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3.589- Mensagem de Nossa Senhora trasmitida em 31/12/2011
Queridos filhos Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para ajudar-vos. Escutai-Me. Eu quero conduzir-vos
Àquele que é o vosso Tudo. Sede dóceis e deixai que a graça do Meu Jesus transforme vossas vidas. Vós
estais no mundo, mas não sois do mundo. Dobrai vossos joelhos em oração. Continuai firmes no caminho
que vos apontei. Muitas almas precisam de vós. Não cruzeis os braços. Entregai-vos com coragem Àquele
que é o vosso Único grande Amigo. Deus vos recompensará generosamente por tudo que fazeis em favor
dos Meus planos. Eu quero ver-vos felizes já aqui na Terra e mais tarde Comigo no Céu. Viveis no tempo
das grandes tribulações e a humanidade continuará confusa, mas escutai a voz de Deus, pois
somente assim podeis encontrar a vossa verdadeira libertação. Sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Um fato doloroso se dará em Naama e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz.
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.
3.588- Mensagem de Nossa Senhora trasmitida em 29/12/2011
Queridos filhos, a estrada da santidade é cheia de obstáculos, mas Jesus está sempre ao vosso lado. Dias
difíceis virão para vós, mas podeis suportar toda cruz vivendo na graça do Meu Filho Jesus. Para
fortalecer-vos, reconciliai-vos com Deus por meio do sacramento da confissão e buscai Jesus na Eucaristia
para serdes vitoriosos. Jesus é a vossa força. Ficai com Ele e tereis em vós a graça da vitória. Eu sou a
vossa Mãe e quero ajudar-vos. Abri vossos corações e sede dóceis às Minhas mensagens. Eu quero
conduzir-vos Àquele que é o vosso Único Caminho, Verdade e Vida. Ainda tereis longos anos de duras
provações. Rezai, rezai, rezai. Bulawayo e Jambi viverão a angústia de um condenado e os Meus
pobres filhos carregarão pesada cruz. 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.
3.587- Mensagem de Nossa Senhora trasmitida em 27/12/2011
Queridos filhos, Mila vai chorar porque a morte passará pela Saida e mesmo com Mascara será
atingida pelos homens do terror. De Anaba se ouvirão gritos e choro de lamentações, e Argel beberá
o cálice amargo da dor. Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Ainda
vereis horrores sobre a terra. A humanidade só encontrará a paz quando os homens aceitarem a
vontade do Senhor. Eu Sou a vossa Mãe e sei o que vem para vós. Não recueis. Buscai o Senhor. Ele
vos ama e vos espera de braços abertos. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Avante sem
medo. O Senhor caminha 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.
3.586- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 24/12/2011
Queridos filhos, Jesus está convosco. Escutai Sua voz e deixai que Suas palavras transformem vossas
vidas. Sois pertença do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. A humanidade vive momentos de
grandes tribulações e é chegado o momento de vos reconciliardes com Deus, pois somente assim podeis
experimentar a paz. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Aconteça o que acontecer, ficai com Jesus.
Ele está no controle de tudo. Confiai n’Ele e vereis a transformação da Terra. A humanidade será
renovada pela Misericórdia de Jesus. Um grande sinal de Deus surgirá e os homens ficarão
maravilhados. Os afastados serão conduzidos à verdade e grande fé possuirão os eleitos do Senhor.
Não percais a vossa esperança. Dobrai vossos joelhos em oração Àquele que bate e deseja entrar. Em
Jesus encontrareis a vossa felicidade para sempre. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome
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da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.585- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 22/12/2011
Queridos filhos, buscai Jesus na alegria ou na dor e lembrai-vos sempre que Ele está muito perto de vós.
Caminhai sempre ao Seu encontro e acolhei sua mensagem de Salvação. Na cruz está vossa vitória. É
precisamente nos momentos da cruz pesada em vossas vidas que Jesus Se faz muito presente em vossos
corações. Não recueis. Dobrai vossos joelhos em oração. Quando vos abrirdes à graça do Meu Filho Jesus,
sereis transformados e tudo acabará bem para vós. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que
vem para vós. Central beberá o cálice amargo do sofrimento e os Meus pobres filhos hão de chorar e
lamentar. 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.
3.584- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 20/12/2011
Queridos filhos, peço-vos que nestes dias procureis viver no Amor do Salvador e que em tudo procureis
imitar a bondade do Senhor. Abri vossos corações à Luz do Coração Misericordioso do Meu Filho Jesus,
pois somente assim podeis experimentar a Sua graça. Estai unidos a Jesus. Dai-Lhe vossos corações e Ele
transformará vossas vidas. Ele está perto de vós e deseja estar em vós. Fazei de vossos corações a
manjedoura para acolher Jesus. Vós estais em Seu coração e Ele jamais vos abandonará. Enriquecei-vos
com os tesouros que Jesus vos dará neste Natal. Reconciliai-vos com Ele que é o vosso Bem absoluto e
vos conhece pelo nome. Ainda tereis longos anos de caminhada sobre a terra. Buscai forças em Jesus.
Chegará o dia em que Deus transformará a Terra. O vosso sim com o faça-se de Deus, trará paz a
terra para sempre. Será o tempo do Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração e todos os justos
viverão felizes. Alegrai-vos porque sois preciosos aos Olhos de Deus. Não recueis. Quando tudo parecer
perdido surgirá para a humanidade um novo tempo de paz e alegria. Avante sem medo. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
3.583- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 17/12/2011
Queridos filhos, amai o Amor e enchei-vos de esperança. Sois pertença do Senhor e Ele vos ama
imensamente. Sede mansos e humildes de coração. Eu vim do céu para ajudar-vos. Abri vossos corações e
aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Confiai em Jesus.
Ele é o vosso Tudo e somente n’Ele está vossa verdadeira libertação e salvação. Dizei a todos que Deus
tem pressa e que já não podeis viver estacionados. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Eu
rogarei ao Meu Jesus por vós. Coragem. Aconteça o que acontecer, não permitais que a chama da fé se
apague dentro de vós. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Hariana vai
chorar a morte de seus filhos. A cruz será pesada e dor maior não existiu. Rezai. A vossa força está na
oração sincera que vos levará 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.
3.582- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Sobradinho/DF, trasmitida em 13/12/2011
Queridos filhos, avante sem medo. Quero dizer-vos que sois importantes para a realização dos Meus
planos. Dizei sempre o vosso sim ao chamado do Senhor. Levai os Meus apelos ao mundo. Não
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desanimeis. A glória do Senhor se manifestará em favor de todos aqueles que vivem as Minhas
mensagens. Para os Meus eleitos não haverá derrota. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos
no céu. Tende confiança, fé e esperança. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Viveis no tempo das grandes
tribulações. Sede féis. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Buscai forças nas
Palavras de Jesus. Alimentai-vos da Eucaristia e fortalecei-vos na oração sincera e perfeita. Sou a vossa
Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Um fato assombroso se dará em Savanes e os Meus
pobres filhos carregarão pesada cruz. Rezai, rezai, rezai. A morte passará por Bamako e grande será
a destruição. Eu sou a Mãe que repete a mesma canção: voltai-vos, voltai-vos, voltai-vos. Meu Senhor
vos ama e vos espera de braços abertos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.581- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Porto Alegre, trasmitida em 11/12/2011
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para abençoar-vos. Encorajai-vos e assumi o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Vós sois importantes para a realização dos Meus planos. Abri vossos
corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Não percais a vossa esperança. Deus está muito
perto de vós, embora não o vejais. Confiai n’Ele que vê o oculto e sabe o que vos é necessário. A
humanidade afastou-se de Deus e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos.
Arrependei-vos e servi ao Senhor com fidelidade. Alegrai-vos, pois tendes um lugar especial em meu
Imaculado Coração. Sede mansos e humildes de coração. Meu Jesus quer salvar-vos, mas não cruzeis os
braços. Sofro por aquilo que vem para vós. Os que estão em Savarena experimentarão pesada cruz.
Semelhantes sofrimentos viverão os habitantes de Balé e Tambor . Dobrai vossos joelhos em oração.
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.
3.580- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 10/12/2011
Queridos filhos, tende coragem. Deus está ao vosso lado. O céu olha para vós. Não vos sintais sozinhos.
Aconteça o que acontecer, não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Vós estais no
mundo, mas não sois do mundo. Enchei-vos do Amor de Deus e sereis grandes na fé. Acalmai vossos
corações. Escutai os Meus apelos, pois quero conduzir-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e
Vida. Peço-vos que façais o bem a todos. A humanidade precisa ser curada e somente no amor alcançareis
a paz. Eu vos amo como sois e conheço cada um de vós pelo nome. Estai atentos. Os que estão em Kara
experimentarão pesada cruz. Igual sofrimento viverão os habitantes de Viola. Sofro pro 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.
3.579- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 08/12/2011
Queridos filhos, Sou a Imaculada Conceição. Vim do Céu para conduzir-vos à santidade. A humanidade
tornou-se pobre espiritualmente porque os homens desafiaram o Criador. Voltai-vos, pois o Senhor vos
ama e vos espera. Eis o tempo oportuno para vos reconciliardes com Deus. Não cruzeis os braços. Amai
sempre. Somente no amor podeis encontrar a paz. Sede dóceis e em tudo imitai Meu filho Jesus. Sou a
vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. De Amzacea se ouvirão gritos de desespero e
grande será o sofrimento para os Meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos em oração. 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.
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3.578- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 06/12/2011
Queridos filhos, coragem. Deus está no controle de tudo. Confiai em Seu poder e sereis vitoriosos. Não há
vitória sem cruz. Quando tudo parecer perdido, virá para os justos a grande vitória de Deus. Nagoia e
Maioka: a morte virá e grande será a destruição. Dobrai vossos joelhos em oração. Caminhais para
um futuro de grandes e dolorosas provações, mas é preciso que tudo aconteça para a purificação da
humanidade. Voltai-vos ao Senhor pelo amor. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado, embora não Me
vejais. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.577- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 03/12/2011
Queridos filhos, Eu vos amo. Vim do céu para mostrar-vos o caminho da santidade. Abri vossos corações
e sede dóceis aos Meus apelos. Conheço cada um de vós pelo nome e rogarei ao Meu Jesus por vós.
Peço-vos que vivais com fidelidade o Evangelho do Meu Jesus. Dedicai parte do vosso tempo à oração e
não permitais que as coisas do mundo vos afastem do Senhor. Buscai forças na Eucaristia e testemunhai
que sois pertença do Senhor. A humanidade caminha para um grande abismo. Sofro por aquilo que vem
para vós. A morte passará por Donskoy, Asker e por Kerman e os Meus pobres filhos hão de chorar
e lamentar. Não recueis. Permanecei firmes no caminho que vos apontei ao longo destes anos. Eu
quero ajudar-vos, mas escutai-Me. Não permitais que o demônio vos afaste da verdade. Confiai em
Jesus. N’Ele está vossa plena felicidade. 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.
