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3.418- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 28/12/2010
Queridos filhos, vivei voltados para o Paraíso. Deus deve ser a meta a ser alcançada por todos os homens
e mulheres de fé. Deus é o princípio e o fim e, por mais que os homens se admirem de Sua grandeza, Ele é
sempre maior. Alegrai-vos, pois tendes um Pai amoroso e Misericordioso que vos ama e vos conhece pelo
nome. Sois importantes para Ele. Não vivais afastados de Sua graça. Dobrai vossos joelhos em oração,
pois somente assim podeis compreender os desígnios de Deus para as vossas vidas. Berna : o sofrimento
virá para os Meus pobres filhos. Coragem. No Senhor está a vossa salvação. Voltai-vos a Ele que vos
criou à Sua Imagem e Semelhança. 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.

3.417- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 25/12/2010
Queridos filhos, vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Olhai hoje para Ele e enchei-vos de
esperança. N’Ele está a vossa força e sem Ele nada podeis fazer. Abri vossos corações ao Meu Filho e
sereis ricos espiritualmente. A vossa vida será repleta de bênçãos se viverdes voltados para Aquele que
veio ao mundo para salvar-vos. Não desanimeis. Nada está perdido. Dobrai vossos joelhos em oração, pois
somente assim podeis compreender os desígnios de Deus para vós. Sede mansos e humildes de coração.
Quem está com Deus jamais experimentará o peso da derrota. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera.
Um fato doloroso se dará na Bélgica e se repetirá na Argentina . Não recueis. Coragem. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.

3.415- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida no Sítio do Bacana/SE trasmitida em 19/12/2010
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para abençoar-vos a ajudar-vos. Enchei-vos de
esperança, pois Sou a Mãe da graça e da Misericórdia. Sede fiéis aos Meus apelos e sereis grandes na fé.
Peço-vos que continueis a rezar. Somente pela força da oração podeis contribuir para o triunfo do Meu
Imaculado Coração. Conheço cada um de vós pelo nome e vim para chamar-vos à conversão. Sede
dóceis. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Não vos afasteis do caminho que
vos apontei. Os Meus pobres filhos caminham cegos espiritualmente e é chegado o momento do vosso sim
a Deus. Ainda vereis horrores sobre a terra. A Terra de Santa Cruz será golpeada e Meus pobres
filhos carregarão pesada cruz. Os que estão em Encanto hão de chorar e lamentar. Dobrai vossos
joelhos em oração. Eu levarei ao Meu Filho Jesus vossas intenções. 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.

3.416- Mensagem de Nossa Senhora, em Macaé/RJ, trasmitida em 21/12/2010
Queridos filhos, coragem. Deus está ao vosso lado e quer salvar-vos. Abri vossos corações ao Seu
chamado e testemunhai em toda parte o Seu amor. Vós sois importantes para a realização dos Meus
planos. Dai o melhor de vós na missão que Eu vos confiei. Não cruzeis os braços. Vivei com alegria as
Minhas mensagens e dizei a todos que este é o tempo da graça. Não recueis ante vossas dificuldades. Com
a graça do Meu Filho Jesus vós podeis vencer todos os obstáculos. Meu Jesus vos ama e vos espera. Sede
dóceis. Eu quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. A humanidade está enferma
e precisa ser curada. Voltai-vos depressa. Em meio a uma grande alegria virá dor para os Meus pobres
filhos. Sofro por aquilo que vem para vós. Buscai forças em Deus e sereis vitoriosos. Avante sem medo.
A vossa vitória está no Senhor. Amai-O 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

18/03/2011 16:28

2 de 43

http://www.pedroregis.com/2010.php

vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.414- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 18/12/2010
Queridos filhos, Saravena e Candelária : o sofrimento virá para os Meus pobres filhos. Dobrai vossos
joelhos em oração e não vos afasteis do Senhor. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais.
Sede fortes e não permitais que o demônio vos engane. Sois unicamente do Senhor e Ele espera
muito de vós. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Conheço vossas
necessidades e rogarei ao Meu Jesus por vós. Não desanimeis. Abri vossos corações e deixai que a
graça do Senhor vos transforme. Dizei a todos que Deus tem pressa e que este é o momento do vosso
retorno. Vivei os Meus apelos, pois desejo levar-vos a um alto cume de santidade. Quando tudo
parecer perdido surgirá para vós a grande vitória 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.
3.413- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 17/12/2010
Queridos filhos, não há vitória sem cruz. Buscai forças na oração, na Eucaristia e nas Palavras do Meu
Filho Jesus. Não desanimeis. O sofrimento dos justos contribuirá para a conversão daqueles que estão
afastados do Criador. Rezai e fazei sacrifícios. Preparai vossos corações e deixai que a graça do Meu
Filho Jesus vos transforme. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Não recueis. Permanecei
firmes no caminho que vos apontei. Não vos afasteis da oração. A humanidade sofre por causa da triste
cegueira espiritual que atingiu os Meus pobres filhos. Os filhos dos Lobos fugirão apavorados e muitos
encontrarão a morte. Sofro por aquilo que vem para vós. Convertei-vos e servi ao Senhor com
alegria. Depois de toda tribulação o Senhor virá a vós e enxugará vossas lágrimas. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.412- Mensagem de Nossa Senhora, em Gramado/RS trasmitida em 14/12/2010
Queridos filhos, a humanidade caminha para o calvário e é chegado o momento do vosso sincero
arrependimento. Não vos afasteis do Senhor. Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Cuidai da vossa
vida espiritual e em tudo imitai Meu Filho Jesus. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para dizer-vos que este
é o momento oportuno para a vossa conversão. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. A morte
passará por Maldonado e Rio Grande . Semelhantes sofrimentos viverão os que estão em Turbo .
Amai a verdade e sede defensores do Evangelho do Meu Filho Jesus. Não permitais que a chama da fé se
apague dentro de vós. Aconteça o que acontecer, ficai com Jesus. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada sois
e nada podeis fazer. Coragem. Nada está perdido. Chegou a vossa hora. 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.

3.411- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 11/12/2010
Queridos filhos, avante sem medo. Vós não estais sozinhos. Deus está muito perto de vós e vos espera
com imenso amor de Pai. Voltai-vos depressa. Não fiqueis estacionados no pecado e não sejais escravos
do demônio. Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir e seguir. Eu preciso do vosso sincero e corajoso
testemunho. Não cruzeis os braços. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se
afastaram de Deus. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Ainda tereis grandes provações. A
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cruz será pesada para os que estão em Quatro Barras e em Três Barras. Sofro por aquilo que vem
para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente rezando podeis suportar o peso das provações que já
estão a caminho. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Se soubésseis o quanto vos amo, choraríeis de alegria.
Coragem. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Tende confiança, fé e esperança. O amanhã será melhor
para os homens e mulheres de 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.

3.410- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 08/12/2010
Queridos filhos, sou a vossa Mãe Imaculada. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé e que vivais
na graça de Deus. Não fiqueis estacionados no pecado. O demônio conseguiu escravizar muitos dos Meus
pobres filhos e Eu vim do céu para resgatar os eleitos de Deus. Abri vossos corações e aceitai a vontade
de Deus para vossas vidas. Dai ao Senhor espaço privilegiado em vossas vidas. Não permitais que as
coisas do mundo vos afastem do Criador. A humanidade beberá o cálice amargo da dor. Da região de
Samosir virá para a humanidade a grande e maior destruição dos vossos tempos. Dobrai vossos
joelhos em oração. Quem está com o Senhor será vitorioso. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.409- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 07/12/2010
Queridos filhos, sois do Senhor e a nada deveis temer. A vossa vitória está n’Ele que é o vosso Bem
absoluto e sabe o que vos é necessário. Abri vossos corações e aprendei com Jesus que somente os
mansos e humildes de coração herdarão o Reino dos céus. Sede dóceis ao Meu chamado e em tudo imitai
Jesus. Caminhais para um futuro de grandes dificuldades. Dias difíceis virão para os homens e
mulheres de fé. Muitos se voltarão contra o sucessor de Pedro e haverá uma grande crise de fé. Um
sucessor de Pedro carregará pesada cruz e verá a morte de muitos consagrados. Rezai muito pela
Igreja. Os que permaneceram firmes na fé serão vitoriosos. Não temais. Eu sou a vossa Mãe e estou
convosco. 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.

3.408- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 04/12/2010
Queridos filhos, preparai-vos para o Natal com orações e obras de caridade. Tudo aquilo que fizerdes em
favor dos Meus pobres filhos não ficará sem recompensa. Abri vossos corações ao Senhor. Ele espera
muito de vós. Não cruzeis os braços. Eu preciso de cada um de vós. Dai o melhor de vós na missão que o
Senhor vos confiou. Agradeço-vos por estardes aqui e rogarei ao Meu Filho Jesus por vós. Coragem. A
humanidade está enferma e Eu vim do céu para dizer-vos que em Jesus está a vossa salvação. Abri vossos
corações a Ele e sereis ricos espiritualmente. A morte se levantará na Indonésia e os Meus pobres
filhos beberão o cálice amargo do sofrimento. Rabat gritará por socorro. Sou a vossa Mãe dolorosa
e sofro por aquilo que vem para vós. Não vos afasteis da graça do Senhor. Avante. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
paz.

3.407- Mensagem de Nossa Senhora, em São Luís do Maranhão trasmitida em 01/12/2010
Queridos filhos, coragem. Eu estou ao vosso lado embora não Me vejais. Tende confiança, fé e esperança.
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Não haverá derrota para os eleitos de Deus. Dobrai vossos joelhos em oração e tudo acabará bem
para vós. Sois do Senhor. Não permitais que o demônio vos escravize. Buscai forças na oração e na
Eucaristia. Acolhei também o Evangelho do Meu Jesus para serdes salvos. A humanidade trilha pelas
veredas da autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. A morte virá de longe e
chegará à Terra de Santa Cruz. O Vigia correrá angustiado, mas verá a destruição à sua frente.
Sofro por aquilo que vem para vós. Não recueis. O Senhor vos chama e vos espera. Caminhai ao Seu
encontro e sereis felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.406- Mensagem de Nossa Senhora, em São Luís do Maranhão trasmitida em 30/11/2010
Queridos filhos, Eu vos amo e quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Não
vivais no pecado. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Abri vossos corações ao
Senhor e Ele vos transformará. Acolhei o Evangelho do Meu Filho Jesus com alegria. A humanidade está
enferma e precisa ser curada. Voltai-vos ao vosso Deus para serdes salvos. Caminhais para um futuro de
grandes e dolorosas provações. Belém e Marrocos: a morte virá por meio da água e os Meus pobres
filhos hão de chorar e lamentar. Dobrai vossos joelhos em oração. Depois de toda tribulação a terra
será transformada e todos viverão felizes. Confiai no Senhor e vivei voltados para o Paraíso. Não
recueis. O Senhor vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. 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.

3.405- Mensagem de Nossa Senhora, 27/11/2010 trasmitida em 27/11/2010
Queridos filhos, não vos afasteis do Senhor. Ele vos ama com imenso amor de Pai e vos conhece pelo
nome. Deixai-vos guiar pelo Espírito Santo, pois somente assim sereis capazes de seguir Jesus. Eu sou a
vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos ao céu. Sede mansos e humildes de coração. Acolhei os Meus
apelos e testemunhai em toda parte que sois unicamente do Senhor. Não vivais estacionados no pecado.
Deus vos chama à santidade. Viveis no tempo das grandes tribulações e é chegado o momento do vosso
retorno. A humanidade caminha para um grande abismo. A Europa carregará pesada cruz. A morte e a
destruição afligirão os Meus pobres filhos. Genebra gritará por socorro. Coragem. Não cruzeis os
braços. Eu rogarei 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.

3.404- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 25/11/2010
Queridos filhos, a humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento. Rios de fogo correrão sobre a
terra e muitos lugares desaparecerão. Rios mudarão seu curso e lagos surgirão. Chegará o dia em
que o homem desejará a morte, mas deverá experimentar o peso da cruz. Dobrai vossos joelhos em
oração. Ainda vereis horrores sobre a terra. A criatura afastou-se do Criador e tornou-se cego
espiritualmente. Eis o tempo das dores para os Meus pobres filhos. Arrependei-vos e voltai-vos. Deus quer
salvar-vos, mas não fiqueis de braços cruzados. O que vos digo não é para causar-vos medo, mas para
alertar-vos sobre aquilo que ainda há de vir. Estai atentos. Buscai forças em Deus e sereis salvos. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
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3.403- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Maracanaú/CE trasmitida em 23/11/2010
Queridos filhos, Iracema vai chorar pelo sofrimento dos seus filhos. Na Morada Nova se ouvirão
choros e lamentações. Sofro por aquilo que vem para vós. Peço-vos que não vos afasteis do Senhor.
N’Ele está a vossa verdadeira libertação e salvação. Sede dóceis aos Meus apelos. Não quero forçar-vos,
mas abri vossos corações e sede fiéis. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais. Buscai forças na
oração e na Eucaristia e sereis vitoriosos. Testemunhai corajosamente que sois do Senhor e que as coisas
do mundo não são para vós. Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir e seguir. Não recueis. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Meu Filho Jesus vos ama e vos espera de braços abertos.
Voltai-vos a Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Eu vim do céu para reclamar o que é de Deus.
Eis o tempo oportuno para o vosso retorno. Avante sem medo. Eu estarei sempre ao vosso lado para
abençoar-vos e conduzir-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Esta é a mensagem que hoje
vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.402- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 20/11/2010
Queridos filhos, o telhado do mundo descerá e haverá sofrimento em muitas regiões da terra. Eis os
tempos das tribulações para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração e sereis vitoriosos. Não
desanimeis ante vossas dificuldades. Eu pedirei ao meu Filho Jesus por vós. Tende coragem, fé e
esperança. O amanhã será melhor para os homens e mulheres de fé. Iêmen e Argélia: a morte virá e
grande será a destruição. Sofro por aquilo que vem para vós. Abri vossos corações ao Senhor e vivei
voltados para o Paraíso para o qual unicamente fostes criados. 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.

3.401- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 18/11/2010
Queridos filhos, sede defensores da verdade. Caminhais para um futuro de grandes provações. Grandes
verdades da fé serão negadas e muitos homens e mulheres de fé serão enganados. Escutai os ensinamentos
da Igreja do Meu Jesus. Não vos deixeis enganar pela pseudosofia. Acolhei os ensinamentos do Meu Filho
Jesus. Escutai a voz da Igreja. Aqueles que forem fiéis até o fim serão salvos. Rezai. Somente rezando
podeis compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Um fato doloroso se dará na Terra de
Santa Cruz . Às margens do famoso rio se verá grande destruição. Sofro por aquilo que vem para
vós. Coragem. Deus está convosco. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.400- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 16/11/2010
Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Tende coragem.
Deus está ao vosso lado. Não há vitória sem cruz. Enchei-vos do Amor de Deus para serdes fortes nas
provações. Procurai cultivar bons sentimentos e sede exemplo para todos os vossos irmãos. Não
desanimeis. Rogarei ao Meu Jesus por vós. Rezai, rezai, rezai. A humanidade está enferma e precisa ser
curada. Terra Bella sem beleza. Eis os tempos das dores para os Meus pobres filhos. A Califórnia
precisará de socorro. Dobrai vossos joelhos em oração em favor de seus habitantes. Avante sem
medo. 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.
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3.399- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 13/11/2010
Queridos filhos, amo-vos imensamente e vim do céu para ajudar-vos. Não recueis. Deus tem pressa. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Eu sou a vossa Mãe e conheço vossas necessidades. Dobrai
vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis contribuir para a transformação da humanidade.
Tende coragem. Deus está muito perto de vós. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no céu. Eu
rogarei ao Meu Jesus por vós. Ainda tereis grandes provações sobre a terra. Salina, Kingston e Salinas: a
morte passará e grande será a dor para os Meus pobres filhos. Sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Avante pelo caminho do bem e da santidade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.398- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em São Sebastião/DF, trasmitida em 09/11/2010
Queridos filhos, coragem. Não desanimeis. Deus está muito perto de vós. Confiai n’Ele que vê o oculto e
vos conhece pelo nome. Tende confiança, fé e esperança. Em Deus não há derrota. Voltai-vos a Ele e
sereis vitoriosos. A humanidade caminha para o abismo da destruição que os homens prepararam por suas
próprias mãos. Não vos afasteis da oração. Eu preciso de cada um de vós. Sede fiéis e em tudo imitai Meu
Filho Jesus. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Chamo-vos porque desejo conduzir-vos
Àquele que é o vosso Único e Verdadeiro Salvador. Um fato assombroso acontecerá na China e se
repetirá no Chile. A famosa Cordilheira descerá e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar.
Sofro por aquilo que vem para vós. 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.

