transmitida em 22/08/2009
Queridos filhos, não há vitória sem cruz. Enfrentai com alegria vossas dificuldades
e Deus vos dará a vitória. Continuai firmes na oração. Eis os tempos das dores para a
humanidade. Caminhais para um futuro de grandes provações e somente na força da
oração encontrareis a luz que vos guiará pelo caminho seguro. Eu sou a vossa Mãe e sei o
que vos espera. Não fiqueis de braços cruzados. Sede fiéis aos Meus apelos e o Senhor vos
recompensará generosamente. Estai atentos. Dias virão em que a fé estará presente em
poucos corações. Fatos assombrosos abalarão a Igreja. A revolta de um grande líder
religioso causará sofrimento e dor para os Meus filhos. Andai na verdade. Não
permitais que nada vos afaste 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.

3.205- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz transmitida em 25/08/2009
Queridos filhos, acolhei os Meus apelos, pois desejo transformar-vos e conduzir-vos ao
Meu Filho Jesus. Quero levar-vos todos para o céu. Voltai-vos depressa. Não fiqueis
afastados da oração. Quando rezais estais atraindo sobre vós as bênçãos do Senhor. Na
oração sereis capazes de descobrir os tesouros de Deus que estão dentro de vós. Dai a
vossa contribuição para o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. No tempo da
grande tribulação, os Meus consagrados estarão protegidos. Os anjos do Senhor os
ajudarão e não tropeçarão. O mal estará distante deles. Coragem. Meu Jesus fará
um grande milagre e todos os olhos verão. Será este milagre o motivo da conversão
dos ateus e de todos aqueles que abraçaram falsas doutrinas. Acontecerá em um dia
de domingo na festa de um grande mártir. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para
apontar-vos o caminho da salvação. 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.
3.206- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz transmitida em 27/08/2009
Queridos filhos, rezai. A humanidade vive afastada de Deus e os homens
caminham cegos espiritualmente. Não tardará cair sobre a humanidade um grande castigo.
Da natureza virá grande sofrimento para um continente. Por meio da água virá
grande dor para os Meus pobres filhos. A fúria da natureza atingirá os homens e
milhares serão vítimas da grande tragédia. Sofro por aquilo que vem para vós. Eu sou
a vossa Mãe e vim do céu para alertar-vos e socorrer-vos. Segui-Me pelo caminho que vos

apontei. A vossa vitória está no Senhor. Voltai-vos a Ele. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ficai em paz.

3.207- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida em 29/08/2009
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos à conversão
sincera. Não fiqueis de braços cruzados. Deus tem pressa e vos espera com imenso amor
de Pai. Vós sois do Senhor e somente n’Ele deveis depositar toda vossa confiança e
esperança. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio. A humanidade desafiou o
Criador e caminha para o abismo da autodestruição. Não tardará cair sobre a
humanidade a ira de Deus. Convertei-vos depressa. Eu vos amo e sou incansável. Sede
fiéis aosMeus apelos. Não fiqueis afastados do Senhor. Eis o tempo oportuno para vos
reconciliardes com Deus. Dobrai vossos joelhos em oração. Chegará o dia em que a
Europa estenderá a mão ao mundo como um mendigo necessitado de auxílio. A
Rússia será uma pedra para muitas nações e Roma será destruída com fogo. Sofro
por aquilo que vos espera. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Vós que
estais a escutai-Me não desanimeis. Na hora da dor, vós sereis protegidos e nenhum
mal vos atingirá. Confiai em Minha maternal proteção 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
3.208- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida em 31/08/2009 Ceilândia/DF
Queridos filhos, vim do céu para abençoar-vos e dizer-vos que sois importantes
para a realização dos Meus planos. Peço-vos que continueis a rezar. Somente por meio da
oração sereis capazes de aceitar a vontade de Deus para vossas vidas. Não quero forçarvos, mas o que digo deve ser levado a sério. Esforçai-vos para que a paz reine sobre a terra.
A humanidade caminha para o abismo da destruição, mas vós podeis mudar esta situação.
Voltai-vos Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Eu rogarei ao Meu Jesus
por vós. Coragem. Um fato doloroso se dará na Igreja e os fiéis hão de chorar e
lamentar. Será na Terra de Santa Cruz. Rezai. A ação do demônio levará muitos a
perderem a fé. Confiai em Jesus. Somente n’Ele está a vossa 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.
3.209- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida em 01/09/2009 Brazlândia/DF
Queridos filhos, Eu vos amo como sois e desejo conduzir-vos pelo caminho do
bem e da santidade. Acolhei com o Evangelho do Meu Jesus. Deixai que as palavras do
Meu Filho transformem vossas vidas. Não vos afasteis da verdade. A humanidade vive
afastada de Deus porque os homens se afastaram da verdade. Os Meus pobres filhos vivem
em uma triste cegueira espiritual e não sabem para onde ir. Eu vim do céu para apontar-vos
o caminho. Sede dóceis. Abri vossos corações e enchei-vos do amor do Senhor. Não

recueis. Mesmo quando sentirdes o peso da cruz, testemunhai que sois verdadeiramente do
Senhor. Deus está muito perto de vós. Não vos afasteis da oração. Caminhais para um
futuro de grandes provações. Depositai vossa esperança em Meu Filho Jesus.
Nenhum mal atingirá os Meus escolhidos. Vós que viveis os Meus apelos sereis
amparados na hora da dor. Deus jamais abandonará aqueles que forem fiéis até o
fim. Para os justos virão graças abundantes do Senhor. Alegrai-vos, pois sois amados
um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Não vos sintais sozinhos. Eu
estarei sempre ao vosso lado. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez.
Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.210- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida em 05/09/2009
Anguera/BA
Queridos filhos, convido-vos a assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos.
Não cruzeis os braços. A humanidade precisa do vosso sincero e corajoso testemunho. Eu
sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à santidade. Rezai. Não vos afasteis da
oração. A vossa força está no Senhor. Não vos afasteis da Sua graça. Dias de sofrimentos
virão para a humanidade. Deus permitirá e os homens sábios anunciarão a chagada
daquele que será motivo de desespero para muitos. Em muitas regiões da terra o
fogo se espalhará por toda parte. Sofro por aquilo que vos espera. Escutai-Me. Não
quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Sede fiéis aos Meus apelos. Volto
a dizer que nenhum mal atingirá os Meus devotos. Coragem. 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.