3.576- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em São Luiz do Maranhão- Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, trasmitida em 29/11/2011
Queridos filhos, peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé e que em tudo procureis imitar Meu
Filho Jesus. Fugi do pecado e abraçai a graça da santidade. Tende confiança, fé e esperança. Confiai
plenamente no poder de Deus e vivei voltados para o Paraíso para o qual unicamente fostes criados. A
humanidade afastou-se de Deus e precisa ser curada. Acolhei com amor os Meus apelos. Eu quero
ajudar-vos. Não recueis. Eu preciso do vosso sim. Um fato doloroso se dará em Sanandaj e os Meus
pobres filhos carregarão pesada cruz. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu vim do céu para
conduzir-vos ao Meu Jesus. Ele é o vosso Único e verdadeiro Salvador. Coragem. O que tendes a fazer
não deixeis para o amanhã. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.575- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Imperatriz/MA trasmitida em 28/11/2011
Queridos filhos, alegrai-vos, pois o Senhor está muito perto de vós. Confiai n’Ele e sereis grandes na fé.
Não cruzeis os braços, pois Deus tem pressa. Convertei-vos e servi ao Senhor com fidelidade. A vossa
libertação se aproxima. Arrependei-vos, pois o arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho
da conversão. A humanidade afastou-se de Deus e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar
outros cegos. Rezai. Somente por meio da oração podeis compreender os desígnios de Deus para vossas
vidas. Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me. Eu sou a vossa Mãe e quero ver-vos felizes já aqui na Terra
e mais tarde Comigo no céu. Viveis no tempo das grandes tribulações. Não vos afasteis do Senhor. Ele vos
ama e vos espera com imenso amor de Pai. Sede mansos e humildes de coração e vereis a paz reinar sobre
a terra. Os que estão em Mwanza gritarão por socorro e a dor será grande para os Meus pobres
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filhos. Sofro por aquilo que vem para vós. Voltai-vos depressa. Eis o tempo oportuno para vos
reconciliardes com Deus. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.574- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 26/11/2011
Queridos filhos, avante sem medo. Vós não estais sozinhos. Quando sentirdes o peso das provações,
chamai por Meu Filho Jesus. Peço-vos que vivais o Evangelho e que em toda parte procureis imitar Meu
Filho Jesus. Caminhais para um futuro de grandes e dolorosas provações. Dobrai vossos joelhos em
oração. Aproximai-vos do sacramento da confissão e buscai forças na Eucaristia. Eu sou a vossa Mãe e
bem sabeis o quanto uma mãe ama seus filhos. Dizei a todos que não vim do Céu por brincadeira. Eis o
tempo do vosso retorno. Tende coragem. Eu preciso de cada um de vós. Levai os Meus apelos ao mundo e
Deus vos recompensará generosamente. Os homens desafiaram o Criador e os Meus pobres filhos
caminham para o abismo da autodestruição. Shizuoka beberá o cálice amargo da dor. Sofro por aquilo
que vem para vós. Não recueis. Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Avante. Eu rogarei 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.
3.573- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 25/11/2011
Queridos filhos, não temais. Não há vitória sem cruz. Enchei-vos do Amor do Senhor e amai sempre, pois
o amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Conheço cada um de vós pelo nome e sei
o que vos é necessário. Confiai plenamente na Bondade do Senhor e tudo acabará bem para vós. Dai o
melhor de vós na missão que vos foi confiada. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Dizei o
vosso sim ao chamado do Senhor. N’Ele está vossa verdadeira libertação e salvação. Eu vos amo e estou
ao vosso lado. Os que estão em Yakima experimentarão pesada cruz. Dobrai vossos joelhos em oração.
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.
3.572- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Esplanada/BA trasmitida em 22/11/2011
Queridos filhos, Eu vos amo e estou ao vosso lado. Abri vossos corações com alegria, pois quero
conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Voltai-vos a Ele que é o vosso Bem Absoluto e vos conhece pelo nome.
Não vivais afastados da graça do Meu Jesus. Arrependei-vos e servi ao Senhor com fidelidade. Não quero
obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Tende confiança, fé e esperança. Nada está perdido.
Confiai no Senhor e o amanhã será melhor. A humanidade contaminou-se com o pecado e os Meus pobres
filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Buscai Jesus. Ele vos espera de braços abertos. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Sofro por aquilo que vem para vós. Ubiratã vai chorar a
morte de seus filhos. Rezai. Somente por meio da oração podeis suportar o peso da vossa cruz. Não
recueis. 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.
3.571- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 19/11/2011
Queridos filhos, voltai-vos ao Meu Filho Jesus para serdes salvos. Não vos deixeis contaminar pelo
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inimigo de Deus. Sois do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. Não desanimeis ante vossas
dificuldades. Eu sou a vossa Mãe e caminho convosco. Viveis no tempo das grandes confusões
espirituais. Tende cuidado. Acolhei o Evangelho do Meu Jesus e escutai a voz da Igreja. Aproximai-vos
do sacramento da confissão e buscai forças na Eucaristia. Eu quero ajudar-vos, mas não fiqueis
estacionados no pecado. Dias difíceis virão para a humanidade. A morte passará por Kunitachi e por
Kemi. Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. 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
3.570- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida no Rio de Janeiro/RJ, trasmitida em 15/11/2011
Queridos filhos, não desanimeis. Confiai em Jesus. Ele é o vosso Salvador e está muito perto de vós.
Acreditai firmemente em Seu poder e dai o melhor de vós na missão que Ele vos confiou. Eu sou a vossa
Mãe e vos amo. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Não vos afasteis do caminho que
vos apontei. Sois pertença do Senhor. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no Céu.
Convertei-vos e servi ao Senhor com fidelidade. Eu quero ajudar-vos, mas não vos afasteis da verdade.
Levai os Meus apelos ao mundo. A humanidade distanciou-se do Criador e os Meus pobres filhos
caminham como cegos a guiar outros cegos. Arrependei-vos e reconciliai-vos com Deus. Buscai forças na
Eucaristia e nas palavras do Meu Jesus. Eis o tempo do vosso retorno. Os habitantes de Nitra gritarão
por socorro e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Dobrai vossos joelhos em oração.
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.
3.569- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 14/11/2011
Queridos filhos, voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Não percais a vossa
esperança. Deus está no controle de tudo. Deixai-vos guiar pelo Espírito Santo, pois se vos guiardes pela
vossa liberdade não encontrareis Jesus. Não vos esqueçais: em tudo fazei a vontade de Deus. Conheço
vossas dificuldades e sofrimentos, mas não rejeiteis a vossa cruz. Para chegardes à vitória deveis passar
primeiro pela cruz. A humanidade está caminhando para a autodestruição que os homens prepararam por
suas próprias mãos. A terra se agitará e, em muitas regiões, ao mesmo tempo, haverá a morte de
muitos inocentes. Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Eis o tempo das
dores para a humanidade. Confiai em Jesus e Ele vos salvará. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.568- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 12/11/2011
Queridos filhos, permanecei firmes no caminho que vos apontei. Vós estais no mundo, mas sois do Senhor.
Enchei-vos de coragem e em tudo sede como Jesus. Arrependei-vos e reconciliai-vos com Deus, pois
somente assim podeis alcançar a paz. A humanidade afastou-se da verdade e muitos dos Meus pobres
filhos caminham cegos espiritualmente. Abri vossos corações e aceitai a vontade de Deus para vossas
vidas. Caminhais para um futuro doloroso, mas ainda não será o fim. Ainda tereis longos anos de
duras provações e sofrimentos. Tende coragem, fé e esperança. Escutai a voz do Senhor e não permitais
que o demônio vos afaste da verdade. Um fato doloroso se dará em Borno. Igual acontecimento se
dará na Bahia. Dobrai vossos joelhos em oração. A vossa vitória está no 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.
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3.567- Mensagem de Nossa Senhora, Ceilândia Sul/DF, trasmitida em 09/11/2011
Queridos filhos, amai e defendei a verdade. Meu Filho Jesus espera muito de vós. Peço-vos que vivais os
Mandamentos da Lei de Deus para serdes grandes na fé. Não permitais que as trevas do pecado vos
distanciem do Senhor. Abri vossos corações e acolhei o Evangelho do Meu Jesus. Deixai que as palavras
de Jesus transformem vossas vidas. Ele vos ama e quer salvar-vos. Não fiqueis estacionados no pecado.
Eis o tempo do vosso retorno. Não desanimeis. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Aconteça o que
acontecer não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Os homens se afastaram de Deus e se
tornaram cegos espiritualmente. Voltai-vos depressa. A morte passará por Bazarak e a dor será grande
para os Meus pobres filhos. Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração e
Deus vos salvará. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.566- Mensagem de Nossa Senhora, Brasília/DF, trasmitida em 08/11/2011
Queridos filhos, não cruzeis os braços. Deus espera muito de vós. Confiai n’Ele que é o vosso Tudo e vos
conhece pelo nome. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Com vossos exemplos e com
vossas palavras, mostrai a todos que sois pertença do Senhor. Estai atentos. Escutai os Meus apelos, pois
quero tornar-vos santos. Quando vos acontecer cair, não desanimeis. A vossa força e vossa vitória está em
Jesus. Buscai n’Ele tudo aquilo que vos é necessário. A vossa caminhada aqui na Terra deve ser fonte de
graça para vossos irmãos: sede instrumentos de Deus para todos aqueles que estão afastados. Eu sou a
vossa Mãe e estou sempre perto de vós embora não Me vejais. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Não
percais a vossa esperança. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Rezai, rezai, rezai. Os que
estão em Pucará carregarão pesada cruz. Rezai também pelos habitantes de Tomazina . Coragem.
Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.565- Mensagem de Nossa Senhora, Riacho Fundo II/DF, trasmitida em 07/11/2011
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Vim do Céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Não
recueis. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Fugi do pecado e servi ao Senhor com
fidelidade. A humanidade afastou-se de Deus e este é o momento do grande retorno. Não cruzeis os
braços. Deus tem pressa. Enchei-vos de coragem e em todo imitai Meu Filho Jesus. Viveis no tempo pior
que no tempo do dilúvio. Sofro por aquilo que vem para vós. Os que estão em Kaduna viverão
momentos de grandes aflições e a cruz será pesada para os Meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos
em oração. Não vim do Céu por brincadeira. Arrependei-vos e voltai-vos. Deus vos espera. Sede dóceis
ao Seu chamado. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.564- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 05/11/2011
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Vim do Céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus.