3.397- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Brazlândia/DF, trasmitida em 07/11/2010
Queridos filhos, venho do céu para conduzir-vos Àquele que tem palavras de Vida eterna. Não recueis.
Abri vossos corações e acolhei os Meus apelos. A humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser
curada. Voltai-vos ao Senhor. Ele vos ama com imenso amor de Pai. Buscai forças na palavra de Deus e
na Eucaristia. Eu sou a vossa Mãe e estarei ao vosso lado. Vim do céu para enxugar vossas lágrimas.
Confiai plenamente no poder de Deus e sereis vitoriosos. Dobrai vossos joelhos em oração. Um fato
assombroso se dará em um famoso Parque Nacional. Um fogo destruidor se levantará e os homens
hão de chorar e lamentar. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. 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.

3.396- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 06/11/2010
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma mãe ama seus filhos. Não vos afasteis do
Amor do Senhor. O amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Afastai-vos da maldade
e servi ao Senhor com fidelidade. Dobrai vossos joelhos em oração e não permitais que a chama da fé se
apague dentro de vós. Quando estais afastados, vos tornais o alvo do demônio. A oração vos aproxima de
Deus. Não cruzeis os braços. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. A cruz será pesada
para os habitantes da Ucrânia. A dor será grande para os Meus pobres filhos. Sofro por aquilo que
vem para vós. 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.
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3.395- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 02/11/2010
Queridos filhos, esperai a hora de Deus. Ele está no controle de tudo. A vossa felicidade está em Suas
mãos. Confiai n’Ele e tudo acabará bem para vós. Deus enviou-Me até vós para chamar-vos à conversão.
Não recueis. Ele espera o vosso sim. Abri vossos corações e descobrireis a vontade de Deus para vossas
vidas. Dedicai parte do vosso tempo à oração e à escuta da palavra de Deus. Escutai Jesus. Ele é a vossa
orientação segura. Encorajai-vos e testemunhai que sois unicamente do Senhor. A humanidade corre
grandes perigos. Eis o tempo do vosso retorno. Um tesouro escondido será descoberto na Cisjordânia:
alegria e dor para os Meus pobres filhos. 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.

3.394- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 01/11/2010
Queridos filhos, alegrai-vos no Senhor. Vossa plena felicidade está em Deus e Ele espera o vosso sim
sincero e corajoso. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Abri vossos corações e servi ao Senhor com
alegria. Eu sou a vossa Mãe e estou muito perto de vós. Dobrai vossos joelhos em oração. A paz do
mundo está ameaçada. O demônio age para causar destruição, mas vós podeis vencê-lo na oração e na
escuta fiel da palavra de Deus. Uma descoberta extraordinária trará sofrimento e dor aos Meus
pobres filhos. Vale de Sidim: eis a localização. Permanecei no caminho que vos apontei e sereis
vitoriosos. Coragem. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Avante com alegria. Esta é a mensagem que hoje
vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.393- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 30/10/2010
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão sincera. Peço-vos que
vivais com coragem as Minhas mensagens. Não quero forçar-vos, mas peço-vos que sejais dóceis aos
Meus apelos. Os homens se afastaram de Deus e se tornaram cegos espiritualmente. Eis que chegaram os
tempos mais dolorosos para a humanidade. Voltai-vos ao Senhor por meio de uma sincera e amorosa
entrega. Deus vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. Caminhais para um futuro de grandes
dificuldades. A terra se agitará e o Egito beberá o cálice amargo da dor. Rezai,rezai, rezai. O
Oriente Médio experimentará pesada cruz e os Meus pobres filhos gritarão por socorro. Bela estará
em lágrimas pela morte de seus filhos. Dobrai vossos joelhos em oração. A vossa vitória está no Senhor.
Não cruzeis os braços. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.392- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 28/10/2010
Queridos filhos, sede fortes e firmes na fé. Não há vitoria sem cruz. Eis que viveis agora os tempos da
dolorosa purificação. Caminhais para um futuro de grandes tribulações. Dobrai vossos joelhos em oração.
Somente por meio da oração podeis suportar o peso da vossa cruz. A morte passará pelo Japão e pala
Índia e deixará um grande rastro de destruição. Buscai forças em Jesus. Somente acolhendo os apelos
do Meu Filho Jesus, podeis mudar vossas vidas. Não recueis. Avante com coragem. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
paz.
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3.391- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 26/10/2010
Queridos filhos, a Ásia estremecerá e um gigante adormecido há séculos causará grande destruição.
Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade viverá a angústia
de um condenado, mas por fim virá a grande vitória de Deus com o triunfo definitivo do Meu
Imaculado Coração. Coragem. Eu estarei sempre ao vosso lado. Não vos afasteis do caminho que vos
apontei. Amai e defendei a verdade. Meu Filho Jesus precisa do vosso sincero e corajoso testemunho.
Abri vossos corações à Sua graça e sereis grandes na fé. 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.

3.390- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 23/10/2010
Queridos filhos, vivei e testemunhai as Minhas mensagens. Os apelos que vos dirijo, deveis levar a todos,
pois desejo a conversão de todos os Meus pobres filhos. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Deus tem pressa. Abri vossos corações e servi ao Senhor com fidelidade. Não vos afasteis da oração. A
humanidade corre grandes perigos e somente na oração podeis encontrar forças para suportar o peso das
provações que já estão a caminho. Samara gritará por socorro e carregará pesada cruz. Os homens
pedirão por Santa Ana por causa da grande devastação. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por
aquilo que vem para vós. Coragem. 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.

3.389- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 21/10/2010
Queridos filhos, deixai que a Luz do Senhor ilumine vossas vidas. Não recueis. Deus está no controle de
tudo. Dobrai vossos joelhos em oração. Caminhais para um futuro de grandes e dolorosas provações.
Aquilo que vos anunciei no passado vai realizar-se. Buscai forças na oração. No Senhor está a vossa
vitória. Os que estão em Loreto beberão o cálice amargo do sofrimento. A humanidade caminha para o
abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Não recueis. Eu estarei ao vosso lado. Avente 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.

3.388- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 19/10/2010
Queridos filhos, vim do céu para apontar-vos o caminho da graça. Não vos afasteis do Senhor. Sabei que o
pecado vos leva a um pecado maior; vos leva às trevas e vos afasta do caminho da salvação. A graça vos
leva a Cristo, Caminho, Verdade e Vida. Na graça há amor, paz, alegria e encontro pessoal com Meu Filho
Jesus. Direcionai vossas vidas para Aquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Deus se alegra com
aqueles que buscam Sua graça. Não vos esqueçais das palavras do Meu Filho Jesus: quem busca vai
encontrar. Sede fortes. Não recueis. Meu Senhor vos ama e vos espera. A Índia gritará por socorro e
os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Rezai. Na oração encontrareis a solução para todos os
vossos problemas. 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.

3.387- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 16/10/2010
Queridos filhos, não temais. Eu estou convosco. Coragem. Depositai vossa confiança em Deus e vereis a
18/03/2011 16:28

9 de 43

http://www.pedroregis.com/2010.php

paz reinar sobre a terra. Buscai forças na oração e nas palavras do Meu Filho Jesus. Aproximai-vos do
confessionário para receberdes o perdão do Senhor. Caminhai alegremente ao encontro do Meu Jesus na
Eucaristia. N’Ele está vossa plena felicidade. Afastai-vos definitivamente de toda maldade e servi ao
Senhor. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Os homens as afastaram de Deus e a
humanidade caminha em uma triste cegueira espiritual. Eu vim do céu para oferecer-vos o Meu
Imaculado Coração como refúgio para estes tempos de tribulações. Eis o tempo da grande batalha
espiritual. Fortalecei-vos no amor. Eu rogarei ao Meu Filho Jesus por vós. A terra estremecerá em
Tangshan. Semelhante acontecimento se dará no Irã. Chegaram os tempos por mim preditos. 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.

3.386- Mensagem de Nossa Senhora, Maceió/Al, trasmitida em 13/10/2010
Queridos filhos, Sou a Mãe de Jesus e vossa Mãe. Peço-vos que vos afasteis de toda maldade e que em
toda parte procureis testemunhar que sois verdadeiramente do Meu Filho Jesus. Deus vos chama. Estai
atentos aos sinais de Deus. Um fenômeno extraordinário será visto em vários Países da Europa. É o
chamado de Deus aos homens e mulheres que se afastaram de Sua graça. Eu vim do céu para reclamar
o que é de Deus. Abri vossos corações e escutai os Meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me.
Eu quero ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que Eu faço. Depositai toda a vossa confiança e
esperança em Jesus. A vossa libertação se aproxima. Não recueis. Enchei-vos do Amor do Senhor, pois
somente assim podeis contribuir para a conversão da humanidade. Ainda vereis horrores sobre a terra.
A Turquia há de chorar e lamentar pela morte de seus filhos. A Itália gritará por socorro e os Meus
pobres filhos carregarão pesada cruz. Sofro por aquilo que vem para vós. Rezai. Somente pela força
da oração podeis encontrar a paz. 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.

3.385- Mensagem de Nossa Senhora, Taguatinga/DF, trasmitida em 12/10/2010
Queridos filhos, Sou a Mãe e Rainha do Brasil. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé, pois
desejo conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Somente pela fé podeis compreender os desígnios de Deus para
vossas vidas. Sede dóceis. Não fiqueis de braços cruzados. Deus tem pressa e vos espera com imenso
amor de Pai. Vós sois o povo do Senhor. Ele precisa do vosso sincero e corajoso testemunho. Não recueis.
Somente em Jesus está a vossa salvação e fora d’Ele jamais o homem poderá ser salvo. Muitos homens
vieram e foram instrumentos de Deus para o bem da humanidade, mas somente Meu Filho Jesus morreu
na cruz para salvar-vos. N’Ele está o Amor maior. Imitai-O e sereis felizes já aqui na terra e mais tarde
Comigo no céu. Coragem. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Um doloroso acontecimento se dará
em Marrocos e se repetirá no Sul da Bahia. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu estarei sempre 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.

3.384- Mensagem de Nossa Senhora, Goiânia/GO, trasmitida em 10/10/2010
Queridos filhos, não desanimeis ante vossas dificuldades. Deus está ao vosso lado, embora não O vejais.
Alegrai-vos, pois não estais sozinhos. Abri vossos corações e sentireis sempre esta presença divina e
amorosa do Senhor. Vim do céu para ajudar-vos. Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus
para que vos faça vitoriosos. Dobrai vossos joelhos em oração. Nada está perdido. Confiai plenamente na
Bondade do Senhor. Vós sois importantes para a realização dos Meus planos. Dai o melhor de vós na
missão que o Senhor vos confiou. A humanidade afastou-se de Deus e caminha para o abismo da
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autodestruição. A Armênia viverá a angústia de um condenado. A morte passará e grande será a
destruição. 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.

3.383- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 09/10/2010
Queridos filhos, renunciai ao pecado e fugi de tudo aquilo que vos afasta do Meu Filho Jesus. Não vos
deixeis contaminar pelas paixões desordenadas que vos escravizam e vos afastam de Deus. Sois o povo
eleito do Senhor e Ele quer salvar-vos. Buscai forças nas palavras do Meu Jesus e na Eucaristia, pois
somente assim podeis ter a graça para vencer as tentações. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para
apontar-vos o caminho do céu. Abri vossos corações. Sede dóceis aos Meus apelos e sereis grandes na fé.
Amai e defendei a verdade. Não temais. O Senhor precisa do vosso sincero e corajoso testemunho.
Coragem. Os habitantes de Santa Bárbara gritarão por socorro. Igual sofrimento experimentarão os
habitantes do Acre. Rezai. Somente pela força da oração a humanidade encontrará a paz. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.

3.382- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Boquim/SE, trasmitida em 07/10/2010
Queridos filhos, Eu sou a Mãe que repete a mesma canção: voltai-vos, voltai-vos. O Senhor vos espera
com imenso amor de Pai. Não vivais no pecado. Convertei-vos. Não cruzeis os braços. A humanidade está
enferma e precisa ser curada. Acolhei corajosamente o Evangelho do Meu Jesus e em toda parte
testemunhai com a vossa própria vida que sois de Cristo. Somente Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada
podeis fazer. Convido-vos à oração e à vivência das Minhas mensagens. Viveis no tempo da grande
batalha espiritual. O rosário é a arma que vos ofereço para este grande combate. Peço-vos também a
consagração ao Meu Imaculado Coração. Eu quero conduzir-vos Àquele que é o vosso Único Caminho,
Verdade e Vida. Coragem. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Um fato assombroso se dará em
Fumaça. Rezai. Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.381- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 05/10/2010
Queridos filhos, vós sois Imagem e Semelhança de Deus. Não permitais que esta presença Divina se
apague dentro de vós. Vós sois pertença do Criador e Ele cuida de vós com alegria. Abri vossos corações
à graça santificante de Deus. Eu sou a vossa Mãe e conheço cada um de vós pelo nome. Sede dóceis ao
Meu chamado, pois somente assim poderei conduzir-vos ao Meu Jesus. Deixai que a Luz de Deus brilhe
em vossas vidas. Não sois das trevas. Sois da Luz. A vossa vida deve ser luz para vossos irmãos que vivem
cegos espiritualmente. Com vossos exemplos de coragem e fé, iluminai a todos, e Deus vos recompensará
com ricas e abundantes graças. Dobrai vossos joelhos em oração. Natal viverá momentos de grandes
aflições. Sofro por aquilo que vem para vós. 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.

3.380- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 02/10/2010
Queridos filhos, vivei voltados para o amor do Senhor, pois o amor é mais forte que a morte e mais
poderoso que o pecado. Abri vossos corações e encontrareis no Senhor a vossa verdadeira libertação. Sois

18/03/2011 16:28

11 de 43

http://www.pedroregis.com/2010.php

o povo eleito e o Senhor espera muito de vós. Rezai muito. A humanidade está enferma e precisa ser
curada. Dai o melhor de vós em favor da salvação das almas. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera.
Rezai, rezai, rezai. Aichi beberá o cálice amargo da dor. A morte passará e grade será a destruição.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.

3.379- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 29/09/2010
Queridos filhos, Sou a Rainha da Paz e vim do céu para oferecer-vos a graça da paz. Vós estais em Meu
Imaculado Coração e a nada deveis temer. Sois unicamente do Senhor. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e
vos conhece pelo nome. Vós bem sabeis o quanto uma mãe ama seus filhos. Dizei a todos que não vim do
céu por brincadeira. A humanidade afastou-se do Criador e tornou-se pobre espiritualmente. Peço-vos que
vos afasteis de tudo aquilo que paralisa em vós o verdadeiro amor de Deus. Olhai Jesus. Ele é a vossa
esperança. Com Meu Filho Jesus tereis um amanhã melhor. Peço-vos que intensifiqueis vossas orações em
favor da realização dos Meus planos. Não cruzeis os braços. Quero que façais do Meu Imaculado Coração
a vossa habitual morada. Consagrai-vos todos os dias ao Meu Imaculado Coração e Eu vos levarei ao Meu
Jesus. Vós tendes liberdade, mas peço-vos que façais a vontade do Meu Jesus. Chegará o dia em que os
homens habitarão em uma nova terra. A humanidade passará por grandes provações e a terra será
transformada. Tudo que hoje contemplais será diferente. A vitória de Deus será vossa vitória. Não
vivais no mundo sendo do mundo, pois sois do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. Um fato
doloroso se dará na Terra de Santa Cruz. Dor maior não existiu. Acontecerá em uma sexta-feira e os
homens hão de chorar e lamentar. 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.

3.378- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 28/09/2010
Queridos filhos, vivei voltados para o Paraíso para o qual unicamente fostes criados. O vosso Deus vos
ama e vos espera com alegria. Não fiqueis de braços cruzados. Eis o tempo da graça para cada um de vós.
Dizei a todos que Deus tem pressa e que este é o momento do grande retorno. Não recueis. Eu sou a vossa
Mãe e vim do céu para conduzir-vos Àquele que é o vosso Único e Verdadeiro Salvador. Rezai. Os
homens se afastaram de Deus e se tornaram cegos espiritualmente. Ainda há chance e todos podem ser
salvos. Voltai-vos depressa. Grandes sofrimentos chegarão para os homens e mulheres de Realeza. A
humanidade viverá a angústia de um condenado e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz.
Sede do Senhor. N’Ele está a vossa força e vitória. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.377- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 25/09/2010
Queridos filhos, alegro-Me por estardes aqui. Eu sou a vossa Mãe e quero dizer-vos que sois importantes
para Mim e para Meu Filho Jesus. Não vos esqueçais: sois amados pelo Amor maior. Peço-vos que vos
afasteis de tudo aquilo que vos distancia de Deus. Buscai a santidade e, arrependidos, servi ao Senhor com
fidelidade. Viveis no tempo das grandes tribulações, mas ainda encontrareis tempos mais difíceis. Dobrai
vossos joelhos em oração. Somente na oração podeis encontrar forças para a vossa caminhada na fé.
Rezai. Valorizai a oração que os transforma e vos aproxima do Meu Filho Jesus. Sófia há de chorar e
lamentar pelos seus filhos e no Chile a morte passará causando destruição. Sofro por aquilo que vem
para vós. Coragem. Deus estará sempre 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.
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3.376- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida no Rio de Janeiro/RJ trasmitida em 21/09/2010
Queridos filhos, enchei-vos de coragem e dai testemunho com a vossa própria vida que sois de Cristo.
Amai o Amor. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se afastaram do amor.
Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão sincera. Abri vossos corações e deixai que
o Senhor vos transforme. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio e é chegado o momento do vosso
sim a Deus. Sede defensores da verdade. Buscai nas palavras do Meu Jesus a força necessária para a
vossa caminhada espiritual. Dias difíceis virão para vós. Os que estão na Casa Nova hão de chorar e
lamentar. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Rezai. Somente por meio da oração podeis
compreender os Meus apelos. Não recueis. Coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome
da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.375- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida no Rio de Janeiro/RJ trasmitida em 20/09/2010
Queridos filhos, quando sentirdes o peso da cruz, não desanimeis. Chamai por Jesus e Ele virá a vós. Não
percais a vossa esperança. Dobrai vossos joelhos em oração suplicando a paz para a humanidade. Os
homens se afastaram de Deus e caminham para um grande abismo. Sofro por aquilo que vem para vós. Eu
sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Abri vossos corações ao Meu chamado. Acolhei as mensagens que
vos transmito e em toda parte testemunhai que sois verdadeiramente do Senhor. Sede defensores da
verdade. Os homens se tornaram cegos e somente a verdade os levará a Jesus. Não temais. Eu pedirei ao
Meu Jesus por cada um de vós. A alegria irá chorar por ver tanta destruição. Chora gritará por
socorro e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Buscai forças em Jesus e sereis vitoriosos.
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.

3.372- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 14/09/2010
Queridos filhos, buscai em Jesus a vossa paz e santidade. Não permitais que nada ou ninguém vos afaste
do amor de Deus. Amai e defendei a verdade. Sois do Senhor e Ele espera muito de vós. Quando sentirdes
o peso das provações, chamai por Jesus. Ele virá a vós e será vossa força e vossa vitória. Não vos afasteis
da oração. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. A morte
passará pela Nova Holanda e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Dobrai vossos joelhos
em oração. Na oração encontrareis a esperança de um amanhã melhor. 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.

3.374- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 18/09/2010
Queridos filhos, dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Eu vim do céu para chamar-vos à
conversão sincera e para dizer-vos que este é o tempo oportuno para vos reconciliardes com Deus. Não
vos afasteis do caminho que vos apontei. Afastai-vos do pecado e abraçai a graça do Meu Senhor. Sabei
todos vós que sois importantes para a realização dos Meus planos. Escutai-Me. Eu vos conduzirei pelo
caminho da santidade. Um fato assombroso se dará em Camargo. Dor maior não existiu. Viveis no
tempo da grande batalha espiritual. Estai atentos. Buscai em Jesus a força necessária para vossas vidas.
Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. 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.
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3.373- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 17/09/2010
Queridos filhos, os projetos que aqui iniciei são de Deus e não dos homens. Não temais. Nada ou ninguém
poderá contra Deus. Ai daqueles que não amam a verdade e são pedras no caminho do povo de Deus.
Deus é o Juiz Supremo e a todos pedirá contas. Afastai-vos da maldade e servi ao Senhor. Não vim do céu
por brincadeira. Dobrai vossos joelhos em oração. Sede fortes. O demônio quer roubar a vossa paz, mas
vós podeis vencê-lo na oração, na escuta da palavra e na Eucaristia. Eis o tempo da grande confusão
espiritual. A terra está cheia de maldade e os homens caminham como cegos a guiar outros cegos.
Hamilton (é uma cidade) verá a morte de seus filhos e os homens hão de chorar e lamentar.
Arrependei-vos e voltai-vos. O Senhor vos ama e vos espera. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.371- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 11/09/2010
Queridos filhos, buscai o Senhor e enchei-vos do Seu amor. Sois amados um por um pelo Pai, no Filho,
por meio do Espírito Santo. Não recueis. Eu preciso de cada um de vós. Afastai-vos de todo mal e servi ao
Senhor com fidelidade. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para abençoar-vos. Estai atentos. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã. Quando tudo parecer perdido surgirá para vós a grande vitória de Deus.
A humanidade vive afastada de Deus e este é o tempo do grande retorno. Sabei que muitas regiões da
terra desaparecerão. Os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Wellington ficará desesperado e
correrá em busca da Bula, mas a mesma estará destruída. Em lágrimas viverá na Cama angustiado.
Eis o tempo das dores para a 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.

3.370- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Brasília/DF trasmitida em 07/09/2010
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para fazer-vos homens e mulheres de fé. Abri vossos
corações ao Senhor e deixai que Ele vos transforme. Sede mansos e humildes de coração, pois somente
assim podeis contribuir para o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Sois o povo eleito do Senhor
e Ele vos ama. Sede fiéis. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem do caminho da santidade.
Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. A humanidade vive agora os momentos mais dolorosos. A
criatura é mais valorizada que o Criador e a cada dia cresce o numero daqueles que se afastam de Deus.
Vim para ajudar-vos. Peço-vos que sejais dóceis aos Meus apelos e Eu vos conduzirei Àquele que é o
vosso Único e verdadeiro Salvador. Ainda tereis grandes provações. A Manta será rasgada e os meus
pobres filhos ficarão angustiados. Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em
oração. 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.

3.369- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Riacho Fundo II/DF trasmitida em 06/09/2010
Queridos filhos, os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz e hão de chorar e lamentar por verem
as Esmeraldas sem brilho e a Mina destruída. Buscai forças na oração. A humanidade caminha para a
destruição e é chegado o momento de vos arrependerdes e vos reconciliardes com Deus. Não cruzeis os
braços. Meu Jesus vos espera com alegria. Quando sentirdes o peso das provações, chamai por Jesus.
N’Ele está a vossa força e vossa esperança. Não recueis. Eu preciso de vós. Sabei que este é o tempo da
graça. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Coragem. Deus está muito perto de vós. Esta é a
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mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.

3.368- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 04/09/2010
Queridos filhos, os filhos de Melissa vão chorar, mas peço-vos que tenhais confiança em Jesus. Não há
vitória sem cruz. Eu vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Não vivais afastados da graça. Eis
o tempo oportuno para o vosso retorno. Tende confiança, fé e esperança. Eu pedirei ao Meu Filho 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.

3.367- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 02/09/2010
Queridos filhos, na oração podeis vencer o demônio. A humanidade caminha para a destruição e os Meus
pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Sofro por aquilo que vem para vós. Os que
estão dentro na Loja hão de chorar e lamentar. Verão a destruição de seu Progresso e desesperado
gritarão por Socorro. Peço-vos que continueis no caminho que vos apontei. A vossa vitória está no
Senhor. Voltai-vos a ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.366- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 31/08/2010
Queridos filhos, voltai-vos ao Meu Jesus e depositai n’Ele toda a vossa confiança e esperança. Meu Filho
está convosco, embora não O vejais. Buscai-O sempre na Eucaristia, pois somente assim tereis forças para
a grande batalha espiritual. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa
e esta é a hora do vosso retorno. Sede dóceis. Amai o amor e sereis curados espiritualmente. Dobrai
vossos joelhos em oração. Os homens fugirão apavorados de Lima e muitos encontrarão a morte. Eis
os tempos das dores para a humanidade. Gritos de socorro se ouvirão em Katmandu e os homens
hão de chorar e lamentar. Tende coragem. Não desanimeis. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. O que fizerdes em favor dos Meus planos o Senhor vos recompensará generosamente. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.

3.365- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 28/08/2010
Queridos filhos, Adão sofrerá com a tragédia que acontecerá em Águas Verdes e vendo seu Manto
destruído há de chorar e lamentar. Rezai. Não vivais afastados da oração. A humanidade caminha para
o abismo da autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos e é chegado o momento do
vosso retorno. Eu vos amo como sois e vim do céu para ajudar-vos. Não temais. Confiai n0 Senhor. Ele é
o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Abri vossos corações. Abri vossos corações e sereis vitoriosos.
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.
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3.364- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 26/08/2010
Queridos filhos, Rafaela em lágrimas corre temendo a morte, mas sem resistência salta apavorada e
grita por santa rosa. Eis que chegaram os tempos difíceis para humanidade. Dobrai vossos joelhos em
oração e não vivais afastados do caminho que vos apontei ao longo destes anos. Eu sou a vossa Mãe e sei
o que vem para vós. Não recueis. Assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos e dai a vossa contribuição
para que a humanidade se torne mais justa e fraterna. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome
da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.363- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 24/08/2010
Queridos filhos, sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus tem pressa. O
que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Os homens fugirão dos Touros e apavorados chegarão
até o Portão, mas não conseguirão atravessar e muitos encontrarão a morte. A humanidade
afastou-se do Criador e tornou-se cega espiritualmente. Vim do céu para apontar-vos o caminho. Abri
vossos corações e acolhei os Meus apelos, pois somente assim poderei conduzir-vos ao Meu Jesus.
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.

3.362- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 21/08/2010
Queridos filhos, Dolores viverá angustiada por ver a devastação em Belo Monte. A terra encheu-se de
maldade e os homens trilham como cegos espiritualmente. Eu sofro por causa dos vossos sofrimentos.
Peço-vos que vivais com coragem o Evangelho do Meu Jesus. Não vivais afastados da graça de Deus.
Abri vossos corações e servi ao Senhor com fidelidade. Conheço cada um de vós pelo nome e rogarei ao
Meu Jesus por vós. Afastai-vos de tudo aquilo que paralisa o verdadeiro amor e voltai-vos Àquele que vos
ama e 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.

3.361- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 20/08/2010
Queridos filhos, os homens irão chorar por causa de Três Irmãos. Buscarão auxílio no Carmelo, mas
não encontrarão porque ali também há choro e lamentações. Dobrai vossos joelhos em oração. Sou a
vossa Mãe dolorosa sofro por aquilo que vem para vós. Eis os tempos difíceis para a humanidade.
Voltai-vos ao Meu Filho Jesus, pois somente n’Ele está a vossa plena felicidade. 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.

3.360- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 17/08/2010
Queridos filhos, o Caçador fugirá apavorado da Floresta em chamas, mas chegando em Porto Belo
irá chorar diante da destruição. Tempos difíceis virão para os Meus pobres filhos. Rezai. Somente por
meio da oração podeis encontrar a paz. Voltai-vos ao Meu Filho Jesus. Não vivais afastados da verdade.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
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3.359- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 14/08/2010
Queridos filhos, o Devoto angustiado correrá para a Esquina destruída, mas encontrará Mercedes
em lágrimas por ver tanta destruição. A humanidade afastou-se de Deus e tornou-se pobre
espiritualmente. Voltai-vos Àquele que é o vosso único e grande amigo. Ele vos ama e vos espera com
imenso amor de Pai. Não vos afasteis da oração. Amai e defendei a verdade. Somente a verdade vos
libertará. Eu sou a vossa Mãe e rogarei ao Meu Jesus por vós. Tende coragem, fé e esperança. Depois de
toda tribulação a humanidade encontrará a paz. Escutai-Me. Não vim do céu por brincadeira. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.

3.358 - Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Núcleo Bandeirante/DF trasmitida em
11/08/2010
Queridos filhos, avante na oração. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. Não recueis. Deus
precisa do vosso sincero e corajoso testemunho. A humanidade caminha para o abismo da destruição
que os homens prepararam por suas próprias mãos. Voltai-vos a Jesus. Somente Ele é o vosso Tudo e
sem Ele nada podeis fazer. 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. Sabei que muitos lugares que hoje contemplais deixarão
de existir. A terra será transformada e depois da grande tribulação os homens verão a Mão
poderosa de Deus agir. Na terra cheirosa haverá grande destruição e os Meus pobres filhos
carregarão pesada cruz. Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.

3.357 - Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Gama/DF trasmitida em 10/08/2010
Queridos filhos, ventos fortes sacudirão as Torres e os Meus pobres filhos temerão. Os homens
fugirão da Casa Branca e em Correntes encontrarão a morte. Eis o tempo das dores para vós.A Terra
da Santa Cruz será golpeada. A vossa cruz será pesada, mas Deus estará ao vosso lado. Dobrai vossos
joelhos em oração, pois somente assim podeis alcançar vitória. Eu vim do céu para conduzir-vos ao Meu
Filho Jesus. Abri vossos corações e sede dóceis ao Meu chamado. Avante sem medo. Depois de toda
tribulação virá para vós a grande vitória de Deus. 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.

3.356 - Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Ceilândia/DF trasmitida em 09/08/2010
Queridos filhos, sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Peço-vos que tenhais
confiança em Meu Filho Jesus. Somente n’Ele está a vossa verdadeira libertação. Os Meus pobres filhos
correrão em busca do ouro e desejarão riqueza, mas não encontrarão. Em lágrimas clamarão por
descanso, mas não terão progresso. Dizei a todos que este é o tempo do vosso retorno. Sede mansos e
humildes de coração e Eu vos conduzirei ao Meu Filho Jesus. Avante com coragem. Eu estarei 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.
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3.355 - Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 07/08/2010
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. Ainda vereis horrores sobre a terra. O morro grande
descerá e causará grande aflição. A ponte alta se quebrará e os filhos da princesa hão de chorar e
lamentar. Sofro por aquilo que vem para vós. Voltai-vos ao Senhor e enchei-vos do Seu amor. Não vos
afasteis do caminho que vos apontei. Mudai de vida e dizei o vosso sim ao chamado do Senhor. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Conheço vossas necessidades e rogarei ao Meu Jesus por vós.
Tende confiança, fé e esperança. Quem está com o Senhor jamais será desamparado. Servi ao Senhor com
fidelidade e Ele estará sempre 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.