Abri vossos corações e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Peço-vos que mantenhais acesa a
chama da vossa fé e que em toda parte procureis testemunhar que sois verdadeiramente do Senhor. Não
permitais que o pecado vos afaste da graça de Jesus. Sois do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir.
Viveis no tempo das grandes confusões espirituais. Estai atentos para não serdes enganados. Amai e
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defendei a verdade. Acolhei o Evangelho e vivei os Meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me.
Jaén e Neyriz gritarão e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Sofro por aquilo que vem
para vós. Rezai. Somente pela força da oração podeis construir um mundo mais justo e fraterno. 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.
3.563- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 02/11/2011
Queridos filhos, dobrai vosso joelhos em oração pela paz do mundo e pela conversão dos pecadores. Rezai
pelas almas do purgatório. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Peço-vos que vivais corajosamente o
Evangelho do Meu Jesus e em toda parte testemunhai a vossa fé. A humanidade contaminou-se com o
pecado e precisa ser curada. Voltai-vos a Jesus, pois n’Ele está a vossa Salvação e fora d’Ele jamais o
homem será salvo. A morte passará por Panuhat e por Burgel e os Meus pobres filhos viverão
momentos de grandes aflições. Arrependei-vos e reconciliai-vos com Deus. 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.
3.562- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 01/11/2011
Queridos filhos, vossa vida está nas Mãos do Senhor. Ele vos criou à Sua Imagem e Semelhança e aos
Seus olhos tendes um grande valor. Sois pertença de Deus e Ele vos espera com imenso amor de Pai.
Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom para convosco e Sua Misericórdia é eterna. Caminhai sempre ao
encontro da santidade. Não permitais que o pecado vos afaste da graça. Voltai-vos ao Meu Jesus. Ele
espera muito de vós. Daí o melhor de vós na missão que vos foi confiada. A humanidade perdeu a paz,
mas vós podeis buscá-la e alcançá-la. Servi ao vosso Deus e não vos afasteis do caminho que vos apontei
ao longo destes anos. Fazei a vontade de Deus. Não permitais que as coisas do mundo vos conduzam à
cegueira espiritual. Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para ajudar-vos. Dias de alegria virão para todos
aqueles que acolhem e vivem os Meus apelos. Na grande e final tribulação os Meus devotos estarão
protegidos e nenhum mal os atingirá. Depois da vossa dor virá uma grande alegria. O Senhor fará
surgir uma nova Terra onde todos viverão felizes; alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no
Céu. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
3.561- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 29/10/2011
Queridos filhos, servi ao Senhor com alegria. Eis o tempo da graça para vossas vidas. Abri vossos
corações e aceitai a vontade de Deus. Sois livres porque sois do Senhor. Tendes liberdade, mas antes e
acima de tudo, fazei a vontade do Criador. A humanidade desafiou o Senhor e caminha como um cego a
guiar outros cegos. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em
oração, pois somente por meio da oração podeis suportar o peso da vossa cruz. Dias difíceis virão para
vós. Mesquita e Zuia gritarão por socorro e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Eu
quero ajudar-vos. Sede dóceis ao Meu chamado. Não vivais estacionados no pecado. Arrependei-vos e
voltai-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Avante sem medo. Quem está com o Senhor
não experimentará o peso da derrota. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
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3.560- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 25/10/2011
Queridos filhos, caminhai ao encontro do Meu Filho Jesus. Ele é o Porto Seguro da vossa fé e somente
n’Ele encontrareis a vossa salvação. Viveis no mundo, mas não vos esqueçais que sois do Senhor. Não
permitais que nada vos afaste do caminho da salvação. Sede fiéis. Quando vos sentirdes fracos, buscai
forças da Eucaristia. Se a dúvida abalar vossa fé, buscai a verdade nas Palavras do Meu Filho Jesus. Se
vos acontecer cair, buscai a misericórdia no sacramento da Confissão. Vós não estais sozinhos. Meu
Senhor caminha ao vosso lado. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Eu preciso do
vosso sim. Abri vossos corações e escutai-Me. Sou a vossa Mãe Dolorosa e sofro por aquilo que vem para
vós. Um fato doloroso acontecerá em Ger e se repetirá em Vitória. Dobrai vossos joelhos em oração.
Eis os tempos dolorosos para os Meus pobres filhos. Não recueis. Permanecei firmes no caminho que vos
apontei ao longo destes anos. 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.
3.559- Mensagem de Nossa Senhora transmitida Maceió/AL, trasmitida em 23/10/2011
Queridos filhos, tende coragem, fé e esperança. Eu estou ao vosso lado embora não Me vejais. Sois
pertença do Senhor e Ele espera muito de vós. Acreditai firmemente no poder de Deus e esperai n’Ele
com alegria. Peço-vos que vos afasteis de tudo aquilo que paralisa em vós o verdadeiro amor do Senhor.
Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me. Eu preciso do vosso sim sincero e corajoso. Dobrai vossos joelhos
em oração. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Servi ao Senhor e em tudo imitai o Meu
Filho Jesus. Sofro por aquilo que vem para vós. Acontecerá em Monte Santo e se repetirá em Qaliubia.
Os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Buscai forças na Eucaristia e nas Palavras do Meu
Filho Jesus. N’Ele está a vossa salvação e fora d’Ele jamais o homem encontrará plena felicidade e
salvação. Voltai-vos depressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui
por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.558- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 22/10/2011
Queridos filhos, vós sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama. Abri vossos corações e sede mansos e
humildes de coração. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para trazer-vos a paz. Buscai Jesus, pois n’Ele está
a vossa plena felicidade. Não desanimeis ante vossos problemas. Quando tudo parecer perdido o
Senhor virá a vós. Ele enxugará vossas lágrimas e vereis a transformação da humanidade. Depois da
grande e final tribulação, vereis uma nova Terra. Será este o tempo do triunfo definitivo do meu
Imaculado Coração. A humanidade encontrará a paz e os homens e mulheres de fé viverão felizes.
Não desanimeis. O amanhã será de alegria para os eleitos de Deus. Avante sem medo. Afastai-vos do
pecado e servi ao Senhor com alegria. Eu rogarei 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.
3.557- Mensagem de Nossa Senhora transmitida em Ibitinga/SP, trasmitida em 18/10/2011
Queridos filhos, Vós sois do Senhor e a nada deveis temer. Enchei-vos de esperança, pois sois amados um
por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Abri vossos corações e aceitai a vontade de Deus
para vossas vidas. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem da graça. Vós estais no mundo, mas
sois do Senhor. Meu Jesus conhece cada um de vós pelo nome e vos chama a assumirdes o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Caminhais para um futuro de grandes e dolorosas provações, mas confiai em
Jesus. A vossa força e vitória está n’Ele que vê o oculto e sabe o que vos é necessário. A humanidade
trilha para um grande abismo. Convertei-vos depressa. Fugi do pecado e deixai que a graça misericordiosa
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do Senhor transforme vossos corações. Eu sou a vossa Mãe Dolorosa. Sofro por causa dos vossos
sofrimentos e rogarei ao Meu Jesus por vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Quando estais afastados da
oração vos tornais alvo do inimigo de Deus. Estai atentos. Amai o Amor e sereis grandes na fé. Kasserine
gritará por socorro e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Rezai, rezai,rezai. Sede do
Senhor e sereis vitoriosos. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.556- Mensagem de Nossa Senhora transmitida em Campinas/SP, trasmitida em 17/10/2011
Queridos filhos, coragem. Não desanimeis. Deus está ao vosso lado. Confiai plenamente em Seu poder e
sereis vitoriosos. Sede fiéis ao Evangelho do Meu Jesus e em toda parte procureis testemunhar que sois
verdadeiramente de Cristo. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Não cruzeis os braços. Os que estão
em Malente gritarão por socorro. Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em
oração. Quando tudo parecer perdido, o Senhor virá a vós com grande vitória. Afastai-vos do
pecado e abraçai a graça de Deus. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Buscai
forças em Jesus. Somente Ele é o vosso Bem Absoluto e sabe o que vos é necessário. Avante sem
medo. O amanhã será melhor para os homens e mulheres de fé. Não percais a 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
3.555- Mensagem de Nossa Senhora trasmitida em 16/10/2011
Queridos filhos, obrigada por estardes aqui. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Tende coragem e acreditai
firmemente no poder de Deus. Vós não estais sozinhos. Quando sentirdes o peso das provações, buscai
forças na oração, na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus. Sois amados um por um pelo Pai, no
Filho por meio do Espírito Santo. Eu vim do céu para chamar-vos à santidade. Abri vossos corações e
escutai-Me. Eu quero ver-vos felizes já aqui na Terra e mais tarde Comigo no Céu. Peço-vos que vos
afasteis de tudo aquilo que vos afasta de Deus. Não permitais que o demônio vos escravize. Sois do
Senhor e Ele vos ama. A humanidade está afastada do Criador e os Meus pobres filhos caminham como
cegos a guiar outros cegos. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Sofro por aquilo que
vem para vós. Landes viverá momentos de grandes dificuldades. Semelhantes sofrimentos viverão os
habitantes de Feira de Santana . 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
3.554- Mensagem de Nossa Senhora trasmitida em 15/10/2011
Queridos filhos, arrependei-vos sinceramente dos vossos pecados e servi ao Senhor com amor e
fidelidade. A humanidade contaminou-se com o pecado e é chegado o momento do vosso retorno ao Deus
da Salvação e da Paz. Peço-vos que vivais corajosamente os Meus apelos e em toda parte procureis
testemunhar que sois pertença do Senhor. A humanidade caminha para o abismo da destruição que os
homens prepararam por suas próprias mãos. Convertei-vos. Se vos converterdes, bem depressa a
humanidade será curada espiritualmente. Dobrai vossos joelhos em oração, pois a força da oração
transformará os corações endurecidos. A cruz será pesada para os que estão em Cher e Tanta . Sofro
pro aquilo que vem para vós. Voltai-vos depressa. Meu Senhor vos ama e vos espera de braços abertos.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz
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3.553- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 12/10/2011
Queridos filhos, Sou a Mãe e Rainha do Brasil. Enchei-vos de coragem e buscai forças em Jesus, pois
somente assim podeis suportar o peso das provações que hão de vir. A Terra da Santa Cruz será
golpeada e a dor será grande para os Meus pobres filhos. A falta de fidelidade a Deus levou vossa
nação a uma triste cegueira espiritual. Voltai-vos ao Senhor. Não vos esqueçais: de vossa conversão
dependem muitas coisas. Eu vos amo e quero ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que Eu faço. Dias de
glória virão para o Brasil, mas antes deveis enfrentar duras provações. Estai atentos. Não vos afasteis
da verdade. Quem está com o Senhor será vitorioso. Dobrai vossos joelhos em oração. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã. 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.
3.552- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em São José da Laje/AL trasmitida em 11/10/2011
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e conheço vossas necessidades. Sede fortes e firmes na fé. Não
permitais que nada vos afaste do caminho da graça. Quando sentirdes o peso da Cruz, chamai por Jesus.
Somente n’Ele está a vossa vitória. Confiai n’Ele que vê o oculto e sabe o que vos é necessário. Sofro por
causa dos vossos sofrimentos e pedirei ao Meu Jesus por cada um de vós. Não desanimeis. Eu estarei
sempre perto de vós. Rezai. Sede fiéis ao Meu Jesus. Escutai-me e Eu vos conduzirei à santidade. Buscai
forças na Eucaristia e nas Palavras de Jesus. Caminhai com a Igreja e sereis vitoriosos. O mundo corre
grandes perigos e somente em Jesus encontrareis a vossa verdadeira libertação. Oristano viverá a
angústia de um condenado e a dor será grande para os Meus pobres filhos. Coragem. 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.
3.551- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Maceió/AL trasmitida em 10/10/2011
Queridos filhos, conheço vossas necessidades e rogarei ao Meu Jesus por vós. Tende confiança, fé e
esperança. Aconteça o que acontecer não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Quando
vos acontecer cair, chamai por Jesus. Ele é o vosso único e grande Amigo. Sabe compreender vossas
fraquezas e vos trata com amor. Não desanimeis. Acolhei com alegria as Minhas mensagens e Eu vos
conduzirei à santidade. Abri vossos corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. A humanidade
tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se afastaram da verdade. Permanecei firmes no
caminho que vos apontei e sereis vitoriosos. Não fiqueis tristes. Eu vos amo e estou ao vosso lado. Os
habitantes de Lima gritarão por socorro e a dor será grande para os Meus pobres filhos.
Semelhante sofrimento viverão os habitantes de Lisboa. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus espera
muito 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.
3.550- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 08/10/2011
Queridos filhos, amai o Amor. Sois pertença do Senhor e Ele vos chama a assumirdes o vosso verdadeiro
papel de cristãos. Não recueis. Deus espera muito de vós. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Não vos afasteis da verdade. Acolhei com alegria o Evangelho do Meu Jesus e em toda parte testemunhai
Sua presença no meio de vós. Eu vim do Céu para conduzir-vos ao Céu. Sede dóceis. Não quero
obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. A humanidade afastou-se do Criador e os Meus
pobres filhos caminham para um grande abismo. Dobrai vossos joelhos em oração. Um fato doloroso se
dará em Abuja e se repetirá em Brasília. O sofrimento será grande para os Meus pobres filhos. Sou
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a vossa Mãe Dolorosa e sei o que vem para vós. Afastai-vos do pecado e servi ao Senhor com fidelidade.
Vós estais no mundo, mas não sois do mundo. Vivei voltados para o Paraíso para o qual unicamente fostes
criados. 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.
3.549- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Ceilândia Sul/DF trasmitida em 06/10/2011
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade precisa de paz e somente por meio da
oração podeis alcançar a graça da paz. Convido-vos a acolherdes os Meus apelos, pois somente assim
poderei conduzir-vos a Jesus. Abri vossos corações ao amor do Senhor e escutai Sua voz. Sofro por aquilo
que vem para vós. A morte passará por Tabriz e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Dizei
a todos que Deus tem pressa. Não vivais estacionados no pecado. Arrependei-vos sinceramente e servi ao
Senhor com fidelidade. Conheço cada um de vós pelo nome e rogarei ao Meu Jesus por vós. Escutai-Me e
sereis grandes na fé. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.548- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Ceilândia Norte/DF trasmitida em 05/10/2011
Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero conduzir-vos Àquele que é o vosso Único Caminho,
Verdade e Vida. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Rezai muito diante da cruz. A
humanidade caminha para o abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Um
fato doloroso se dará em Kerala e se repetirá em Ica . Sofro por aquilo que vos espera. Sede fiéis a
Jesus. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem do caminho da Salvação. As vossas dúvidas e
incertezas são interferências do demônio. Tende cuidado. Sois do Senhor e Ele espera muito de vós. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz
3.547- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Teresina/PI, trasmitida em 04/10/2011
Queridos filhos, vim do Céu para encher-vos de coragem e para fazer-vos homens e mulheres de fé. Abri
vossos corações aos Meus apelos e em tudo imitai Meu Filho Jesus. Não vim do Céu para obrigar-vos, mas
o que digo deve ser levado a sério. Caminhais para um futuro de grandes provações. Buscai forças nas
palavras de Jesus e fortalecei-vos na Eucaristia. Reconciliai-vos com Deus por meio do Sacramento da
Confissão, pois somente assim podeis ser curados espiritualmente. Tende confiança em Minha Maternal
proteção. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. A humanidade está enferma e os Meus pobres filhos
caminham como cegos a guiar outros cegos. Voltai-vos depressa. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. Quando sentirdes o peso das provações, dobrai vossos joelhos em oração. A vossa vitória está
nas Mãos do Senhor. Avante. Gubbio experimentará pesada cruz e os Meus pobres filhos hão de
chorar e lamentar. Sofro por aquilo que vem para vós. Permanecei firmes no caminho que vos apontei.
Eis o tempo da graça para cada um de vós. Não recueis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.546- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 01/10/2011
Queridos filhos, enchei-vos de esperança e acreditai firmemente no poder de Deus. Nada está perdido.
Confiai em Jesus e o amanhã será melhor. Não fiqueis afastados da oração. Os homens se afastaram de
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Deus porque se fecharam à Sua graça. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio e os Meus pobres
filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Estai atentos. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sei o que vem pra vós. Buscai forças na oração, na Eucaristia e
nas palavras do Meu Filho Jesus. Arrependei-vos, pois o arrependimento é o primeiro passo a ser dado no
caminho da conversão. Padang e Fernando de Noronha : a morte virá e grande será a destruição.
Dobrai vossos joelhos em oração em favor dos Meus pobres filhos. Não vim do céu por brincadeira.
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
3.545- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 29/09/2011
Queridos filhos, quero dizer-vos que sois importantes para Mim e Eu quero ver-vos felizes já aqui na Terra
e mais tarde Comigo no céu. Não percais a vossa esperança. Deus está ao vosso lado. Vim do céu para
oferecer-vos o Meu Imaculado Coração como refúgio seguro para estes tempos difíceis. Peço a vossa
consagração ao Meu Imaculado Coração, pois desejo levar-vos a Jesus. Nesta noite faço cair do céu sobre
vós uma extraordinária chuva de graças. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no céu. Fugi do
pecado e servi ao Senhor com fidelidade. Vós estais no mundo, mas sois pertença do Senhor. Não permitas
que a chama da fé se apague dentro de vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Depois de toda tribulação
o Senhor enxugará vossas lágrimas. Os justos viverão felizes e verão a mão poderosa de Deus agir.
Os Meus eleitos experimentarão grande alegria com o Triunfo definitivo do Meu Imaculado
Coração. A paz reinará sobre a Terra e nenhum mal atingirá os filhos de Deus. Avante sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
3.544- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 27/09/2011
Queridos filhos, abri vossos corações ao amor do Senhor. Quem for fiel até o fim será salvo. Não recueis.
Eis o tempo do vosso retorno Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Tende coragem. Meu Jesus
precisa muito de vós. Ele vos escolheu e confia em vós. Continuai firmes no caminho que vos apontei ao
longo destes anos. Eu sou a vossa Mãe e quero ver-vos felizes já aqui na Terra e mais tarde Comigo no
céu. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Rezai, rezai, rezai. Quistelo viverá momentos de
grandes aflições e a dor será grande para os Meus pobres filhos. Sofro por aquilo que vem para vós.
O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.543- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 24/09/2011
Queridos filhos, Eu vos amo. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado
Coração. Peço-vos que sejais fiéis ao Evangelho do Meu Jesus e que em toda parte procureis testemunhar
que estais no mundo, mas não sois do mundo. Não vos afasteis da oração. Somente pela força da oração
podeis vencer o demônio. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Sois pertença do
Senhor e Ele vos espera de braços abertos. Tende coragem, fé e esperança. Eu rogarei ao Meu Jesus por
vós. Avante sem medo. Um fato doloroso se dará em Timbu e os Meus pobres filhos carregarão
pesada cruz. Rezai, rezai, rezai. Ainda vereis horrores sobre a Terra. Ficai com Jesus, pois somente n’Ele
está a vossa vitória. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
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3.542- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 23/09/2011
Queridos filhos, Zunilton vai chorar a morte de seus filhos. Dobrai vossos joelhos em oração em favor
dos Meus pobres filhos. Eis os tempos difíceis para a humanidade. Não vos afasteis do Senhor. Escutai os
Meus apelos e sede fiéis ao Meu Filho Jesus. Buscai forças nas palavras de Jesus. Se vos acontecer cair,
confiai na Misericórdia do Meu Filho. Aproximai-vos do Sacramento da Confissão e sereis purificados.
Não recueis. Para os que estão com o Senhor o caminho será sempre doloroso, mas por fim alcançará
vitória. 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.
3.541- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 20/09/2011
Queridos filhos, enchei-vos do Amor do Senhor. Amai sempre, pois o amor fortalece vossas vidas na graça
e vos aproxima de Deus. Não guardeis sentimentos de ódio em vossos corações. Sois do Senhor e somente
a Ele deveis seguir e servir. Sede mansos e humildes de coração. Dobrai vossos joelhos em oração. A
humanidade caminha para um grande abismo. Bucareste viverá momentos de grandes aflições e os
Meus pobres filhos gritarão por socorro. Sofro por aquilo eu vem para vós. Escutai Jesus.
Reconciliai-vos com Ele por meio do Sacramento da Confissão e sereis grandes na fé. 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.
3.540- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 17/09/2011
Queridos filhos, coragem. Deus está ao vosso lado. Abri vossos corações a Ele que vê o oculto e vos
conhece pelo nome. Vós estais no mundo, mas não sois do mundo. Mostrai a todos, com vossos exemplos
e palavras, que sois verdadeiramente de Cristo. A humanidade afastou-se de Deus e os Meus pobres filhos
caminham pelas veredas da autodestruição preparada por suas próprias mãos. Dobrai vossos joelhos em
oração. A cruz será pesada para Paro e Ventosa e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar.
Sofro por aquilo que vem para vós. Não desanimeis. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Quando tudo
parecer perdido surgirá para vós uma grande alegria. Avante pelo caminho 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.
3.539- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 15/09/2011
Queridos filhos, libertai-vos verdadeiramente de todo pecado e servi ao Senhor. Somente na verdade
encontrareis a vossa libertação. Não sejais escravos do demônio. O demônio quer levar-vos à morte
eterna, mas Meu Jesus quer salvar-vos. Não tenhais medo. Anunciai a verdade e Deus vos abençoará.