3.354 - Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 03/08/2010
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para levar-vos à conversão sincera. Não cruzeis os
braços. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio e a humanidade caminha cega espiritualmente.
Voltai-vos ao Senhor, pois Ele vos ama e vos espera. Fugi do pecado e buscai a graça do Senhor para
serdes salvos. Acolhei o Evangelho do Meu Jesus e deixai que Suas palavras vos transformem. Eu preciso
de cada um de vós. Não recueis. A humanidade afastou-se do Criador e tornou-se infiel. Eis o tempo
oportuno para o vosso retorno. Dobrai vossos joelhos em oração e vereis a paz reinar sobre a terra. Um
fato doloroso acontecerá na Terra de Santa Cruz (Brasil) . Os homens tentarão fugir do Tubarão,
mas encontrarão a morte. Eu sofro por aquilo que vem para vós. Não quero forçar-vos, mas escutai-Me.
Eu pedirei ao Meu Jesus por cada um de vós. Coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.353 - Mensagem de Nossa Senhora, transmitida no Rio de Janeiro. trasmitida em 02/08/2010
Queridos filhos, não percais a vossa esperança. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado embora não Me
vejais. Acreditai firmemente em Meu Filho Jesus. Ele é o vosso Salvador e sem Ele nada sois e nada
podeis fazer. Peço-vos que vivais corajosamente os Meus apelos. Não cruzeis os braços. O vosso tempo é
curto e não podeis viver estacionados. Tende confiança em Minha maternal proteção. Eu quero levar-vos
a um alto cume de santidade. Abri vossos corações e eu vos conduzirei pelo caminho da vitória. Dobrai
vossos joelhos em oração. Dias difíceis virão para o vosso Brasil. Fenômenos espantosos acontecerão
e muitos dos Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Ventos fortes atravessarão cidades e
grande será a destruição. Sofro por aquilo que vem para vós. Coragem. Quando tudo parecer perdido
virá para vós uma grande alegria. 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.

3.352 - Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 31/07/2010
Queridos filhos, a morte passará pelo Rio Branco e na Cachoeira se ouvirão gritos de desespero. Eis
o tempo das dores para os Meus pobres filhos. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de
cristãos. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Abri vossos corações e em toda parte
testemunhai que sois unicamente do Senhor. Não temais. Eu estou ao vosso lado. Depois de toda
tribulação virá para vós a 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.
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3.351 - Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 29/07/2010
Queridos filhos, dizei a todos que Deus tem pressa. Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. A humanidade caminha cega espiritualmente e precisa ser curada. Voltai-vos
Àquele que é o vosso Único e Verdadeiro Salvador. Enchei-vos do amor de Deus e amai, pois o amor é
mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. No amor encontrareis forças para assumirdes o
vosso verdadeiro papel de cristãos. No amor encontrareis a esperança de um amanhã melhor. Estai
atentos. Não recueis. A morte passará e deixará um rastro e destruição. Suva e Marajó: eis a
localização. 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.

3.350 - Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 27/07/2010
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração e buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu
Filho Jesus. Eis os tempos das dores para a humanidade e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz.
O terror se espalhará e da Granada virá sofrimento e dor para os homens. Acolhei os Meus apelos.
Não permitais que o demônio vos afaste da verdade. Vossas dúvidas e incertezas são interferências do
Meu adversário. Sede fiéis e dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. 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.

3.349 - Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 24/07/2010
Queridos filhos, os habitantes de Formosa irão chorar por causa da devastação no rio negro e os
Meus pobres filhos hão de lamentar a destruição na Santa Cruz. Sabei que a humanidade caminha
ao encontro das grandes dores. Peço-vos que continueis a rezar. Não vivais afastados da oração.
Somente por meio da oração podeis construir um mundo mais justo e mais fraterno. Voltai-vos a Deus.
Não fiqueis estacionados no pecado. Arrependei-vos, pois o arrependimento é o primeiro passo a ser dado
no caminho da conversão. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Sede mansos
e humildes de coração. Eu quero conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Abri vossos corações com alegria.
Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.348 - Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 20/07/2010
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. Sofro por aquilo que vem para vós. A Terra de Santa
Cruz beberá o cálice amargo do sofrimento. Os que estão na canoa grande carregarão pesada cruz e
os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à
conversão. Não cruzeis os braços. Afastai-vos do pecado e voltai-vos ao Meu Filho Jesus. Não quero
obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Não recueis. Meu Senhor vos espera de braços
abertos. 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.
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3.347 - Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Aracaju/SE trasmitida em 18/07/2010
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Agradeço-vos por tudo aquilo que fazeis em favor dos
planos de Deus. Dizei a todos que Deus tem pressa e que não há mais tempo a perder. Voltai-vos Àquele
que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Não cruzeis os braços. Deus tem presa. O que tendes a fazer
não deixeis para o amanhã. Conheço cada um de vós pelo nome e sei o que vos é necessário. Coragem.
Mesmo nas provações, não desanimeis. É preciso carregar a cruz com alegria, pois somente assim podeis
experimentar a vitória. Eu estou ao vosso lado. Sede dóceis. Acolhei os Meus apelos e não vos afasteis do
caminho que vos apontei. A humanidade ainda experimentará grandes provações. Os homens se
afastaram de Deus e não sabem para onde ir. Sofro por aquilo que vem para vós. O ninho da águia
será invadido e haverá grande destruição. O terror se espalhará e os Meus pobres filhos hão de
chorar e lamentar. Buscai forças em Jesus. Escutai Suas Palavras e caminhai ao Seu encontro na
Eucaristia. 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.

3.346- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 17/07/2010
Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual. Sois importantes para a realização dos planos de Deus e
Ele espera muito de vós. Não vivais afastados da graça do Senhor. Eis o tempo oportuno para o vosso
retorno Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Dai o melhor de vós na missão que vos foi
confiada. Fazei o bem a todos. Não fiqueis apegados às coisas materiais. Apegai-vos às coisas do céu para
serdes salvos. Afastai-vos de tudo aquilo que vos distancia do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para conduzir-vos à santidade. Chegará o dia em que poucos serão os homens e mulheres que
permanecerão na verdade. As falsas ideologias atrairão grande número de pessoas. Mesmo aqueles
que são fervorosos na fé se tornarão indiferentes. Estai atentos. Não permitais que o demônio vos
afaste da verdade. Haverá na terra um tempo de grande apostasia e aquele que se opõe a Cristo
enganará a muitos. Dobrai vossos joelhos em oração. Depois de toda tribulação a vitória do Senhor virá
para os justos. 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.

3.345- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Brazlândia/DF, trasmitida em 13/07/2010
Queridos filhos, Deus tem pressa. Não cruzeis os braços. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos.
Não vivais afastados do Senhor. Ele vos espera com imenso amor de Pai. Sede homens e mulheres de
oração, pois somente assim podeis contribuir para a conversão da humanidade. Viveis no tempo pior que
no tempo do dilúvio. Os homens se afastaram do Criador e caminham para um grande abismo. Eu sou a
vossa Mãe e sofro por aquilo que vem para vós. Arrependei-vos e voltai-vos ao Meu Jesus. Peço-vos que
façais o bem a todos e que em toda parte procureis testemunhar os Meus apelos. Ainda tenho nobres
coisas a revelar-vos. Estai atentos. A morte passará pelo norte da Itália e os Meus pobres filhos
beberão o cálice amargo da dor.Semelhantes sofrimentos viverão os habitantes da terra do
Evangelista. Dobrai vossos joelhos em oração. Repito: não vos afasteis da oração. Eis o tempo oportuno
para o vosso retorno ao Senhor. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.344- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Araxá-MG trasmitida em 11/07/2010
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Alegrai-vos, pois
vossos nomes já estão inscritos no céu. Não desanimeis. Não recueis. Depois de toda tribulação o
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Senhor enxugará vossas lágrimas. Toda treva desaparecerá e a luz de Deus irá brilhar no coração
dos homens e mulheres de Fé. A alegria reinará no coração dos eleitos de Deus e haverá um só
rebanho e um só pastor. A vitória de Deus sobre as forças do mal se dará com o triunfo definitivo do
Meu Imaculado Coração. Coragem. Eu estarei sempre perto de vós embora não Me vejais. Dobrai
vossos joelhos em oração e sereis vitoriosos. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Vim ao mundo para
trazer-vos a paz. Abri vossos corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. 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.

3.343- Mensagem de Nossa Senhora trasmitida em 10/07/2010
Queridos filhos, sofro por aquilo que vem para vós. As águas se levantarão com grande fúria e
causarão grande destruição. A Terra de Santa Cruz beberá o cálice amargo do sofrimento. Dobrai
vossos joelhos em oração. Sede fiéis ao Senhor e em tudo testemunhai que sois de Cristo. Quando
sentirdes o peso da cruz, chamai por Meu filho Jesus. Ele é o vosso Grande amigo e estará sempre perto
de vós. Voltai-vos a Ele que vos ama e vos chama. Não fiqueis estacionados. Reconciliai-vos com Deus
por meio do sacramento da confissão. Buscai Jesus na Eucaristia e sereis grandes na fé. Não vos deixeis
enganar pelo demônio. Sois do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. 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.

3.342- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 08/07/2010
Queridos filhos, Sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão. Sofro por aquilo que vem
para vós. Rezai muito diante da cruz e arrependei-vos sinceramente dos vossos pecados. A humanidade
está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos a Jesus. Ele é o vosso único e verdadeiro Salvador. Fora
d’Ele não há salvação. Amai e defendei a verdade. Um fogo causará destruição na terra do gelo. Das
profundezas virá grande devastação para os homens. 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.

3.341- Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da paz, transmitida em Goiânia/GO trasmitida em
06/07/2010
Queridos filhos, coragem. Deus está muito perto de vós. Aconteça o que acontecer não permitais que a
chama da fé se apague dentro de vós. Enchei-vos de esperança, pois o amanhã será melhor para todos os
homens e mulheres de fé. Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para dizer-vos que este é o tempo da graça.
Não vivais afastados. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Eis o tempo das grandes
tribulações. A humanidade afastou-se de Deus. Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros
cegos. Rezai. A oração é o recurso que vos ofereço para estes tempos difíceis. A vossa vitória está no
Senhor. Buscai-O sempre. Aproximai-vos da Eucaristia e escutai Sua Palavra, pois somente assim podeis
suportar o peso das provações que já estão a caminho. Deixai-vos guiar pelo Senhor e Ele vos levará por
caminho seguro. Não desanimeis. Quando tudo parecer perdido virá para vós a grande vitória. Um fato
assombroso acontecerá na Espanha e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. O terror se
espalhará e os homens temerão. Eis o tempo do vosso retorno. Não cruzeis os braços. Avante. 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.
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3.340- Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da paz trasmitida em 03/07/2010
Queridos filhos, vivei voltados para o paraíso para o qual unicamente fostes criados. Desejai as coisas do
céu, pois tudo nesta vida passa, mas os tesouros de Deus em vós serão eternos. Sede justos, pois o
Senhor reservou para os Seus eleitos aquilo que os olhos humanos jamais viram. Depois de toda
tribulação haverá uma grande transformação na terra. Tudo aquilo que hoje contemplais será
diferente. Os escolhidos do Senhor hão de se alegrar com aquilo que irão contemplar. Vereis novos
céus e nova terra. As promessas de Deus se realizarão em favor dos Seus. Coragem. Rezai. Somente na
oração podeis compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Eu sou a vossa Mãe e vos amo.
Encorajai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no céu. 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.

3.339- Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da paz, trasmitida em 02/07/2010
Queridos filhos, os habitantes de Washington beberão o cálice amargo do sofrimento. Rezai e Deus
vos salvará. A vossa vitória está no Senhor. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade trilha para
um grande abismo. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vem para vós. Abri vossos corações e
voltai-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. A morte passará pela Europa e deixará
um grande rastro de destruição. Semelhantes sofrimentos viverão os habitantes da Terra de Santa
Cruz. Coragem. Buscai forças na oração e na Eucaristia. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.338- Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da paz, trasmitida em 29/06/2010
Queridos filhos, amai e defendei a verdade. Acolhei com alegria e coragem o Evangelho do Meu Filho
Jesus para serdes salvos. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Não quer obrigar-vos, mas o que
digo deve ser levado a sério. Dobrai vossos joelhos em oração pela Igreja. Ainda tereis grandes
provações. A Igreja do Meu Jesus experimentará o peso das tribulações e chegará para Ela o
calvário. Haverá grande perseguição à Igreja. Os dogmas serão desprezados e os homens e mulheres
de fé serão perseguidos. Muitos consagrados serão perseguidos e mortos, leis serão criadas e a
Igreja encontrará barreiras para anunciar a verdade. Sofro por aquilo que vem pra vós. Sede fortes e
firmes na fé. Eu sou a vossa Mãe e estarei sempre perto de vós. Aconteça o que acontecer, não permitais
que o demônio vença. Sois do Senhor. N’Ele está a vossa vitória. Avante. Um escândalo abalará o
mundo. A máscara do demônio cairá. O que foi anunciado como verdade é fruto de falsidade. Rezai.
O demônio deseja destruir os Meus planos. 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.

3.337- Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da paz, trasmitida em 26/06/2010
Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Rezai. Não vos afasteis da
oração. Eis o tempo das dores para a humanidade. A morte passará pela Costa do Golfo causando
grande destruição. Semelhante sofrimento se dará em vosso Brasil. Tende coragem, fé e esperança.
Conheço cada um de vós pelo nome e pedirei ao Meu Jesus por vós. Não desanimeis. Não recueis. Tendes
ainda um longo e espinhoso caminho a percorrer. Buscai forças em Jesus. Acolhei e testemunhai o
Evangelho do Meu Jesus. A humanidade precisa do vosso corajoso testemunho. Abri vossos corações ao
Senhor e sereis vitoriosos. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
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Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.336- Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da paz, trasmitida em 24/06/2010
Queridos filhos, sofro por aquilo que vem para vós. O Brasil ainda viverá momentos de grandes
tribulações. Em muitas regiões haverá grandes destruições e os Meus pobres filhos hão de chorar e
lamentar. Quando vos peço para rezar, deveis entender que não vim do céu por brincadeira. A vossa
nação afastou-se de Deus e os homens caminham para o abismo da destruição. Voltai-vos a Deus, pois Ele
vos ama e vos espera de braços abertos. Tudo aquilo que vos anunciei no passado vai realizar-se.
Dobrai vossos joelhos em oração. Eu quero ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que Eu desejo fazer
em vosso favor. Abri vossos corações e aceitai a vontade de Deus. Avante sem medo. Quem está com o
Senhor jamais experimentará a derrota. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.335- Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da paz. trasmitida em 22/06/2010
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. Ainda vereis horrores sobre a terra. A vossa nação
beberá o cálice amargo do sofrimento porque os homens se afastaram do Criador. Eu sofro por aquilo que
vem para vós. Não vos afasteis de Jesus. Quando estais afastados, atraís sobre vós aquilo que é mau. Sois
do Senhor. Escutai Sua voz e atendei com amor Seu chamado de conversão. Não quero obrigar-vos, mas o
que digo é para o vosso bem espiritual. Escutai-Me. Um fato assombroso se dará na Terra de Santa
Cruz e se repetirá na Guatemala. Estai atentos. Dizei a todos que este é o tempo das grandes
tribulações. 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.

3.334- Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da paz. trasmitida em 19/06/2010
Queridos filhos, Eu sou a Mãe que repete a mesma canção: Voltai-vos. Voltai-vos. Voltai-vos. O vosso
Deus vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. Dizei não ao pecado, pois o pecado vos afasta de
Deus e da Sua graça. Sois do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. Eis o tempo das dores. Buscai
forças na oração, na Eucaristia e na escuta da palavra de Deus. Acolhei com alegria o Evangelho do Meu
Jesus. Eu vim do céu para conduzir-vos à santidade. Escutai-Me. Não quero obrigar-vos, mas levai a sério
o que vos digo. O vosso tempo é curto. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Os Meus pobres
filhos caminham como cegos a guiar outros cegos e a morte espiritual se apoderou de muitos corações.
Sou a vossa Mãe dolorosa e sei o que vem para vós. Uma nação viverá momentos de angústia. A
alegria dará lugar à tristeza. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus vos chama. Abri vossos corações.
Se permanecerdes fieis até o fim, sereis recompensados pelo Senhor. A vitória de Deus virá para os justos.
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.