Deixai que a Luz do Senhor ilumine vossa caminhada, pois somente assim podeis encontrar Jesus. Dobrai
vossos joelhos em oração. Quando estais afastados da oração vos tornais alvo do inimigo. Eu sou a vossa
Mãe e vim do céu para socorrer-vos. Sede fiéis. Vossa falta de fidelidade vos leva à escravidão. Sois
pertença do Senhor. Foi por vós que Meu Jesus morreu na cruz. Escutai-Me. Eis o tempo da vossa
decisão. Avante sem medo. Um fato doloroso se dará em Montreal e se repetirá no Rio de Janeiro.
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.
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3.538- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 13/09/2011
Queridos filhos, os que estão em Juba gritarão por socorro e a dor será grande para os Meus pobres
filhos. Dobrai vossos joelhos em oração. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Sede
dóceis e dizei o vosso sim ao chamado do Senhor. Sois importantes para a realização dos Meus planos.
Escutai-Me. Tudo aquilo que fizerdes em favor dos Meus planos o Senhor vos recompensará
generosamente. Não temais. Vós não estais sozinhos. Eu estou ao vosso lado. 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.
3.537- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 10/09/2011
Queridos filhos, Sou a vossa Mãe e vim do Céu para chamar-vos à santidade. Abri vossos corações e
acolhei com alegria os Meus apelos. Não vos afasteis da graça do Senhor. Ele vos ama e vos espera de
braços abertos. Sede mansos e humildes de coração, pois somente assim podeis compreender os desígnios
de Deus para vossas vidas. Não quero forçar-vos, mas escutai-Me. Caminhais para um futuro de grandes
provações. Sofro por aquilo que vem para vós. Luena vai chorar a morte de seus filhos. Dobrai vossos
joelhos em oração. Ainda tenho nobres coisas a revelar-vos. Estai atentos. Não vivais no pecado.
Arrependei-vos e servi ao Senhor. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem de Deus. 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.
3.536- Mensagem de Nossa Senhora, em Brazlândia/DF trasmitida em 06/09/2011
Queridos filhos, eis o tempo das grandes tribulações para a humanidade. Não vos afasteis do Meu Jesus. A
vossa força e vitória está n’Ele. Sede fiéis e em tudo procurai imitar Meu Filho Jesus. Eu sou a vossa Mãe
e sou incansável. Escutai-Me, pois quero conduzir-vos Àquele que é o vosso Único e verdadeiro Salvador.
Os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos e é chegado o momento do vosso
retorno. Voltai-vos. Meu Jesus vos espera de braços abertos. Vivei voltados para o Paraíso para o qual
unicamente fostes criados e dai a vossa contribuição para o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração.
Sofro por aquilo que vem para vós. Bueu carregará pesada cruz e os Meus pobres filhos gritarão por
socorro. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente na oração encontrareis a graça da conversão. 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.
3.535- Mensagem de Nossa Senhora, em Cristalina/GO. trasmitida em 05/09/2011
Queridos filhos, não temais. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado, embora não Me vejais. Vim do
Céu para chamar-vos à conversão sincera que só é possível àqueles que se abrem à graça do Meu Filho
Jesus. Não recueis. Meu Senhor precisa do vosso sincero e corajoso testemunho. Abri vossos corações e
dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Eu vos amo como sois e quero ver-vos felizes já aqui
na terra e mais tarde Comigo no Céu. Rezai muito diante da cruz. A humanidade está afastada de Deus e
caminha para um grande abismo. Voltai-vos depressa. Gubin viverá a angústia de um condenado e os
Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Peço-vos que continueis firmes no caminho da oração.
Quando sentirdes o peso das dificuldades chamai por Jesus. Ele é o vosso grande amigo e jamais vos
abandonará. Confiai n’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
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3.534- Mensagem de Nossa Senhora, em Cruzeiro Velho/DF trasmitida em 04/09/2011
Queridos filhos, coragem. Jesus está ao vosso lado. Confiai n’Ele que é o vosso Único e verdadeiro
Salvador. Abri vossos corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Fugi do pecado e buscai
forças na oração, na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus. A humanidade está enferma e precisa
ser curada. Arrependei-vos, pois o arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho da
conversão. Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Eu sou a vossa Mãe
dolorosa e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Escutai-Me. Eu quero conduzir-vos ao Meu Jesus.
Sede dóceis e segui-Me pelo caminho do bem e da santidade. Um fato doloroso se dará em Beppu
(Japão) e se repetirá em Brejões (Bahia) . Sofro por aquilo que vem para vós. Rezai, rezai, rezai.
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
3.533- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 03/09/2011
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para abençoar-vos e conduzir-vos ao Meu Filho Jesus.
Não vivais no pecado. Arrependei-vos e servi ao Senhor com fidelidade. Conheço cada um de vós pelo
nome e sei o que vos é necessário. Abri vossos corações e escutai os Meus apelos. Deus tem pressa e é
chegado o momento do vosso grande retorno ao Senhor. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser
levado a sério. Rezai, rezai, rezai. Bondaroy e Loiret : a dor será grande para os Meus pobres filhos.
Sofro por aquilo que vem para vós. 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
3.532- Mensagem de Nossa Senhora, em Casimiro de Abreu/RJ trasmitida em 30/08/2011
Queridos filhos, amai o Amor, pois o Amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado.
Enchei-vos de esperança, pois sou a Mãe de Jesus e vim do céu para conduzir-vos a Ele, que é o vosso
Tudo. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Não permitais que as trevas do pecado
vos afastem da graça. Sois pertença do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. Não desanimeis.
Confiai em Jesus. Quando tudo parecer perdido virá para vós a grande vitória de Deus. Sede mansos e
humildes de coração. Acolhei os Meus apelos, pois somente assim podeis contribuir para o Triunfo
definitivo do Meu Imaculado Coração. Eu sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em
oração. Os que estão em Artigas gritarão por socorro. Escutai-Me. Não quero obrigar-vos, mas o que
digo deve ser levado a sério. Não recueis. Quem está com o Senhor jamais experimentará o peso da
derrota. 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.
3.531- Mensagem de Nossa Senhora, em Macaé/RJ trasmitida em 29/08/2011
Queridos filhos, abri vossos corações a Cristo. Ele quer falar-vos. Escutai Sua voz e deixai-vos guiar por
Ele, que é o vosso Bem Absoluto e vos conhece pelo nome. Não desanimeis ante vossas dificuldades.
Quando sentirdes o peso da cruz chamai por Jesus. Ele é a certeza da vossa vitória. Somente n’Ele está a
vossa plena felicidade e sem Ele nada podeis fazer. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos
Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no céu.
O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. A humanidade vive afastada de Deus e é chegado o

12/03/2012 16:11

17 de 47

http://pedroregis.com/2011.php

momento do grande retorno. Arrependei-vos e voltai-vos. Não temais o amanhã. Confiai em Jesus. Vossas
vidas estão em Suas mãos. Coragem. Um fato doloroso se dará em Lins e os Meus pobres filhos 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.
3.530- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 27/08/2011
Queridos filhos, Eu vim do Céu para conduzir-vos ao Céu. Convertei-vos e voltai-vos ao Meu Filho Jesus,
pois somente n’Ele está a vossa salvação. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os
homens se afastaram do Criador. Arrependei-vos sinceramente dos vossos pecados e buscai forças na
oração, na Eucaristia e nas Palavras do Meu Filho Jesus. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser
levado a sério. Dobrai vossos joelhos em oração. A força da oração transformará vossos corações. Não
permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Em toda parte testemunhai que sois homens e
mulheres de fé e que as coisas do mundo não são para vós. Caminhais para um futuro de grandes e
dolorosas tribulações. Buinen carregará pesada cruz e os Meus pobres filhos gritarão por socorro.
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.
3.529- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 25/08/2011
Queridos filhos, acreditai firmemente no poder de Deus. Ele tudo pode e se vos abrirdes à Sua graça, Ele
vos transformará. Sede mansos e humildes de coração. O Reino de Deus é para os que acolhem com
mansidão e humildade Seu chamado. Convertei-vos e testemunhai em toda parte que estais no mundo,
mas não sois do mundo. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu preciso do vosso sim sincero e corajoso.
Não cruzeis os braços. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Komatsu
beberá o cálice amargo da dor. Semelhantes sofrimentos viverão os habitantes da Calábria.
Voltai-vos depressa. Meu Jesus vos ama 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.
3.528- Mensagem de Nossa Senhora, Chácara Pai Eterno-Campo do Brito/SE, trasmitida em
23/08/2011
Queridos filhos, não temais. Tende coragem, fé e esperança. Meu Senhor caminha ao vosso lado e a nada
deveis temer. Vim do céu para socorrer-vos. Abri vossos corações e sede dóceis aos Meus apelos.
Peço-vos que sejais fiéis. A vossa fidelidade atrairá sobre vós as bênçãos de Deus. A humanidade está
enferma e é chegado o momento do grande retorno. Afastai-vos do pecado e servi ao Senhor. Sofro por
aquilo que vem para vós. Tango gritará por socorro e os Meus pobres filhos beberão o cálice amargo
da dor. Semelhantes sofrimentos viverão os habitantes de Guadalajara. Dobrai vossos joelhos em
oração. Somente por meio da oração podeis alcançar vitória. 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.
3.527- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 20/08/2011
Queridos filhos, vós sois pertença do Senhor. Voltai-vos a Ele e sereis salvos. Não vivais estacionados no
pecado. Eis o tempo oportuno para o vosso retorno ao Deus da Salvação e da Paz. A humanidade vive
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fortes tensões e os Meus pobres filhos não sabem para onde ir. Eu vim do céu para apontar-vos o
caminho. Rezai, fazei penitência, buscai Jesus na Eucaristia, escutai Sua Palavra e aproximai-vos do
sacramento da Confissão. Se vos converterdes, bem depressa a humanidade encontrará a paz. Não cruzeis
os braços. Não recueis. Hamburgo viverá a angústia de um condenado. Sofro por aquilo que vem
para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Quem está com o Senhor vencerá. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui
por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.526- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Goiânia/GO na Paróquia Sagrada Família
trasmitida em 16/08/2011
Queridos filhos, vós estais no mundo, mas não sois do mundo. Vivei voltados para o Paraíso para qual
unicamente fostes criados. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem do Meu Filho Jesus.