3.333- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Foz do Iguaçu/PR trasmitida em 16/06/2010
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para oferecer-vos o Meu amor. Sede dóceis e em tudo
imitai Meu Filho Jesus. Eu preciso de cada um de vós. Não recueis. A humanidade vive no tempo pior que
no tempo do dilúvio e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Sofro por aquilo
que vos espera. Rezai muito diante da cruz. Não fiqueis estacionados no pecado, mas voltai-vos Àquele
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que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Caminhais para um futuro de grandes provações. Quero
dizer-vos que sois os eleitos de Deus e Ele espera muito de vós. Quando tudo parecer perdido surgirá
para vós a grande vitória de Deus. A humanidade encontrará a paz quando o demônio for
derrotado. No grande triunfo do Meu Imaculado Coração, o inimigo de Deus não mais agirá contra
os eleitos de Senhor. Vereis novos céus e nova terra. A alegria reinará para sempre em vossos
corações e Deus será o único Senhor de Seu povo. Não vos afasteis da oração. Somente rezando podeis
compreender os desígnios de Deus para vós. Coragem. Nada e ninguém está perdido. O tempo de
vossa libertação se aproxima. Escutai-Me e Eu vos conduzirei Àquele que é o vosso Caminho, Verdade
e Vida. Não temais. Eu estarei 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.

3.332- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Santa Maria/DF trasmitida em 15/06/2010
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Vim do céu para chamar-vos à conversão e para dizer-vos
que sois importantes para a realização dos planos de Deus. Peço-vos que tenhais confiança na
Misericórdia do Senhor. Ele conhece cada um de vós pelo nome e quer salvar-vos. Não vos afasteis do
caminho que vos apontei. Sede homens e mulheres de oração. A humanidade está enferma e precisa ser
curada. Voltai-vos ao Senhor. Afastai-vos do pecado e deixai que a graça santificante de Deus vos
transforme. Eis o tempo das grandes tribulações espirituais. Dobrai vossos joelhos. Buscai forças no
Senhor e mostrai a todos que sois verdadeiramente de Cristo. Um fato doloroso se dará em Roma. A
Igreja do Meu Jesus irá chorar e lamentar. Aconteça o que acontecer não vos afasteis da verdade. Não
permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. 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.

3.331- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 12/06/2010
Queridos filhos, voltai-vos a Jesus. Ele é a verdade absoluta do Pai e sem Ele não podeis encontrar a
vossa salvação. Ele é o vosso Redentor e vos espera de braços abertos. Confiai em Seu amor
Misericordioso e entregai a Ele a vossa própria existência. Afastai-vos de toda maldade e sede homens e
mulheres de fé. A humanidade precisa do vosso sincero e corajoso testemunho. Dai o melhor de vós na
missão que o Senhor vos confiou. Tende cuidado. Não vos deixeis enganar. O demônio agirá com
grande fúria contra os planos de Deus. Causará confusão e semeará discórdia na Igreja do Meu
Jesus. Convertei-vos na verdade do Meu Jesus e nos ensinamentos da Igreja. Só há sincera e verdadeira
conversão na verdade ensinada por Meu Filho Jesus. O inimigo de Deus continuará agindo e atraindo
multidões. Usará a verdade para enganar e muitos fervorosos na fé cairão e se tornarão
indiferentes. Não permitais que o demônio vos engane. Dias de sofrimentos se aproximam para os
Meus pobres filhos. O terror se espalhará e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Dobrai
vossos joelhos em oração. Andai sempre na verdade, pois sois do Senhor e somente a Ele deveis servir e
seguir. 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.

3.330 - Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 11/06/2010
Queridos filhos, vós sois do Senhor. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Confiai no
Senhor. Ele está ao vosso lado e tem Seu Olhar Misericordioso sobre vós. Tende cuidado para não serdes
enganados. Tempos difíceis ainda virão. Haverá grande confusão espiritual em toda parte. O
demônio fará sinais e prodígios extraordinários que enganarão a muitos. Os falsos profetas se
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multiplicarão cada vez mais e os homens ficarão confusos. Vosso Brasil será vítima de grandes
confusões espirituais. O demônio deseja destruir o que há de mais precioso dentro de vós. Estai
atentos. Há tanto tempo estou convosco, mas o Senhor permitiu que somente agora fossem reveladas
estas coisas. O joio semeado pelo demônio em vosso Brasil será arrancado e os falsos profetas cairão
por terra. Sede honestos em vossos atos. Amai e defendei a verdade. Repito o que já vos disse muitas
vezes: amai e defendei a verdade. Voltai-vos Àquele que é o vosso Tudo e vos conhece pelo nome. Eu sou
a vossa Mãe e vim do céu para defender aquilo que é do Meu Senhor. A máscara do demônio cairá. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.

3.329- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 08/06/2010
Queridos filhos, Eu estou muito perto de vós embora não Me vejais. Abri vossos corações, pois somente
assim podeis sentir a Minha presença em vossas vidas. Eu vos amo como sois e peço-vos que façais a
vontade do Meu Filho Jesus. Voltai-vos a Ele por meio dos sacramentos da confissão e da Eucaristia. Não
permitais que o demônio vos afaste do caminho da verdade. O demônio continuará criando falsos
sinais. Tende cuidado com as armadilhas do demônio. Deus vos dará grandes sinais e estes não serão
apenas para chamar a vossa atenção, mas para mudar vossas vidas. Os falsos sinais atraem
multidões, mas não convertem. Estai atentos. Deus quer falar-vos. Abri vossos corações e escutai Sua
voz. Sois chamados a ser em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu
preciso de vós. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Avante sem medo. Chegará o dia em
que um fato grandioso se dará em uma casa religiosa das irmãs carmelitas. Diante de um Bispo e
três sacerdotes uma imagem chorará. Será o primeiro e único milagre ocorrido em vosso Brasil. O
fenômeno repetirá treze vezes e será motivo de conversão para muitos filhos afastados. Ficai atentos.
Os sinais de Deus não podem ser desprezados. Eu vim do céu para anunciar-vos a verdade.
Afastai-vos de toda mentira e enganação e voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos perdoa. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.

3.328- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 05/06/2010
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para anunciar que estes são os tempos mais dolorosos
para a humanidade. Deus escolheu esta terra e enviou-Me para chamar-vos à conversão sincera. Não
desanimeis. Não recueis. Deus precisa de vós. O que tendes a fazer, fazei para a glória de Deus, pois
somente Ele vos recompensará por tudo que fizerdes em favor dos Meus planos. Não haverá condenação
eterna para aqueles que acolhem os Meus apelos. Anunciai a todos que Deus tem pressa e que este é o
tempo da graça. O que vos tenho revelado aqui nunca revelei antes em nenhuma das minhas
aparições pelo mundo. Somente nesta terra Deus permitiu-Me falar-vos dos acontecimentos futuros.
O que vos transmito aqui nunca será revelado em nenhum outro lugar no mundo. Deus escolheu a
Terra de Santa Cruz para anunciar ao mundo aquilo que virá. Ainda tenho nobres coisas a
revelar-vos. Estai atentos. Um fato assombroso se dará na Península Ibérica e a morte virá para os
Meus pobres filhos. Rezai. Rezai. Rezai. Sofro por aquilo que vem para vós. Não quero obrigar-vos, mas
escutai-Me com amor. Eu quero levar-vos Àquele que é o vosso Único e verdadeiro Salvador. 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.
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3.327- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 03/06/2010
Queridos filhos, vivei voltados para o Senhor. Buscai-O sempre na Eucaristia, pois somente Ele é o vosso
Bem Absoluto e vos conhece pelo nome. Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir com amor e
fidelidade. Não sois do mundo. Vós estais no mundo, mas a vossa vida pertence ao Senhor. Ele vos criou à
Sua Imagem e Semelhança e espera o vosso sim corajoso ao Seu chamado. A humanidade caminha para o
abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. O desprezo pelo sagrado
crescerá cada dia mais. Os homens rejeitarão o que é de Deus e abraçarão falsas doutrinas e falsas
ideologias. O demônio causará grande confusão na Igreja. Ainda vereis horrores. Muitos perderão
a fé e se afastarão da verdadeira doutrina. Os falsos profetas semearão discórdia e confusão. O
demônio enganará com falsos sinais e prodígios. O Brasil será alvo de grandes ataques do demônio.
Afastai-vos de toda mentira e enganação do demônio. Ficai com a verdade do Meu Filho Jesus. Estai
atentos. Escutai-Me para não serdes enganados. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para reclamar o que é
de Deus. Amai e defendei a verdade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.326- Mensagem de Nossa Senhora Rainha,transmitida em Porto da Folha/SE trasmitida em
01/06/2010
Queridos filhos, estai atentos para não serdes enganados. Acreditai firmemente no Evangelho do Meu
Jesus para serdes salvos. Eis o tempo das grandes confusões espirituais. Afastai-vos dos falsos sinais e
dos falsos milagres. O demônio conseguiu enganar muitos dos Meus pobres filhos na Terra de Santa Cruz.
Muitos foram enganados por meio de falsos estigmas e falsos sinais. Afastai-vos definitivamente de
toda mentira e enganação. Voltai-vos à verdade para serdes salvos. Chegará o dia em que, por uma
permissão de Deus, acontecerá um grande milagre em vosso Brasil. Acontecerá com um sacerdote e
será motivo de conversão para muitos homens e mulheres afastados. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para conduzir-vos à verdade. Deus tem pressa. Não fiqueis de braços cruzados. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Dobrai vossos
joelhos em oração e Deus vos salvará. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Sofro por aquilo
que vos espera. Afastai-vos do pecado e dizei o vosso sim a Deus. Coragem. Eu pedirei ao Meu Filho
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.

3.325- Mensagem de Nossa Senhora Rainha, trasmitida em 29/05/2010
Queridos filhos, a humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento. O Japão sofrerá e a dor será
grande para os Meus pobres filhos. A humanidade viverá momentos de dor com uma grande guerra
no Oriente. Fogo cruzará o céu e os homens serão queimados. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para
conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Sois amados um por um pelo Pai, no Filho, por meio do Espírito Santo.
Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Não cruzeis os braços. Deus
tem pressa. Dai a todos bom exemplo e em toda parte imitai Meu Filho Jesus. Ele é o vosso único e
verdadeiro Salvador e fora d’Ele a humanidade não encontrará a paz. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Se
soubésseis o quanto vos amo, choraríeis de alegria. Não recueis. Rezai. Rezai. Rezai. Sofro por aquilo que
vos espera. Os homens caminharão em direção ao imenso campo, mas encontrarão a morte. Muitos
hão de chorar e lamentar. Coragem. Agradeço por estardes aqui. Obrigada por terdes vindo. Eu pedirei
ao Meu Filho Jesus por vós. Avante com coragem e alegria. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
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3.324- Mensagem de Nossa Senhora Rainha, transmitida em Brasília/DF trasmitida em 25/05/2010
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Abri vossos
corações ao amor e sereis transformados. Sede mansos e humildes de coração. Levai os Meus apelos ao
mundo, pois desejo a conversão de todos os Meus pobres filhos afastados. Não percais a vossa esperança.
Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus. Ele virá a vós e sereis vitoriosos. A humanidade
tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se afastaram de Deus. Sofro por causa daqueles que
caminham como cegos a guiar outros cegos. Voltai-vos Àquele que é o vosso bem absoluto e conhece
cada um de vós pelo nome. Ainda tereis grandes tribulações. A humanidade beberá o cálice amargo
do sofrimento antes da gloriosa vinda do Meu Filho Jesus. O Senhor transformará a terra e os
justos viverão felizes. Peço-vos que façais o bem a todos e que em tudo procureis imitar Meu Filho Jesus.
No triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração os Meus devotos receberão a recompensa dos
justos. Não recueis. Ficai com a verdade. Sede defensores do Evangelho do Meu Jesus. Eu estarei 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

3.323- Mensagem de Nossa Senhora Rainha, transmitida em Goiânia/GO trasmitida em 24/05/2010
Queridos filhos, Meu Jesus é a Luz do mundo e somente Ele é o vosso único e verdadeiro Salvador.
Confiai n’Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Não desanimeis. Deus está ao vosso lado.
Coragem. Nada poderá contra vós quando estais com o Senhor. Dobrai vossos joelhos em oração. A
humanidade está enferma e precisa ser curada. Não vos afasteis da verdade. Sois importantes para a
realização dos Meus planos. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Eu sou a vossa Mãe
e sou incansável. Venho para mostrar-vos o caminho. Não fiqueis estacionados. A vossa vida pertence ao
Senhor. Sois os eleitos de Deus e Ele espera o vosso sim sincero e corajoso. A Itália beberá o cálice
amargo da dor. Um fato assombroso acontecerá em Roma e se repetirá no norte da França. Eu sou a
vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vos espera. Rezai muito diante da cruz. Quem está com o
Senhor jamais sentirá o peso da 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.

3.322- Mensagem de Nossa Senhora Rainha trasmitida em 22/05/2010
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão sincera. Não recueis.
Deus vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. Arrependei-vos dos vossos pecados e dizei o vosso
sim ao Senhor. Olhai ao vosso redor e vede como cresce o número daqueles que se afastam de Deus. A
humanidade vive contaminada e os Meus pobres filhos caminham como cegos espiritualmente. Dobrai
vossos joelhos em oração, pois viveis no tempo das grandes confusões espirituais. Não vos afasteis do
Senhor. Ele é o vosso Tudo e somente n’Ele está a vossa plena felicidade. Não percais a vossa esperança.
Quem está com o Senhor jamais experimentará a derrota. Avante. Um fato assombroso se dará na
Argentina e se repetirá em Alagoinha. Rezai. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Coragem. Eu
pedirei ao Meu Jesus por vós. Alegrai-vos. Aconteça o que acontecer, 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.

3.321- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida em Campo do Brito/SE trasmitida
em 18/05/2010
Queridos filhos, estai atentos. Dobrai vossos joelhos em oração para não serdes enganados. O demônio
deseja causar confusão na Igreja em vossa nação e continuará semeando discórdia entre os filhos de
Deus, enganando com escândalos, falsos sinais e falsas aparições. Grande será o número dos Meus
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pobres filhos que serão vítimas das armadilhas do demônio. Convertei-vos e vivei o Evangelho do
Meu Jesus. Ficai com a Igreja. Buscai a vossa conversão por meio da verdadeira doutrina da Igreja. Eis o
tempo das grandes confusões espirituais. Não vos afasteis da verdade. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para anunciar-vos a verdade. Somente a verdade do Meu Jesus vos santificará e vos dará forças para
permanecerdes firmes na verdade. O demônio continuará a fazer falsos sinais em vosso Brasil, com
falsos estigmas e lacrimações em imagens. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa daqueles
que se entregaram ao demônio e causaram confusão entre os Meus pobres filhos. Deus vai cobrar
daqueles que enganaram e contribuíram para o afastamento de muitos dos Meus pobres filhos do
caminho da verdade. Rezai. Rezai. Rezai. Neste momento faço cair do céu sobre vós uma extraordinária
chuva de graças. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.320- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida em Águas Lindas de Goiás – Casa
de Moisés. trasmitida em 16/05/2010
Queridos filhos, confiai plenamente em Meu Filho Jesus. Ele está ao vosso lado embora não o vejais. Ele é
a vossa esperança e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Peço-vos que façais o bem a todos. Abri
vossos corações e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Conheço vossas necessidades e levarei ao
Meu Filho Jesus vossas intenções. Não desanimeis. Não há vitória sem cruz. Quando tudo parecer perdido
surgirá para vós a graça da vitória do Senhor. Sede mansos e humildes de coração. Enchei-vos do amor de
Deus, pois o amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Quero dizer-vos que tudo
aquilo que fizerdes em favor dos Meus pobres filhos necessitados não ficará sem recompensa. Levai
esperança a todos. Sede luz para todos aqueles que vivem nas trevas. Deus precisa de vós. Alegrai-vos,
pois vossos nomes já estão inscritos em Meu Imaculado Coração. Depois de toda tribulação o Senhor
transformará a terra e a humanidade voltará a ter paz. Não haverá morte e nenhum mal atingirá os
escolhidos de Deus. Será este o tempo do triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Coragem.
Não recueis. Eu estarei sempre perto de vós. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome
da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz

3.319- Mensagem de Nossa Senhora Rainha trasmitida em 15/05/2010
Queridos filhos, convido-vos a viverdes com alegria o Evangelho do Meu Jesus, pois somente acolhendo
os ensinamentos de Jesus podeis ser grandes na fé. Sei das vossas dificuldades e pedirei por vós. Não
desanimeis. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus. Ele é o vosso grande amigo e jamais vos
abandonará. Eu sou a vossa Mãe dolorosa. Sofro por aquilo que vem para vós. Os homens do terror
agirão contra a Igreja. Tentarão destruir um templo e os Meus pobres filhos carregarão pesada
cruz . A Itália será abalada por este doloroso acontecimento. Rezai pela Igreja . Eis os tempos das
dores. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.318- Mensagem de Nossa Senhora Rainha, trasmitida em 11/05/2010
Queridos filhos, um fenômeno extraordinário acontecerá na Terra de Santa Cruz. Diante de várias
autoridades eclesiásticas o Senhor permitirá esta graça que será para bem da Igreja da vossa nação.
O fenômeno se dará por meio de uma imagem de São Pedro. Acontecerá dentro de um mosteiro e
chamará atenção do mundo. Eis o tempo da graça para todos vós. Não recueis. O Senhor vos espera.
Fugi da maldade e voltai-vos Àquele que é o vosso bem absoluto e vos conhece pelo nome. Eu sou a
vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Sede
homens e mulheres de oração. Deus precisa de vós. Não fiqueis estacionados. O que tendes a fazer, não
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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.

3.317- Mensagem de Nossa Senhora Rainha, transmitida em Santo Antonio de Jesus/BA, trasmitida
em 10/05/2010
Queridos filhos, vim do céu para chamar-vos à santidade. Vim em nome do Senhor para abençoar-vos e
dizer-vos que sois amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Abri vossos corações.
Não recueis. Aconteça o que acontecer, ficai com o Senhor, pois somente n’Ele está a vossa vitória.
Viveis no tempo das grandes tribulações espirituais. Não desanimeis. No Senhor encontrareis forças para
assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Peço-vos que mantenhais
acesa a chama da vossa fé e em toda parte procureis testemunhar que sois do Meu Filho Jesus. Conheço
vossas dificuldades e peço-vos que não recueis. Não há vitória sem cruz. Depois de todo sofrimento o
Senhor vos dará a graça da vitória. A humanidade trilha para o abismo da destruição que os homens
prepararam por suas próprias mãos. A terra passará por grandes transformações e muitos lugares
deixarão de existir. Famosas ilhas do vosso Brasil serão completamente destruídas. Do lado norte
virá o gigante que atormentará os Meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos em oração. Quando tudo
parecer perdido surgirá para vós o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Eu estou ao vosso lado,
embora não Me vejais. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.316- Mensagem de Nossa Senhora Rainha trasmitida em 08/05/2010
Queridos filhos, o Senhor está convosco. Coragem. Sede fortes e firmes na fé. A vossa vitória está no
Senhor e Ele vos ama. Não desanimeis. Dobrai vossos joelhos em oração e o Senhor virá a vós com
grande vitória. Eu sou a vossa Mãe. Desejo a vossa conversão e o arrependimento dos vossos pecados.
Reconciliai-vos com Deus. Enchei-vos do Seu amor para serdes salvos. Chegará o dia em que a Igreja
no Brasil sofrerá com grandes perseguições. Os inimigos se unirão contra a Igreja e os fiéis
carregarão pesada cruz. Deus Se manifestará com grandes sinais e prodígios. Depois de toda
tribulação que a Igreja viverá, virá para ela o triunfo. Nada poderá contra os planos de Deus. Sois o
povo eleito do Senhor. Não vivais afastados da verdade. O Senhor vos espera com imenso amor de Pai.
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.

3.315- Mensagem de Nossa Senhora Rainha trasmitida em 04/05/2010
Queridos filhos, a verdadeira Igreja do Meu Jesus será vitoriosa. A derrota virá para a falsa igreja
que penetrou na Igreja do Meu Jesus. Deus separará o joio do trigo. Chegará o dia em que tudo
aquilo que é falso cairá por terra. Deus vai separar-vos da maldade e aqueles que escutarem o
verdadeiro magistério da Igreja hão de experimentar grande vitória. Deus enviou-Me para
anunciar-vos a verdade. As mensagens que vos tenho anunciado aqui são apelos urgentes de conversão.
Os alertas que vos faço são para que todos possam tomar conhecimento e dobrar os joelhos em oração.
Como já disse no passado, somente a força da oração poderá transformar a humanidade. Dizei a todos que
não vim do céu por brincadeira. O que digo deve ser levado a sério. Abri vossos corações ao Meu
chamado e em tudo sede como Jesus. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vos espera.
Voltai-vos. O vosso Deus ainda vos espera. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
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3.314- Mensagem de Nossa Senhora Rainha, em Montes Claros/MG trasmitida em 02/05/2010
Queridos filhos, vim do céu para abençoar-vos e conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Sede dóceis. Não
temais. Não recueis. Aconteça o que acontecer, não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós.
Peço-vos que sejais fiéis ao Meu filho Jesus. Não vos deixeis contaminar pelas coisas do mundo, pois sois
do Senhor e somente a Ele deveis servir e seguir. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque
os homens se afastaram de Deus. Sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração. Não
haverá derrota para os eleitos de Deus. Ainda tereis grandes sofrimentos, mas confiai em Jesus.
N’Ele está a vossa vitória. Um fenômeno assombroso se dará no mar da Galiléia e os homens não
terão explicação. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Sede mansos e humildes de coração. Eu vim do
céu para fazer-vos homens e mulheres de fé. Avante sem medo. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.313- Mensagem de Nossa Senhora Rainha, transmitida em 01/05/2010 trasmitida em 01/05/2010
Queridos filhos, Eu vos amo como sois e estou sempre ao vosso lado, embora não Me vejais. Sois
importantes para a realização dos Meus planos e Eu vim do céu para chamar-vos à conversão sincera.
Não temais. Nada está perdido. Confiai plenamente em Meu Filho Jesus e sereis vitoriosos. Eu pedirei ao
Meu Jesus por vós. Convido-vos hoje a viverdes os Meus apelos. A humanidade está enferma e precisa ser
curada. Abri vossos corações ao Deus da salvação e da paz. Afastai-vos da maldade e buscai forças na
oração e na Eucaristia. Quando tudo parecer perdido virá para vós uma grande vitória. Eis que chegaram
os tempos por Mim preditos. Voltai-vos depressa. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado
a sério. Um fato doloroso se dará na Itália. Dor maior não existiu. Semelhante sofrimento virá para
os habitantes do Amazonas. Dobrai vossos joelhos em oração e Deus vos salvará. 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.

3.312- Mensagem de Nossa Senhora Rainha, transmitida em 29/04/2010 trasmitida em 29/04/2010
Queridos filhos, viveis no tempo das dores e é chegado o momento de vos arrependerdes com sinceridade,
pois somente assim podeis ter forças para suportardes o peso da cruz. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para chamar-vos à conversão. Não recueis. Abri vossos corações e deixai que a graça do Senhor vos
conduza à santidade. Caminhais para um futuro desconhecido e cheio de sofrimentos. Os habitantes de
Marrocos gritarão por socorro. Sua beleza não mais existirá, pois será devastada. Sofro por aquilo
que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus quer salvar-vos. 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.

3.311- Mensagem de Nossa Senhora Rainha, trasmitida em 27/04/2010
Queridos filhos, coragem. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Abri
vossos corações ao amor e deixai que a graça do Meu Jesus vos transforme. Sede dóceis. Não recueis.
Quando tudo parecer perdido surgirá para vós a vitória de Deus. Dobrai vossos joelhos em oração. A
humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento. Belém viverá a angústia de um condenado. A
destruição será grande e os Meus pobres filhos experimentarão pesada cruz. Voltai-vos depressa.
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Deus vos espera. Não vivais afastados do caminho que vos apontei ao longo destes anos. 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.

3.310- Mensagem de Nossa Senhora Rainha. trasmitida em 24/04/2010
Queridos filhos, não vos afasteis da oração. A humanidade está às vésperas dos mais dolorosos
acontecimentos. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. A terra se agitará e das
profundezas virão imensos rios de fogo. Gigantes adormecidos se levantarão e o sofrimento será
grande para muitas nações. O eixo da terra se moverá e os Meus pobres filhos viverão momentos de
grandes tribulações. Estai atentos. Eis o tempo das dores para a humanidade. Voltai-vos a Jesus.
Somente n’Ele encontrareis forças para suportardes o peso das provações que hão de vir. Coragem. Eu
pedirei ao Meu Jesus por vós. Não recueis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.309- Mensagem de Nossa Senhora Rainha , transmitida em Samambaia/DF, trasmitida em
22/04/2010
Queridos filhos, vós sois importantes para a realização dos Meus planos. O que tendes a fazer não deixeis
para o amanhã. Deus tem pressa e este é o tempo do vosso retorno sincero e amoroso ao Deus da salvação
e da paz. Eu sou a vossa Mãe e estou muito perto de vós. Quando sentirdes o peso das vossas
dificuldades, chamai por Mim e Eu vos conduzirei ao Meu Filho Jesus. N’Ele encontrareis forças para
vossa caminhada. A vossa plena felicidade está em Jesus. Voltai-vos a Ele que vos ama e vos conhece pelo
nome. Eis o tempo das grandes tribulações espirituais. Buscai forças na oração e na Eucaristia. Quando
tudo parecer perdido surgirá para vós a grande vitória de Deus. Não haverá derrota para os Meus
eleitos. Chegará para a humanidade a hora do calvário. Grandes e dolorosos acontecimentos virão
para vós, mas não desanimeis. Os anjos do Senhor virão do céu e Seus escolhidos não
experimentarão dores físicas. Na grande e final tribulação os homens verão a mão poderosa de Deus
agir. Avante sem medo. Vós sois do Senhor e a nada deveis temer. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.308- Mensagem de Nossa Senhora Rainha , transmitida em Taguatinga Norte/DF trasmitida em
20/04/2010
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Não recueis.
Tenho pressa e vós não podeis cruzar os braços. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou.
Vivei alegremente os Meus apelos, pois quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu.
Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Coragem. Não desanimeis. Nada está
perdido. Confiai plenamente no poder de Deus e tudo acabará bem para vós. A humanidade caminha para
um grande abismo, mas Deus não está distante de vós. Arrependei-vos e voltai-vos. Ele vos espera de
braços abertos. Rezai. Somente por meio da oração podeis alcançar vitória. Um doloroso acontecimento
se dará em um famoso santuário do Brasil. Os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. O oeste
estremecerá e a Bahia viverá momentos de dor. Avante na oração. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
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3.307- Mensagem de Nossa Senhora Rainha , trasmitida em 17/04/2010
Queridos filhos, sou a vossa Mãe dolorosa. Vim do céu para trazer-vos Minha mensagem de paz e
conversão. Não cruzeis os braços. Abri vossos corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas.
Viveis no tempo das grandes confusões espirituais e Meu adversário agirá com grande fúria para
afastar-vos do caminho de Deus. Buscai forças na oração. Não vos afasteis da verdade. Aconteça o que
acontecer, não permitais que o demônio vença. Sois do Senhor e com Ele sereis vitoriosos. Rezai. A
humanidade caminha para o abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias
mãos. Um gigante adormecido se levantará na Indonésia e os Meus pobres filhos beberão o cálice
amargo da dor.Tragédia maior não existiu. Sede fortes e firmes na fé. Eu estarei sempre convosco.
Uma grande destruição se verá no Japão. 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.

3.306- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida no Museu militar Conde de
Linhares, RJ. trasmitida em 13/04/2010
Queridos, filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos à conversão. Não fiqueis
estacionados no pecado, mas voltai-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Não
desanimeis. Meu Jesus está ao vosso lado e a nada deveis temer. Encorajai-vos e em tudo sede como
Jesus. O vosso sincero e corajoso testemunho atrairá os Meus pobres filhos afastados. Os habitantes da
terra da fortuna experimentarão pesada cruz . A terra estremecerá e a morte estará presente . A águia
beberá o cálice amargo da dor . No oeste, na região do Pacífico se ouvirão gritos e lamentações . Dobrai
vossos joelhos em oração. Quem está com o Senhor jamais experimentará a derrota. Avante sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.

3.305- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 11/04/2010
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Tenho ainda nobres coisas a revelar-vos. Peço-vos que
sejais dóceis, pois Eu quero conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Assumi o vosso verdadeiro papel de
cristãos. Sede fiéis ao Evangelho e testemunhai a todos as maravilhas de Deus. Estai atentos. Aconteça o
que acontecer não vos afasteis da verdade. Deixai que a chama da fé ilumine vossa caminhada espiritual.
Meu Jesus vos espera de braços abertos. Não permitais que as trevas do mal se aproximem de vós. Sois do
Senhor e somente a Ele deveis servir e seguir. A humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento.
Um fato assombroso se dará no Irã, no Paquistão e em Angra dos Reis. Os acontecimentos se darão
em épocas diferentes, mas serão iguais. Os Meus pobres filhos viverão momentos de angústia. Sofro
por aquilo que vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração. Não recueis. Eu estarei 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.

3.304- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 10/04/2010
Queridos filhos, amai a verdade e vivei corajosamente os Meus apelos. Em toda parte testemunhai que
sois do Meu Filho Jesus e que as coisas do mundo não são para vós. Sois os eleitos de Deus e Ele vos ama.
Afastai-vos do pecado e vivei na graça do Senhor. Quando vos acontecer cair, chamai por Jesus.
Aproximai-vos do confessionário e buscai o perdão amoroso de Deus. Não vos afasteis da oração e da
Eucaristia. A vossa vitória está no Senhor. Coragem. Ainda vereis horrores sobre a terra. A maldade
dos homens trará sofrimento e dor aos Meus escolhidos, mas não desanimeis. Ficai com a Igreja. O
peso da dor será grande para a Igreja, mas ela não será derrotada. O triunfo da Igreja virá e os
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inimigos cairão por terra. Alegrai-vos, pois o Senhor não vos abandonará. Sede dóceis e vereis a mão
poderosa de Deus agir. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.303- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida na Comunidade Leão de Judá, em
Maracanaú/CE. trasmitida em 07/04/2010
Queridos filhos, Eu vos amo. Vim do céu para chamar-vos à santidade e para fazer-vos grandes na fé. Não
vos afasteis do Meu Filho Jesus. Ele vos espera com imenso amor de Pai. O que tendes a fazer não deixeis
para o amanhã. Testemunhai que sois verdadeiramente de Cristo e que as coisas do mundo não são para
vós. A humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser curada. Abri vossos corações à graça
santificante do Senhor. Não percais a vossa esperança. Alegrai-vos, pois tendes um lugar especial em Meu
Imaculado Coração. Sede fortes e firmes na fé. Dobrai vossos joelhos em oração. Uma força devastadora
atravessará a Europa causando destruição e morte. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Eis o
tempo da graça para vós. Coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.302- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz trasmitida em 06/04/2010
Queridos filhos, um fato assombroso se dará em Genebra e se repetirá em Pernambuco. Genebra
viverá momentos de grades tribulações. A fúria do inimigo invisível atingirá os Meus pobres filhos.
Eis o tempo da dor para a humanidade. Convido-vos à oração sincera, pois somente por meio da oração
podeis suportar o peso das provações que hão de vir. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Eu
sou a vossa Mãe e quero que façais parte do Meu Exército vitorioso. Na Eucaristia e nas palavras do
Meu Filho Jesus está o real motivo da vossa futura vitória. Não recueis. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.301- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 03/04/2010
Queridos filhos, buscai o Senhor que vos ama e vos espera de braços abertos. Viveis no tempo das grandes
confusões espirituais e é chegado o momento do vosso sim ao chamado do Senhor. Não permitais que o
mal se apodere de vossos corações. Sois do Senhor. Eu vim do céu para conduzir-vos ao caminho do bem
e da santidade. Não recueis. Estai atentos. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Encorajai-vos.
Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus. Somente Ele é o
vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Um fato assombroso se dará na Alemanha. A morte passará e
os Meus pobres filhos experimentarão pesada cruz. 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.