Peço-vos que vivais os Meus apelos e que em toda parte procureis testemunhar a vossa fé. Eu sou a vossa
Mãe e vos amo. Não percais a vossa esperança. Confiai em Jesus. N’Ele está a vossa vitória e vossa
salvação. Amai a verdade e dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Não cruzeis os
braços. Deus tem pressa e vos chama. Abri vossos corações e aceitai Sua vontade para vossas vidas. Não
quero obrigar-vos, mas escutai-Me, pois quero conduzir-vos Àquele que é o vosso Único Caminho,
Verdade e Vida. Sofro por aquilo que vem para vós. Rezai,rezai,rezai. Os que estão em Preguiça
gritarão por socorro. 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.
3.525- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Pontalina/GO na Paróquia Santo Antonio
trasmitida em 15/08/2011
Queridos filhos, Eu vos amo imensamente e venho do Céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Sede
dóceis e não vos afasteis do caminho que vos apontei. Sede fiéis e testemunhai a todos que sois
unicamente de Cristo. A humanidade vive momentos difíceis e os Meus pobres filhos caminham como
cegos. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente por meio da oração podeis alcançar vitória. Não
desanimeis. Chegará o dia em que os homens terão a grande chance do arrependimento. Deus
mostrará um grande sinal e os homens não terão explicação. Depois da grande tribulação o Senhor
transformará a Terra e vereis a Mão Poderosa de Deus agir. Arrependei-vos e voltai-vos. Meu Senhor
vos espera de braços abertos. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Coragem. Eu pedirei ao
meu Jesus por vós. 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 reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.524- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 13/08/2011
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Abri vossos
corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Peço-vos que sejais dóceis ao Meu chamado e
que em toda parte procureis testemunhar a vossa fé. Não vivais afastados da graça do Senhor. Dobrai
vossos joelhos em oração e vereis a paz reinar sobre a Terra. Deus tem pressa. Não vivais estacionados no
pecado. Quando estais afastados, vos tornais alvo do demônio. A humanidade tornou-se pobre
espiritualmente porque os homens valorizaram a criatura mais que o Criador. Sofro por aquilo que vem
para vós. Fakse e Évora gritarão por socorro e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz.
Buscai forças na Eucaristia e nas Palavras do Meu Filho Jesus. 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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3.523- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Juiz de Fora/MG trasmitida em 09/08/2011
Queridos filhos, não percais a vossa esperança. Meu Jesus está ao vosso lado. Confiai n’Ele que vê o
oculto e vos conhece pelo nome. Afastai-vos de tudo aquilo que paralisa em vós o verdadeiro amor de
Deus. Meu Senhor vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. Não cruzeis os braços. Deus tem
pressa. Fugi do pecado e servi ao Senhor com alegria. Caminhais para um futuro de dolorosas provações,
mas confiai em Jesus. N’Ele está a vossa vitória. Conheço cada um de vós pelo nome e rogarei ao Meu
Jesus por vós. Rezai muito diante da cruz pela paz do mundo. Sofro pro aquilo que vem para vós. Jhusi
viverá momentos de grandes sofrimentos e a dor será grande para Meus pobres filhos. Sede dóceis e
vivei as mensagens que vos transmiti ao longo destes anos. Coragem. Aconteça o que acontecer não
percais a vossa esperança. 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.
3.522- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Juiz de Fora/MG trasmitida em 08/08/2011
Queridos filhos, quero dizer-vos que sois amados um por um pelo Pai, no Filho, por meio do Espírito
Santo. Não vos afasteis da verdade. Sede fiéis a Jesus e vivei Seu Evangelho. Não permitais que a chama
da fé se apague dentro de vós. Buscai forças na Eucaristia e em toda parte testemunhai que sois
verdadeiramente do Senhor. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Convertei-vos. Viveis no
tempo das grandes confusões espirituais. Abri vossos corações à ação do Espírito Santo e jamais sereis
enganados. Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para conduzir-vos ao Meu Jesus. Sede mansos e humildes
de coração. Não quero forçar-vos, mas escutai-Me. Não temais. Quando tudo parecer perdido o Senhor
virá a vós com grande vitória. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Coragem. Nada está perdido. Voltai-vos
depressa. Um fato doloroso se dará em Assis e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. 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.
3.521- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 06/08/2011
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. A Terra está cheia de maldade e os homens caminham
para um grande abismo. Sofro por aquilo que vem para vós. A morte passará por Sumba e por Pula e a
dor será grande para os Meus pobres filhos. Não vos afasteis do amor do Senhor. Abri vossos corações
e acolhei os Meus apelos. Conheço vossas necessidades e rogarei ao Meu Jesus por vós. Não quero
obrigar-vos, mas escutai-Me. Dizei a todos que Deus tem pressa e que este é o tempo da graça. Não
fiqueis de braços cruzados. Confiai em Jesus. Ele é o vosso grande amigo e está sempre perto de vós.
Afastai-vos das coisas do mundo e servi ao Senhor com fidelidade. Ainda tereis longos anos de duras
provações. Não permitais que o demônio vos engane. 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.
3.520- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em São Sebastião/DF trasmitida em 02/08/2011
Queridos filhos, Eu vos amo como sois. Peço-vos que sejais dóceis ao Meu chamado e que em toda parte
procureis imitar Meu Filho Jesus. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Sofro por causa dos vossos
sofrimentos e quero ajudar-vos. Abri vossos corações e não vivais em pecado. Deus tem pressa. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã. A humanidade distanciou-se de Deus e caminha para um grande
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abismo. Voltai-vos a Jesus. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Peço-vos que mantenhais
acesa a chama da vossa fé. Quando vos sentirdes fracos, chamai por Jesus, pois somente n’Ele está a
vossa vitória. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis viver e testemunhar os Meus
apelos. Sofro por aquilo que vem para vós. Hedensted viverá momentos de grandes tribulações e os
Meus pobres filhos 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.
3.519- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Guará II/DF trasmitida em 01/08/2011
Queridos filhos, não temais o amanhã. Voltai-vos Àquele que é o vosso Único Caminho, Verdade e Vida.
Não vivais afastados da graça do Senhor. Convertei-vos e servi ao Senhor com fidelidade. Caminhais para
um futuro doloroso e somente em Jesus podeis encontrar forças para suportar o peso das provações que
hão de vir. A humanidade afastou-se do Criador e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar
outros cegos. Vim para apontar-vos o caminho da salvação. Não recueis. Rezai muito diante da cruz pela
paz do mundo. Sofro por aquilo que vem para vós. Serik experimentará pesada cruz e os Meus pobres
filhos beberão o cálice amargo da dor. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e vos
amo. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou e vereis a paz reinar sobre a Terra. Tende
coragem, fé e esperança. Quando tudo parecer perdido surgirá para vós a grande vitória de Deus. Avante.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
3.518- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida no Povoado Maravilha-Monte Alegre/SE trasmitida
em 31/07/2011
Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero ver-vos felizes já aqui na Terra e mais tarde Comigo no
Céu. Peço-vos que sejais defensores da verdade, pois a verdade vos libertará e vos conduzirá à salvação.
A humanidade está enferma e é chegado o momento do grande retorno ao Senhor. Deixai-vos conduzir
pelas Mãos do Senhor e sereis curados espiritualmente. Arrependei-vos, pois o arrependimento é o
primeiro passo a ser dado no caminho da conversão. Sou a vossa Mãe e vos amo imensamente. Abri
vossos corações e vivei os Meus apelos. Não vim do céu por brincadeira. Eis que chegaram os tempos por
Mim preditos no passado. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente por meio da oração podeis encontrar
a graça de Jesus. Não recueis. Kiudang irá chorar a morte de seus filhos . Semelhantes sofrimentos
viverão os habitantes de Lima . Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro pro aquilo que vem para vós.
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.
3.517- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 30/07/2011
Queridos filhos, afastai-vos da maldade e servi ao Senhor, pois somente assim podeis alcançar a santidade.
Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para socorrer-vos. Sede mansos e humildes de coração. Meu Filho
Jesus espera muito de vós. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade tornou-se infiel a Deus porque
os homens se afastaram da oração. Dizei a todos que Deus tem pressa e que já não podeis viver
estacionados no pecado. Arrependei-vos e voltai-vos. Meu Senhor vos ama e vos espera de braços
abertos. Caminhais para um futuro de grandes dificuldades . Buscai forças em Jesus. Não quero
obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Tula gritará por socorro e a dor será grande para
os Meus pobres filhos . Sofro por aquilo que vem para vós . Eu quero ajudar-vos, mas depende de vós
aquilo que Eu faço. Sede dóceis. Abri vossos corações e 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
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uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.516- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 28/07/2011
Queridos filhos, eis o tempo da grande e dolorosa tribulação para os homens e mulheres de fé. Peço-vos
que não vos afasteis da verdade, pois somente assim podeis manter acesa a chama da vossa fé. Buscai
forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus. A vossa vitória está no Senhor. Confiai n’Ele que é
o vosso Bem Absoluto e sabe o que vos é necessário. Convertei-vos sem demora. Viveis no tempo da
graça. Dias difíceis virão para vós. Ainda não será o fim. Como já disse, ainda tereis longos anos de
duras provações. Voltai-vos ao Senhor na alegria e não na dor. Meu Senhor é Misericordioso e quer
salvar-vos. Abri vossos corações e aceitai Sua vontade para vossas vidas. Um fato grandioso se dará em
Mebane e se repetirá em Lisboa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. 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.
3.515- Mensagem de Nossa Senhora trasmitida em 26/07/2011
Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual. Sede fiéis ao Senhor e esperai n’Ele com alegria.
Afastai-vos de tudo aquilo que não vem do Senhor. Eu vim do céu para orientar-vos e conduzir-vos ao
Meu Filho Jesus. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade está enferma e precisa ser curada.
Aproximai-vos do Sacramento da Confissão e buscai a Misericórdia do Senhor. Ele quer salvar-vos. Abri
vossos corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Benxi viverá a angústia de um
condenado. Sofro por aquilo que vem para vós. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
3.514- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 23/07/2011
Queridos filhos, Herefordshire e Pátras: a morte passará e a dor será grande para os Meus pobres
filhos. Eis o tempo das grandes tribulações para a humanidade. Voltai-vos ao Senhor. Não fiqueis
estacionados no pecado. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Dizei a todos que este é o tempo
da graça. Abri vossos corações e servi ao Senhor com alegria. Ainda tereis longos anos de duras
provações. Sofro por aquilo que vem para vós. Acreditai firmemente do poder de Deus e não vos
afasteis da verdade. Sede honestos em vossos atos e vivei amorosamente o Evangelho do Meu Jesus.
Confiai no Senhor. N’Ele está a vossa verdadeira libertação. 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.
3.513- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Vicente Pires/DF trasmitida em 19/07/2011
Queridos filhos, tende coragem, fé e esperança. Aconteça o que acontecer não vos afasteis da verdade.