3.300- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 02/04/2010
Queridos filhos, abri vossos corações ao chamado do Senhor. O Senhor espera muito de vós. Não fiqueis
estacionados. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada e sereis proclamados benditos por Meu
Filho Jesus. Peço-vos que continueis rezar pela Igreja. A fúria dos inimigos atingirá a Igreja e muitos
fervorosos na fé se tornarão indiferentes. A Igreja será levada ao calvário e os fiéis verão a morte de
muitos consagrados. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Sede forte e firmes
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na fé. Aconteça o que acontecer não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Avante. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.

3.299- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 30/03/2010
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração e suplicai a Misericórdia do Senhor para vossas vidas.
Rezai pela Igreja. A Igreja do Meu Jesus beberá o cálice amargo do sofrimento. Chegará para Ela o
momento mais doloroso. A Igreja caminha para o calvário. Ainda vereis grandes confusões
espirituais e os amigos do rei o rejeitarão. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Nestes dias,
procurai viver mais intimamente unidos ao Meu Filho Jesus, na oração, na escuta e meditação da Sua
palavra. Não desanimeis. Depois da dor virá para os justos a 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.

3.298- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 27/03/2010
Queridos filhos, não desanimeis. Deus está ao vosso lado, embora não O vejais. Buscai n’Ele forças para
vossa caminhada na fé. Eis que chegaram os tempos das grandes confusões espirituais. Dobrai vossos
joelhos em oração, pois somente assim podeis alcançar vitória. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Vim
do céu para chamar-vos à conversão sincera. Abri vossos corações e deixai que a graça do Senhor vos
transforme. Dizei a todos que Deus enviou-Me para alertar-vos e que este é o tempo oportuno para o
vosso retorno. Sofro por aquilo que vos espera. Fugi da maldade e sede somente do Senhor. Um fato
maravilhoso se dará na Terra de Santa Cruz . Na celebração da Santa Missa, à sombra da árvore
que deu nome à vossa nação, haverá o primeiro e único Milagre Eucarístico do Brasil . Por meio
deste milagre muitos filhos afastados regressarão à Igreja . Abri vossos corações ao Meu chamado. Eu
quero conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Sede dóceis. Não vim do céu para obrigar-vos, mas o que digo
deve ser levado a sério. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.297- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 23/03/2010
Queridos filhos, tudo que fizerdes nesta vida por amor a Deus e ao próximo não ficará sem recompensa.
Abri vossos corações à caridade neste tempo da quaresma. Rezai e fazei penitência. Dedicai parte do
vosso tempo à oração silenciosa e escutai a voz do Senhor que vos chama à santidade. Dai a todos bom
exemplo. Com vossos atos e palavras mostrai a todos que sois unicamente de Cristo. Aconteça o que
acontecer, confiai em Meu Filho Jesus. Somente Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Buscai
forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus. A humanidade caminha para um futuro
doloroso. A terra se agitará e abismos surgirão. Os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. A
terra perderá seu equilíbrio e fenômenos espantosos surgirão. Sofro por aquilo que vos espera. Sede
firmes na oração. Somente por meio da oração encontrareis forças para suportar o peso das provações.
Coragem. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.296- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida em Maceió/AL trasmitida em
21/03/2010
Queridos filhos, confiai no Senhor. N’Ele está a vossa vitória. Não vos perturbeis, nem desanimeis. Do
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Senhor virá o vosso socorro. Acreditai firmemente no poder de Deus e tudo acabará bem para vós.
Peço-vos que continueis firmes na oração. Não há vitória sem cruz. Eu sou a vossa Mãe e quero ver-vos
felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Conheço vossas necessidades e rogarei ao Meu Jesus
por vós. Rezai muito diante da cruz. A humanidade precisa ser curada pelo Amor do Senhor e é chegado o
momento do vosso retorno. Enchei-vos do amor do Senhor. Somente no amor do Senhor encontrareis
forças para suportar o peso da vossa cruz. Sede dóceis ao Meu chamado e não vos afasteis do caminho
que vos apontei. Dias difíceis virão e os homens não saberão para onde caminhar. Eu vim do céu para
preparar-vos. Não haverá derrota para os eleitos de Deus. A vossa vitória se dará com o triunfo
definitivo do Meu Imaculado Coração. Coragem. Deus virá em vosso socorro e jamais
experimentareis a derrota. Rezai. Rezai. Rezai. Um fato assombroso se dará em Assis e os Meus
pobres filhos hão de chorar e lamentar. Sofro por aquilo que vos espera. Esta é a mensagem que hoje
vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.295- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 20/03/2010
Queridos filhos, abri vossos corações ao Deus da salvação e da paz. Eis que chegaram os tempos por Mim
preditos. A humanidade caminha para o abismo da destruição que os homens prepararam por suas
próprias mãos. Peço-vos que sejais homens e mulheres de oração, pois somente assim sereis capazes de
suportar o peso das provações que estão a caminho. Quero dizer-vos que este é o tempo da graça. Tempos
dolorosos ainda virão para vós. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Não vos afasteis do caminho que
vos apontei. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Um megassismo sacudirá o Japão e os
Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Dor maior não existiu. Sofro por aquilo que vos espera.
Dobrai vossos joelhos em oração. Não vim do céu por brincadeira. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.294- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 18/03/2010
Queridos filhos, tende confiança, fé e esperança. Deus está ao vosso lado. Confiai n’Ele e sereis
vitoriosos. Peço-vos que continueis a rezar. Rezai pela realização dos Meus planos. Tenho ainda nobres
coisas a revelar-vos. Estai atentos e escutai a voz de Deus. Sede dóceis ao Seu chamado de conversão. A
humanidade está enferma e precisa ser curada. Eu vim do céu para apontar-vos o caminho do bem e da
santidade. Não recueis. A morte passará pela costa do Golfo e deixará um grande rastro de
destruição. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Coragem. Não
permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome
da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.293- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida em Londrina/PR, trasmitida em
16/03/2010
Queridos filhos, não desanimeis ante vossas dificuldades. Deus está convosco. Na alegria ou na dor,
confiai plenamente em Meu filho Jesus. Carregai vossa cruz com confiança. Eu vos conduzirei ao Meu
Filho Jesus. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão. Não fiqueis
estacionados no pecado, mas escutai o chamado do Senhor e voltai. Ele vos ama e vos espera de braços
abertos. A humanidade vive fortes tensões e é chegado o momento do vosso retorno. Dai o melhor de vós
na missão que o Senhor vos confiou e sereis recompensados generosamente. Aquele dezembro de dor
voltará a atormentar os Meus pobres filhos . A Ásia estremecerá e grande será o sofrimento para os
Meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente por meio da oração podeis alcançar a
graça de Deus. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
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Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.292- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz trasmitida em 13/03/2010
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos
em oração, pois somente na oração encontrareis forças para suportar o peso da cruz. A morte passará
por São Francisco e os Meus pobres filhos viverão momentos de grandes tribulações. Não vos
afasteis do caminho do Senhor. Buscai-O sempre, pois Ele vos ama e vos espera de braços abertos.
Conheço cada um de vós pelo nome. Sei das vossas necessidades e vim do céu para ajudar-vos. Acreditai
firmemente e sereis vitoriosos. Mesmo nos momentos difíceis, não vos afasteis do Meu Filho Jesus. A
vossa plena felicidade está n’Ele e fora d’Ele jamais o homem será salvo. Avante sem medo. Eu estou ao
vosso lado. Coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.291- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 09/03/2010
Queridos filhos, caminhais para um futuro de grandes provações. Sofro por aquilo que vem para vós. Das
profundezas da terra virão imensos rios de fogo. Muitas regiões serão completamente devastadas e a
destruição atravessará muitos países. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente na oração
encontrareis forças para testemunhar o que virá. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para consolar-vos e
dizer-vos que sois o povo eleito do Senhor. Voltai-vos, pois o Senhor ainda vos espera. Fugi da maldade e
deixai que a graça do Senhor vos transforme. 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.

3.290- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida em Glória/SE trasmitida em
07/03/2010
Queridos filhos, Eu vos amo como sois e vim do céu para oferecer-vos a graça da conversão sincera. Abri
vossos corações ao Meu chamado. Eu quero conduzir-vos a um alto cume de santidade. Não recueis. Não
desanimeis. Acolhei com fidelidade o evangelho do Meu Jesus. A humanidade afastou-se de Deus e os
homens se tornaram escravos do pecado. Libertai-vos verdadeiramente e voltai-vos Àquele que é o vosso
único e verdadeiro Salvador. Buscai forças na oração. Somente por meio da oração sereis capazes de
suportar o peso das provações que já estão a caminho. Eis o tempo da graça para cada um de vós. Não
vivais afastados do Senhor. Ele vos chama e vos espera. Os habitantes da terra da rainha viverão
momentos de grandes tribulações. Será em uma sexta-feira e os homens hão de chorar e lamentar.
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.

3.289- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz trasmitida em 06/03/2010
Queridos filhos, avante pelo caminho da oração. Estai atentos aos Meus apelos e abri vossos corações ao
chamado do Senhor. Deus tem pressa e vós não podeis viver afastados da verdade. Sede mansos e
humildes de coração. Buscai a estrada da santidade para serdes salvos. Viveis no tempo das grandes
tribulações, mas Deus não está distante de vós. Viveis no tempo em que a criatura é mais valorizada que o
Criador e a humanidade caminha cega espiritualmente. Arrependei-vos sinceramente e Deus vos salvará.
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Eu sou a vossa Mãe. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Depositai vossa confiança em Meu Filho
Jesus. Depois de toda tribulação, virá a transformação da terra. Deus fará um grande milagre e
vereis aquilo que os olhos humanos jamais viram. Será um tempo de alegria para os eleitos de Deus.
Avante sem medo. Os habitantes de uma grande cidade da Terra de Santa Cruz viverão momentos de
grandes tribulações. Os homens sábios anunciarão e toda população fugirá. A descoberta da grande
lacuna chamará a atenção do mundo. Voltai-vos ao Senhor. Ele está de braços abertos à vossa espera.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.

3.288- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida Brasília/DF trasmitida em
04/03/2010
Queridos filhos, Eu vim do céu para abençoar-vos e dizer-vos que sois importantes para a realização dos
Meus planos. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. A humanidade vive nas trevas do
pecado e os Meus pobres filhos caminham cegos espiritualmente. Não vivais afastados do caminho que
vos apontei. Enchei-vos do amor de Deus. O amor sobrenatural é a maior defesa contra todo e
qualquer mal. Amai o Amor. Abri vossos corações e deixai que a graça do Meu Filho Jesus vos
transforme. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vos espera. A morte passará por Teixeira
de Freitas e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Escutai o que vos digo. O vosso tempo é
curto e este é o tempo da graça. Não recueis. Deus vos chama e 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

3.287- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida em Macaé/RJ trasmitida em
02/03/2010
Queridos filhos, não há vitória sem cruz. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Depositai vossa
confiança no Senhor. N’Ele está a vossa esperança e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Peço-vos que
vivais com alegria os Meus apelos. Não vim do céu para obrigar-vos, mas escutai-Me. Viveis no tempo
pior que no tempo do dilúvio. A humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser curada. Eu vim
do céu para chamar-vos à conversão. Não recueis. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos
confiou. Deus tem pressa e vós não podeis cruzar os braços. Apressai-vos, pois este é o tempo oportuno
para o vosso retorno. Caminhais para uma dolorosa tribulação. Ainda vereis horrores sobre a terra.
Nações inteiras desaparecerão e a humanidade beberá o cálice amargo da dor. Eu sofro por aquilo
que vos espera. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Eis que chegaram os tempos por Mim
preditos. Não sejais infiéis ao vosso Deus. Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Eu pedirei ao Meu
Jesus por cada um de vós. Tende confiança, fé e esperança. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.286- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida no Rio de Janeiro- Museu Militar
Casa de Deodoro trasmitida em 01/03/2010
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama. Voltai-vos a
Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Filho Jesus
por vós. Viveis no tempo das grandes tribulações espirituais. Confia plenamente no poder de Deus e
chegareis à vitoria.Um fato assombroso se dará no Uruguai e se repetirá no Espírito Santo .A morte
passará por três estados do Brasil e grande será a destruição . Dor maior não existiu. Não fiqueis
afastados da oração. Eu preciso de vós. Sabei que tudo aquilo que fizerdes em favor dos Meus planos o
Senhor vos recompensará generosamente. Não desanimeis. É preciso que tudo isso aconteça, mas por fim
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a vitória será do Senhor e dos seus escolhidos. 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

3.285- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz trasmitida em 27/02/2010
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Peço-vos que
sejais sempre do Senhor. Não vos deixeis contaminar. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente rezando
podeis encontrar forças para a vossa caminhada. A humanidade vive afastada e é chegado o momento do
vosso retorno. Abri vossos corações ao amor do Senhor. Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades,
chamai por Jesus. Ele é o vosso grande amigo. Aproximai-vos do sacramento da confissão e da Eucaristia.
Eis o tempo oportuno para vossa conversão. Chegaram os tempos que Eu vos anunciei no passado. Sede
fortes. A morte passará pela Espanha. Costa Rica viverá momentos de angústia. Um gigante
adormecido levará sofrimento e morte à África. Voltai-vos ao Senhor. 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.

3.284- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 25/02/2010
Queridos filhos, rezai. A força da oração vos conduzirá a uma sincera e verdadeira conversão. A
humanidade precisa acolher o amor do Senhor. Abri vossos corações e não permitais que o demônio vos
contamine. Sois do Senhor. Aos olhos de Deus tendes um grande valor. Escutai os Meus apelos. Rezai
muito pela Igreja do Meu Jesus. A igreja beberá o cálice amargo do sofrimento. As trevas da falta de
fé e da infidelidade se espalharão cada vez mais dentro da Igreja. Um grande escândalo abalará a fé
dos homens e a Igreja muito perderá. Peço-vos que mantenhais acesa a chama vossa fé. Não vos
afasteis da verdade. Acolhei com alegria o Evangelho e sereis salvos. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.283- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 23/02/2010
Queridos filhos, sabei que a vossa vitória está no Senhor. Buscai-O sempre para serdes grandes na fé. Não
vivais afastados do Senhor. Eu vim do céu para oferecer-vos a graça da conversão. Sede dóceis, pois
somente assim sereis transformados. A humanidade distanciou-se da verdade e os Meus pobres filhos
caminham cegos espiritualmente. O demônio conseguiu enganar os Meus pobres filhos e eles não aceitam
mais as Leis Divinas. A cada dia cresce o número daqueles que já não acreditam e a humanidade caminha
para o abismo da autodestruição. Dobrai vossos joelhos em oração. A vossa nação (Brasil) beberá o
cálice amargo da dor. Uma grande revolta se espalhará pelo Brasil e a morte estará presente em
muitas praças e ruas. Sofro por aquilo que vem para vós. Eu sou a vossa Mãe. Escutai o que vos digo.
Não vim do céu por brincadeira. Tudo aquilo que aqui vos anunciei vai realizar-se. Estai atentos. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.

3.282- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz trasmitida em 20/02/2010
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma Mãe ama seus filhos. Sede dóceis ao Meu
chamado e Eu vos conduzirei Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Peço-vos que sejais mansos
e humildes de coração. Eu preciso do vosso sincero e corajoso testemunho. Abri vossos corações ao Amor
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de Deus. A humanidade vive afastada do Criador e caminha para um grande abismo. Dizei a todos que o
tempo é curto. Dobrai vossos joelhos em oração e vereis a paz reinar sobre a terra. Sofro por aquilo que
vos espera. Um fato assombroso acontecerá na Espanha e se espalhará por vários Países da Europa.
A França beberá o cálice amargo da dor. Aquilo que vos anunciei no passado vai realizar-se. Estai
atentos. Voltai-vos ao Senhor. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.281- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 17/02/2010
Queridos filhos, a terra de Santa Cruz viverá momentos difíceis. Sofro por aquilo que vos espera. Não
vos afasteis da oração. Voltai-vos ao Meu Filho Jesus por meio dos sacramentos. Neste tempo oportuno
para a vossa conversão, não recueis, mas buscai força na Eucaristia e nas Palavras do Meu Jesus. Estai
atentos. Escutai o que vos digo. Chegará o dia em que o leão furioso deitará aos pés do dragão. A
união das feras trará grande sofrimento para os Meus pobres filhos. Rezai. Rezai. Rezai. Dizei a todos
que Deus tem pressa e já não há mais tempo a perder. 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.

3.280- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, Batatan - Maragipe/BA trasmitida em
16/02/2010
Queridos filhos, a águia não voará tranqüila. Seu ninho estremecerá e haverá grande pavor. Dobrai
vossos joelhos em oração. A humanidade vive fortes tensões e é chegado o momento do vosso retorno ao
Senhor. Abri vossos corações ao Senhor. Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Deus enviou-Me até
vós para chamar-vos à conversão e para pedir-vos que sejais em tudo semelhante ao Meu Filho Jesus. Não
desanimeis. Não recueis. Confiai no poder de Deus e sereis vitoriosos. Eu conheço vossas necessidades e
pedirei ao Meu Jesus por vós. Acolhei e testemunhai os Meus apelos. Eu preciso de vós. Não permitais
que nada vos afaste do caminho que vos apontei. Neste momento faço cair sobre vós uma extraordinária
chuva de graças. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.279- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 13/02/2010
Queridos filhos, confiai no Senhor. Ele enxugará vossas lágrimas e vereis a transformação da terra.
Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no céu. O calvário da humanidade começará em uma
sexta-feira, mas a vitória de Deus virá em seguida e vós sereis conduzidos ao grande dia da vitória.
Aquilo que o Senhor reservou para os Seus eleitos, os olhos humanos jamais viram. Coragem. Não
vos afasteis da oração. É preciso que tudo isso aconteça (os acontecimentos atuais), mas por fim virá
o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Encorajai-vos e testemunhai a todos aos Meus apelos.
Eu preciso muito de vós. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Confiai plenamente em Minha
maternal proteção. Eu não vos deixarei sozinhos. 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.

3.278- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 11/02/2010
Queridos filhos, estai atentos. A humanidade caminha para o abismo da destruição que os homens
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prepararam por suas próprias mãos. Dobrai vossos joelhos em oração e Deus vos salvará. Eu sou a vossa
Mãe e sei o que vos espera. Levai a todos os Meus apelos. Não fiqueis em silêncio. Deus precisa do vosso
testemunho. Aqueles que fizerem conhecidas as Minhas mensagens não experimentarão a morte eterna.
Confiai plenamente na Bondade do Senhor e segui-Me pelo caminho que vos apontei. Um fato
assombroso se dará na velha montanha. Eis que a humanidade caminha para uma grande
transformação e os homens não terão explicação. Chegaram os tempos em que Eu vos anunciei no
passado. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

3.277- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, Valparaíso/GO, trasmitida em 09/02/2010
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Quero dizer-vos que sois muito importantes para a realização dos
Meus planos e que Deus espera muito de vós. Não vivais afastados do Senhor. Buscai-O sempre, pois Ele
vos ama e vos espera de braços abertos. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. A humanidade
está enferma e precisa ser curada. Rezai. Somente rezando podeis aceitar a vontade de Deus. O demônio
deseja afastar-vos do caminho da graça, mas vós podeis vencê-lo. Caminhai ao encontro de Jesus. Escutai
suas palavras e recebei-O na Eucaristia. Sofro por causa dos Meus pobres filhos afastados de Deus. Sede
fiéis. Não vos afasteis da verdade. Quem está com o Senhor jamais será derrotado. Não desanimeis ante
vossas dificuldades. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Sabei que um grande milagre de Deus
acontecerá em favor dos Meus devotos. Na grande tribulação, os Meus escolhidos não
experimentarão o sofrimento. Serão os eleitos de Deus e herdarão o novo mundo. Não haverá dor. A
morte não existirá mais e todos viverão felizes. Será este o tempo do triunfo definitivo do Meu
Imaculado Coração. Coragem. Eu estarei 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.

3.276- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 06/02/2010
Queridos filhos, Eu vos amo como sois. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé, pois somente
assim podeis contribuir para o triunfo definitivo do Meu imaculado Coração. Deus enviou-Me para
chamar-vos à conversão. Não vivais em pecado. Abri vossos corações ao Senhor e Ele transformará
vossas vidas. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais. Não vos afasteis da oração. Quando
estais afastados, vos tornais o alvo do demônio. Afastai-vos de todo mal e voltai-vos Àquele que é o vosso
Caminho, Verdade e Vida. Caminhais para um futuro de grandes provações. Segui-Me pelo caminho do
bem e da santidade. Acreditai em Jesus. Somente n’Ele está a salvação e fora d’Ele jamais o homem
poderá ser salvo. Chegará o dia em que um homem com aparência de bom e justo surgirá. Enganará
a muitos, pois realizará grandes prodígios. Virá do hemisfério sul e muitos o terão como um
salvador. Estai atentos para não serdes enganados. Escutai os Meus apelos. Amai e defendei a
verdade. Quem está com o Senhor jamais será derrotado. 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.

3.275- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 05/02/2010
Queridos filhos, somente pela força da oração a humanidade encontrará o caminho da paz. Amai a
verdade e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Deus precisa de vós. Abri vossos corações e
aceitai Sua vontade para serdes grandes na fé. Acontecerá no Japão e se repetirá na Paraíba. Gritos de
desesperos se ouvirão por todos os lados. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para
vós. Avante pelo caminho que vos apontei. Aconteça o que acontecer não vos afasteis do Senhor. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
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reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.

3.274- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 02/02/2010
Queridos filhos, não vos afasteis da oração. Buscai forças n’Aquele que é o vosso único e verdadeiro
Salvador. A humanidade tornou-se infiel ao Criador e agora vive afastada da verdade. A humanidade
caminha como cego a guiar outro cego e encontrará a destruição que os homens prepararam por suas
próprias mãos. Encorajai-vos e testemunhai que sois do Senhor. A morte passará pela Ásia e os Meus
pobres filhos hão de chorar e lamentar . As águas se levantarão e a humanidade viverá momentos de
dor . A Califórnia enfrentará pesada cruz . A terra se levantará e montanhas descerão . Sofro por
aquilo que vem para os Meus pobres filhos. 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.

3.273- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Pa trasmitida em 30/01/2010
Queridos filhos, voltai-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Não fiqueis estacionados.
Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Conheço vossas necessidades e pedirei
ao Meu Jesus por vós. Coragem. Aconteça o que acontecer, não vos afasteis do caminho que vos apontei.
A humanidade afastou-se de Deus e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos.
Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos Meus pobres filhos afastados. Abri vossos corações ao
Senhor e sereis ricos na fé. Sabei todos vós que este é o tempo oportuno para o vosso retorno. Dizei o
vosso sim ao chamado do Senhor. Um doloroso acontecimento se dará na casa de Deus e os homens
hão de chorar e lamentar.Os inimigos abrirão as portas e os homens de barba grande agirão com
grande fúria. Dobrai vossos joelhos em oração. Eis o tempo das dores. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz

3.272- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz trasmitida em 28/01/2010
Queridos filhos, a paz do mundo está ameaçada. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim
alcançareis a verdadeira paz. A humanidade caminha para um grande abismo e é chegado o momento do
vosso retorno ao Senhor. O Oriente Médio tremerá com o grande holocausto atômico. Os momentos
de dor para a humanidade se avizinham. Eu vim do céu para chamar-vos à conversão. Abri vossos
corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Não recueis. 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.

3.271- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz trasmitida em 26/01/2010
Queridos filhos, não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Sois do Senhor e Ele vos ama.
Peço-vos que vivais o Evangelho do Meu Filho Jesus, pois somente assim podeis crescer na vida
espiritual. Não vos afasteis da verdade. Abri vossos corações à graça do Senhor e deixai que Sua graça
vos transforme. Caminhais para um futuro de grandes provações. Somente amando a verdade podeis
suportar o peso das provações que hão de vir. Aqueles que permanecerem fiéis serão proclamados
benditos por Meu Filho Jesus. Eis o tempo das grandes batalhas espirituais. Se permanecerdes no
caminho que vos apontei, nenhum mal vos atingirá. A humanidade viverá a angústia de um condenado.
A Europa estará pobre e em toda parte haverá grande desespero. Sofro por aquilo que vos espera.
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Voltai-vos agora. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz

3.270- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz trasmitida em 23/01/2010
Queridos filhos, não vos preocupeis. Deus está no controle de tudo. Confiai plenamente em Sua
Misericórdia e sereis vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos à conversão. Não
desanimeis. Permanecei firmes no caminho que vos apontei ao longo destes anos. Sede mansos e humildes
de coração. Abri vossos corações e acolhei os Meus apelos. Não fiqueis em silêncio. Levai os Meus apelos
ao mundo. Grande será a recompensa para aqueles que divulgam as Minhas mensagens. Deus tem
pressa.Voltai-vos agora, pois o vosso tempo é curto. A humanidade caminha para o abismo da
autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Um doloroso acontecimento se
dará na cidade de São Paulo. Dor maior não existiu .Dobrai vossos joelhos em oração. Somente
rezando podeis suportar o peso das provações que já estão a caminho. Coragem. Ficai com o 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.

3.269- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, em Maceió/AL, trasmitida em 21/01/2010
Queridos filhos, a Ilha da Madeira será devastada e os habitantes da grande cidade ao lado do rio
Tejo experimentarão pesada cruz . Dobrai vossos joelhos em oração. Deus enviou-Me para chamar-vos
à santidade. Vivei voltados para o Paraíso para o qual unicamente fostes criados. A humanidade carregará
pesada cruz porque os homens se afastaram do Criador. Voltai-vos. O vosso Deus vos espera de braços
abertos. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Buscai forças na Eucaristia e
testemunhai corajosamente 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.

3.268- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 19/01/2010
Queridos filhos, confiai no Senhor. Ele é o vosso Bem Absoluto e vos conhece pelo nome. Viveis no
tempo das grandes tribulações. A humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento, mas Deus não
vos abandonará. Ele enxugará vossas lágrimas e a terra será transformada em um novo paraíso. O
Criador irá restaurar a terra e vereis aquilo que os olhos humanos jamais viram. Mesmo nas
tribulações, alegrai-vos, pois Deus está muito perto de vós. 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.

3.267- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 16/01/2010
Queridos filhos, abri vossos corações ao Deus da salvação e da paz. Sede somente do Senhor e deixai que
Ele vos transforme. Não vivais afastados do caminho que vos apontei ao longo destes anos. Dobrai vossos
joelhos em oração. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Eu sou a vossa Mãe e
sofro por causa dos vossos sofrimentos. Eis os tempos difíceis para a humanidade. Grande sofrimento
virá para os habitantes do Chile. Semelhante sofrimento virá também para os habitantes de Lisboa.
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
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do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.

3.266- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz trasmitida em 14/01/2010
Queridos filhos, não vos afasteis da oração. Quando vos peço para rezar, deveis entender que somente por
meio da oração a humanidade encontrará a paz. Sofro por causa dos Meus pobres filhos afastados de
Deus. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Não recueis. Abri vossos corações aos Meus apelos. Estai
atentos ao que vos digo e encontrareis resposta às vossas dúvidas. A humanidade trilha pelo caminho da
autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. A morte passará pela Guatemala e os
Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Rezai. Rezai. Rezai. Ainda vereis horrores sobre a terra.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em Paz.

3.265- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 12/01/2010
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração e não permitais que a chama da fé se apague dentro de
vós. Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir. Amai a verdade. Não permitais que as coisas do mundo
vos afastem de Deus. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Sede dóceis ao Meu chamado. Eu preciso do vosso
sincero e corajoso testemunho. Uma revolta causará destruição e morte em vários países da Europa.
Rezai muito e não vos afasteis do caminho que vos indiquei. 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.

3.264- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz trasmitida em 09/01/2010
Queridos filhos, coragem. Segui-Me pelo caminho da santidade. Sabei que a estrada para a santidade é
cheia de obstáculos, mas o Senhor estará ao vosso lado. Dizei o vosso sim ao chamado do Senhor e sereis
felizes. Eu vim do céu para chamar-vos a ser em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus. Não vivais
afastados da verdade. Sede fiéis. Dobrai vossos joelhos em oração e tudo acabará bem para vós. Confiai
planamente em Meu Filho Jesus. Ele vos espera de braços abertos. A humanidade afastou-se do Criador e
os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. As trevas cobrem toda terra e os
homens não sabem para onde ir. Eu vim do céu para apontar-vos o caminho. Não recueis. Um doloroso
acontecimento abalará a fé de muitos homens. A igreja irá chorar e lamentar. Rezai muito diante da
cruz. Suplicai a Misericórdia de Deus para vós. Eu estarei sempre ao vosso lado. Avante sem medo. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em Paz.

3.263- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, em Recife/PE, trasmitida em 07/01/2010
Queridos filhos, Eu vos amo como sois. Vim do céu para abençoar-vos e dizer-vos que este é o tempo
oportuno para a vossa conversão. Não fiqueis de braços cruzados. O Senhor vos chama e vos espera.
Conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Não desanimeis. Confiai no Senhor.
Acreditai firmemente em Sua Bondade e sereis ricos na fé. Não vivais afastados da graça de Deus. A
humanidade está enferma e precisa ser curada. Rezai. Assim como as plantas precisam de chuva para
crescer, vós precisais de oração para crescer na vida espiritual. Não vos atemorizeis. Na grande e final
tribulação, aqueles que se consagraram a Mim serão protegidos. Sofro por causa dos Meus pobres filhos
afastados. A terra da montanha (Haiti) será abalada e em muitos lugares montanhas descerão.
Aqueles que foram fiéis até o fim não experimentarão a derrota. Sede do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e
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estou sempre 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.

3.262- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz trasmitida em 05/01/2010
Queridos filhos, depositai vossa confiança no Senhor. Entregai a Ele vossa existência e não permitais que
a vossa fé seja abalada. Sede homens e mulheres de oração. Quando estais afastados da oração, vos
tornais fracos espiritualmente. Eu sou a vossa Mãe conheço cada um de vós pelo nome. Sede dóceis ao
Meu chamado, pois desejo conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Viveis no tempo das grandes tribulações.
Buscai forças em Jesus. Um fato doloroso se dará no Oeste da Bahia. Dor maior não existiu. Sou a
vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vos espera. Não recueis. Deus tem pressa. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
Paz.

3.261- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz trasmitida em 02/01/2010
Queridos filhos, abri vossos corações ao Senhor e deixai que Sua Luz ilumine vossas vidas, pois somente
assim podeis descobrir a vossa real vocação. Deus precisa do vosso sincero e corajoso testemunho. Dai o
melhor de vós na missão que vos foi confiada. Não quero forçar-vos a nada, mas escutai-Me. Eu quero
levar-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Vós sois do Senhor e nada poderá contra vós se
viverdes voltados para as coisas do céu. Eu sou a vossa Mãe e desejo a vossa conversão. A humanidade
caminha em uma triste cegueira espiritual e os Meus pobres filhos nãos sabem para onde caminhar.
Mostrai a todos, com vossos exemplos e palavras, o caminho do bem e da santidade. Rezai muito diante
da cruz. Ainda vereis horrores sobre a terra. Um doloroso acontecimento abalará a Itália Os
homens hão de chorar e lamentar. Não recueis. Avante com coragem. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.

3.260- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, trasmitida em 01/01/2010
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para trazer-vos a paz. Abri vossos corações ao amor do
Senhor e deixai que Ele vos transforme. Não cruzeis os braços. Permanecei firmes na oração. A oração
vos fortalecerá e vos conduzirá à vitória de Deus. Caminhais para um futuro de grandes provações. A
morte de um grande líder causará grande confusão. A queda de um profeta será necessária para o
bem de muitas almas.Os mistérios de Deus vós não podeis compreender. Dobrai vossos joelhos em
oração. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus. A Igreja encontrará um grande
empecilho (obstáculo) na revolta de uma famosa congregação. Permanecei firmes na verdade. Não
permitais que nada vos afaste da verdade. Escutai-Me e Eu vos levarei por caminho seguro. Coragem.
Quem está com o Senhor jamais será derrotado. Sangue cairá das alturas e fogo correrá sobre as águas. Eis
os tempos que vos anunciei no passado. Avante na verdade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em Paz.
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