Sede defensores do Evangelho e em toda parte testemunhai que sois de Deus. Não quero obrigar-vos, mas
o que digo deve ser levado a sério. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade caminha para o
abismo da autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. A Europa estremecerá.
Três Países gritarão por socorro. Sofro por aquilo que vem para vós. Não vivais afastados da oração.
Deus quer salvar-vos. Sede mansos e humildes de coração, pois somente assim podeis escutar a voz do
Senhor. Sheffield beberá o cálice amargo do sofrimento. Rezai, rezai, rezai. Eu rogarei ao Meu Jesus
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por vós. Não desanimeis. Eu estarei sempre perto de vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.512- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Lago Azul-Novo Gama/GO trasmitida em
18/07/2011
Queridos filhos, não tenhais medo do amanhã, mas convertei-vos. Estai atentos. O inimigo de Deus semeia
confusão quando engana os homens para anunciarem acontecimentos com datas, causando divisão entre o
povo de Deus. Escutai a voz da Igreja. Fechai vossos olhos e ouvidos para tudo aquilo que não vem do
Senhor. Amai e defendei a verdade. Deixai-vos guiar pela graça do Senhor e alimentai-vos de Sua palavra
e da Eucaristia. Vossa força e vossa vitória estão em Jesus. Confiai n’Ele que é o vosso Bem Absoluto e
sabe o que vos é necessário. Nova Roma do Sul: de lá virá uma grande graça para a Igreja. Rendei
graças ao Senhor porque Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Coragem. Quem está com o
Senhor e ama a verdade, jamais será enganado. 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
3.511- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 16/07/2011
Queridos filhos, Miranda vai chorar porque em Miramar acontecerá uma grande devastação. Sofro
por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Não vos afasteis da verdade. Caminhais
para um futuro de grandes provações, mas ainda não será o fim. Deus quer salvar-vos. Abri vossos
corações ao Amor do Senhor e voltai-vos a Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Peço-vos que
vivais o Evangelho do Meu Jesus e em toda parte procureis testemunhar a vossa fé. A humanidade vive
momentos difíceis e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Estai atentos para
não serdes enganados pelo demônio. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Sois importantes para a realização
dos 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.
3.510- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida no Sítio Santo Antonio- General Salgado/SP
trasmitida em 13/07/2011
Queridos filhos, afastai-vos definitivamente do pecado e servi ao Senhor com fidelidade. Acolhei os Meus
apelos e em toda parte testemunhai que sois unicamente do Senhor. Viveis no tempo pior que no tempo do
dilúvio. Buscai forças na oração, na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus. Vós não estais sozinhos.
Eu caminho convosco. Tende coragem, fé e esperança. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Quando
sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus. Ele é o vosso Tudo e Sua graça estará presente em vossas
vidas. Estai atentos. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais. Não permitais que o demônio vos
engane. Sois do Senhor. Voltai-vos a Ele que vos ama e vos espera de braços abertos. Um fato grandioso
se dará em Malatya. Estai atentos aos sinais de Deus. 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
3.509- Mensagem de Nossa Senhora, na Igreja de Stª Terezinha do Menino Jesus- Magda-SP
trasmitida em 12/07/2011
Queridos filhos, sede fiéis a Jesus. Não vos afasteis do caminho da verdade. A humanidade contaminou-se
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com as falsas ideologias e os Meus pobres filhos vivem como cegos a guiar outros cegos. Eu sou a vossa
Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração e vereis a paz reinar
sobre a terra. Dias difíceis virão para os homens e mulheres de fé. Aconteça o que acontecer, ficai com a
Igreja. Abraçai a graça do Senhor e buscai a santidade. Eu quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais
tarde Comigo no Céu. Os homens serão surpreendidos com um grande acontecimento que se dará em
Badakhshan . Tudo que vos anunciei no passado vai realizar-se. Estai atentos. Eu preciso do vosso
sincero e corajoso testemunho. Abri vossos corações e vivei voltados para Aquele que é o vosso Único e
verdadeiro Salvador. 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.
3.508- Mensagem de Nossa Senhora, na Igreja de Bom Jesus- Floreal-SP trasmitida em 11/07/2011
Queridos filhos, Eu vos amo como sois e peço-vos que sejais fiéis ao Meu Filho Jesus. Não fiqueis
estacionados no pecado. Sois do Senhor e as coisas do mundo não são para vós. A humanidade vive pobre
espiritualmente porque os homens se afastaram do Criador. Voltai-vos depressa. Meu Senhor vos espera
de braços abertos. Turia experimentará pesada cruz e os Meus pobres filhos hão de chorar e
lamentar. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus tem pressa. Sede mansos e humildes de coração, pois
somente assim podeis fazer a vontade de Deus. Vivei e testemunhai o Evangelho do Meu Jesus. Não
permitais que nada vos afaste do Senhor. Ele espera muito de vós. Vim do Céu para conduzir-vos à
verdade. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Quando tudo parecer perdido virá para
vós a grande vitória de Deus. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.507- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 09/07/2011
Queridos filhos, eis o tempo oportuno para vos converterdes. Não vivais afastados do Senhor. Ele vos ama
e vos espera com imenso amor de Pai. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Dizei a todos
que Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Viveis no tempo das grandes
confusões espirituais. O inimigo de Deus quer afastar-vos da verdade. Estai atentos. Dobrai vossos joelhos
em oração. Escutai-Me. Eu quero levar-vos ao Meu Filho Jesus. Abri vossos corações e sede dóceis aos
Meus apelos. Zanjan e Meta: a morte Virá e a dor será grande para os Meus pobres filhos. Sofro por
aquilo que vem para vos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.506- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Montes Claros/MG, trasmitida em 04/07/2011
Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Abri vossos corações a
Jesus e não vos afasteis da Sua graça. Sois pertença do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir.
Enchei-vos de esperança e não vos afasteis do caminho que vos apontei. Deus quer salvar-vos, mas vós
não podeis viver estacionados no pecado. Libertai-vos verdadeiramente de tudo aquilo que vos afasta do
Senhor. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Sede homens e mulheres de oração. Acolhei os
Meus apelos, pois desejo conduzir-vos Àquele que é o vosso Único Caminho, Verdade e Vida. Os que
estão em Wabrzezno gritarão por socorro e a dor será grande para os Meus pobres filhos. Dobrai
vossos joelhos em oração. Somente no Senhor encontrareis forças para vossa caminhada. 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 abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz
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3.505- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Montes Claros/MG, trasmitida em 03/07/2011
Queridos filhos, vós não estais sozinhos. Tende coragem, fé e esperança. Aconteça o que acontecer, não
desanimeis. A vossa vitória está em Jesus. Confiai n’Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Eu sou
a vossa mãe e vim do Céu para socorrer-vos. Dobrai vossos joelhos em oração. Não permitais que o
demônio roube a vossa paz. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Quando tudo parecer perdido, surgirá para
vós uma grande alegria. Um fato grandioso se dará na Polônia e os homens ficarão maravilhados.
Escutai-Me. Não recueis. Eu estarei sempre perto de vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.504- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 02/07/2011
Queridos filhos, Buin e Chanville : a morte passará e grande será a dor para os Meus pobres filhos.
Dobrai vossos joelhos em oração. Somente na força da oração podeis suportar o peso das provações. Abri
vossos corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Reconciliai-vos com Deus por meio do
Sacramento da Confissão e buscai forças na Eucaristia. A vossa vitória está em Jesus. Sede dóceis.
Afastai-vos das coisas do mundo e servi ao Senhor. Tudo nesta vida passa, mas a graça de Deus em vós
será eterna. Amai a verdade e escutai a voz da Igreja. Deus quer falar-vos. Abri vossos corações. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz
3.503- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 29/06/2011
Queridos filhos, encorajai-vos e testemunhai que sois verdadeiramente do Meu Filho Jesus. Sede
defensores da verdade. Amai a Igreja e rezai por ela. A Igreja do Meu Jesus sofrerá com uma grande e
violenta perseguição. Dor maior não existiu. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem
para vós. Não recueis ante vossas dificuldades. Confiai em Jesus e sereis vitoriosos. Não há vitória sem
cruz. Não vos esqueçais: em tudo, Deus em primeiro lugar. Os inimigos de Deus se unirão contra Sua
Igreja, mas a vitória será de Deus. Não temais. Sede fiéis e abraçai a verdadeira doutrina. Os que estão
afastados dos sacramentos carregarão pesada cruz. Buscai forças na Eucaristia e vivei voltados para o
Paraíso para o qual unicamente fostes criados e jamais experimentareis a derrota. 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
3.502- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 28/06/2011
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração em favor da Igreja. Dias de fúria virão contra a
Igreja do Meu Jesus e os inimigos da Igreja agirão para levá-la ao calvário. Sofro por aquilo que
vem para vós. Rezai também pelo Papa Bento XVI. Dias de trevas virão e a dor será grande para os
fiéis. Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para conduzir-vos à verdade. Acolhei o Evangelho e defendei a
verdadeira doutrina. Ainda tereis longos anos de provações, mas por fim haverá o triunfo do Meu
Imaculado Coração. Avante sem medo. Eu estarei sempre ao vosso lado. Não desanimeis. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz
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3.501- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 25/06/2011
Queridos filhos, Deus é o vosso Bem Absoluto e somente a Sua graça vos transformará. Deixai-vos guiar
pelo Espírito Santo, pois somente assim podeis encontrar forças para vossa caminhada de fé.
Arrependei-vos e servi ao Senhor com alegria. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais. Não
permitais que o demônio vos engane. Sede fortes. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Sonzay
viverá momentos de grandes tribulações. Rezai, rezai, rezai. Não vos afasteis do caminho que vos
apontei ao longo destes anos. Eu quero ajudar-vos, mas peço-vos que sejais dóceis aos Meus apelos. 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
3.500- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 24/06/2011
Queridos filhos, convido-vos a viverdes voltados para o Senhor e a testemunhardes com vossos exemplos
e palavras que sois verdadeiramente homens e mulheres de fé. Não cruzeis os braços. Eis que chegaram
os tempos das grandes tribulações para a Igreja. A Igreja viverá momentos de grandes aflições e os
homens fiéis hão de chorar e lamentar. Dobrai vossos joelhos em oração. Peço-vos que tenhais a
coragem de João Batista. Defendei sem medo a verdadeira doutrina. Aconteça o que acontecer não
permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Meu Jesus não abandonará Sua Igreja. A cruz
será pesada e muitos consagrados serão levados à morte, mas pela graça do Meu Jesus, virá um
homem de fé que levará a Igreja à grande vitória final. Tudo que vos anunciei no passado vai
acontecer, mas por fim virá para os eleitos a grande e feliz vitória. Avante pelo caminho 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
3.499- Mensagem de Nossa Senhora, em Santo Amaro/SP, trasmitida em 21/06/2011
Queridos filhos, não percais a vossa esperança. Meu Filho Jesus está ao vosso lado. Aconteça o que
acontecer não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Eu sou a vossa Mãe e quero
ajudar-vos. Peço-vos que sejais dóceis aos Meus apelos. Eu quero conduzir-vos Àquele que é o vosso
Único Caminho, Verdade e Vida. A humanidade contaminou-se com o pecado e é chegado o momento do
grande retorno ao Senhor. Escutai a voz de Deus. Abri vossos corações e mudai de vida. Tenho ainda
nobres coisas a revelar-vos. Estai atentos. Se vos converterdes a humanidade será curada espiritualmente.
Escutai-Me. Um fato doloroso se dará em Kenova e se repetirá em Lisboa. Dobrai vossos joelhos em
oração. Sofro por aquilo que vem para vós. Não quero obrigar-vos, mas levai a todos os Meus apelos. Por
meio das Minhas mensagens Eu quero levar-vos à santidade. Avante sem medo. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui
por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.498- Mensagem de Nossa Senhora, em Itú/SP, trasmitida em 20/06/2011
Queridos filhos, não vivais afastados do Senhor. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Dai o
melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Eis os tempos das grandes tribulações para a
humanidade. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e vim do céu para chamar-vos à conversão. Não cruzeis os
braços. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio. Este é o tempo da grande confusão espiritual.
Peço-vos que permaneçais firmes no caminho da verdade. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser
levado a sério. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Arrependei-vos. Somente na graça do
Senhor encontrareis a salvação. Sede mansos e humildes de coração. Se vos acontecer cair, chamai por
Jesus. Ele é o vosso grande amigo e vos conhece pelo nome. Dobrai vossos joelhos em oração. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Taketa gritará por socorro e os Meus pobres filhos hão de
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chorar e lamentar. Sofro pro aquilo que vem para vós. Avante. Em Jesus está a vossa vitória. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
3.497- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 18/06/2011
Queridos filhos, coragem. Quando tudo parecer perdido surgirá para vós uma grande alegria. Não
desanimeis ante vossas dificuldades. Confiai em Meu Filho Jesus. Eis que chegaram os tempos por Mim
preditos. Dobrai vossos joelhos em oração. Arrependei-vos e servi ao Senhor com fidelidade. Tendes ainda
um longo tempo de provações. Ainda vereis horrores sobre a terra. Sofro por aquilo que vem para vós.
Lelystad beberá o cálice amargo do sofrimento e Amã estremecerá. Rezai, rezai, rezai. Eis o tempo da
graça para os fiéis. 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
3.496- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 16/06/2011
Queridos filhos, enchei-vos do amor de Deus, pois somente no amor encontrareis a paz. Abri vossos
corações e sede mansos e humildes de coração. Deixai-vos guiar pelo Espírito Santo e tudo acabará bem
para vós. Não vos esqueçais: a vossa vitória está no Senhor. Buscai-O por meio dos sacramentos.
Reconciliai-vos com Deus por meio da confissão. Na Eucaristia está a certeza da vossa vitória sobre as
forças do mal. Meu Jesus vos espera. Caminhai ao Seu encontro e alegrai-vos na Sua presença. Continuai
firmes na oração. Um fato doloroso acontecerá em Dem e os homens viverão momentos de grandes
aflições. 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
3.495- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 14/06/2011
Queridos filhos, os habitantes de Usa gritarão por socorro e a dor será grande para os Meus pobres
filhos. Convertei-vos e voltai-vos ao Meu Filho Jesus. Não permitais que o demônio vos escravize e vos
afaste de Deus. Vós sois pertença do senhor e as coisas do mundo na são para vós. Enchei-vos do Amor
de Deus e em toda parte testemunhai a vossa fé. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos
Àquele que é o vosso Tudo. Não cruzeis os braços. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade trilha
pelas veredas da autodestruição que os homens prepararam por suas proprias mãos. Sofro por aquilo que
vem para vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.494- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 11/06/2011
Queridos filhos, um fato doloroso se dará em Kislovodsk e se repetirá em Tucano. Sofro por aquilo
que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade está afastada de Deus e é chegado o
momento do grande retorno. Arrependei-vos. O arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho
da conversão. Sede fiéis a Jesus. Não permitais que o demônio vos engane. Sois do Senhor e somente a
Ele deveis seguir e servir. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus.
Conheço cada um de vós pelo nome e quero conduzir-vos à santidade. Abri vossos corações com alegria.
Eu rogarei ao Meu Jesus por 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
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uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.493- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Brasília/DF. trasmitida em 07/06/2011
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos à santidade. Meu Filho Jesus vos
espera de braços abertos. Não fiqueis estacionados no pecado, mas esforçai-vos para viverdes na graça.
Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. A humanidade caminha para o abismo da
destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Voltai-vos. Meu Senhor vos espera. Sede
mansos e humildes de coração, pois somente assim podeis contribuir para a Vitória de Deus com o triunfo
do Meu Imaculado Coração. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Quando sentirdes o peso da cruz,
chamai por Jesus. Somente n’Ele está vossa vitória. Ele é o vosso único e verdadeiro Salvador e fora d’Ele
jamais sereis salvos. Rezai muito diante da cruz suplicando a Misericórdia de Deus para vós. Um fato
doloroso se dará em Fátima (Portugal) e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Banzaé
gritará por socorro e a cruz será pesada para os Meus pobres filhos. Buscai forças em Jesus. Não vos
afasteis da oração. Segui-Me pelo caminho do bem e da santidade. Eu quero ver-vos felizes já aqui na
terra e mais tarde Comigo no céu. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.492- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Riacho Fundo I/DF. 06/06/2011 trasmitida em
06/06/2011
Queridos filhos, peço-vos que vivais com fidelidade os Meus apelos, pois desejo conduzir-vos Àquele que
é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Não cruzeis os braços. Eis o tempo oportuno para o vosso retorno ao
Senhor. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Ele vos dará forças e coragem. Abri
vossos corações à Sua graça e sereis grandes na fé. Eu quero ajudar-vos. Não recueis. Sois amados um por
um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Vivei voltados para o Paraíso e não permitais que as
coisas do mundo vos afastem do caminho da santidade. A humanidade contaminou-se com o pecado e é
chegado o momento do grande arrependimento. Ainda vereis horrores sobre a terra. Um fato doloroso se
dará em Trevões e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Sofro por aquilo que vem para
vós. Dobrai vossos joelhos em oração e 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.
3.491- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 04/06/2011
Queridos filhos, Eu vos amo como sois. Peço-vos ilimitada confiança em Meu Filho Jesus, pois somente
n’Ele está vossa plena felicidade. Não tenhais saudade do vosso passado de pecado. Libertai-vos
verdadeiramente das fáceis seduções do mundo, pois sois pertença do Senhor. Ele conhece vossas
fraquezas e quer ajudar-vos. Abri vossos corações e alegrai-vos, pois Ele vos ama e vos perdoa. Buscai
forças na oração e na Eucaristia. Escutai amorosamente o Evangelho do Meu Jesus e deixai que Suas
palavras transformem vossas vidas. Tende coragem. Não desanimeis. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e
estou muito perto de vós. Quando vos sentirdes tentados, dobrai vossos joelhos em oração diante da cruz.
A graça do Meu Jesus vos sustentará e o demônio será derrotado. A humanidade tornou-se pobre
espiritualmente e precisa ser restaurada. Sofro por aquilo que vem para vós. Bonifácio vai chorar porque
na Altura passará a morte e os Meus pobres filhos gritarão no Extremo . Avante. Eu rogarei 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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3.490- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 01/06/2011
Queridos filhos, não percais a vossa esperança, mas vivei voltados para o Senhor, pois somente n’Ele está
a vossa verdadeira libertação e salvação. Acolhei o Evangelho do Meu Jesus e deixai que Suas palavras
vos transformem. Sede fiéis à Igreja. Obedecei ao Papa e sede fiéis à verdadeira doutrina. Viveis no tempo
das grandes confusões espirituais. Quem não abraçar a verdade perderá a fé. Dizei a todos que este é o
tempo do grande retorno ao Senhor. Rezai. Somente rezando podeis suportar o peso das provações que
hão de vir. Chania beberá o cálice amargo da dor e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz.
Rezai, rezai, rezai. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para
conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Não recueis. Abri vossos corações e 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
3.489- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida na Igreja de Santo Antonio - Parque dos
Faróis/Socorro/SE, trasmitida em 31/05/2011
Queridos filhos, tende coragem, fé e esperança. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Acreditai
firmemente no poder e Deus e buscai na Sua graça a força para a vossa caminhada de fé. Peço-vos que
vivais os Meus apelos, pois somente assim podeis contribuir para o triunfo definitivo do Meu Imaculado
Coração. Abri vossos corações como as flores se abrem na primavera. Meu Senhor vos ama e vos espera.
Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer não deixeis para amanhã. Eu sou a vossa Mãe e sou
incansável. Sede dóceis. Não vivais no pecado. Não ofendais Meu Filho Jesus. Eu vos amo e quero
ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Eis os tempos das grandes tribulações. Rezai,
quando estais afastados, vós tornais alvo do inimigo de Deus. Voltai-vos depressa. Meu Jesus vos espera
de braços abertos. Sede honestos em vossos atos e em toda parte testemunhai que sois unicamente do
Senhor. Puno gritará por socorro e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Sofro por aquilo
que vem para vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.488- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 28/05/2011
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e amo-vos como sois. Não permitais que as trevas do pecado vos
impeçam de caminhar ao encontro do Meu Filho Jesus. Sede dóceis e aceitai a vontade de Deus para
vossas vidas. Sois importantes para a realização dos Meus planos. Tende coragem, fé e esperança.
Agradeço-vos por estardes aqui. Obrigada pelo vosso amor e carinho. Meu Jesus vos recompensará por
tudo que fazeis em favor dos Meus planos. Abri vossos corações aos apelos do Senhor e vivei na Sua
graça. Não desanimeis. Quando tudo parecer perdido, surgirá para vós uma grande alegria. Confiai em
Minha Maternal proteção. Eu quero conduzir-vos ao Meu Jesus. Escuta-Me. Eu levarei vossos apelos ao
Meu Jesus. Dobrai vossos joelhos em oração em favor da humanidade. Os homens caminham como cegos
a guiar outros cegos. Sofro por aquilo que vem para vós. Um fato doloroso se dará em Crato e se
repetirá em Crato. Os que estão em Santander gritarão por socorro. Rezai, rezai, rezai. Somente na
oração encontrareis forças para suportardes o peso da vossa cruz. 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
3.487- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida no Rio de Janeiro trasmitida em 24/05/2011
Queridos filhos, Patos sofrerão e os Lagos estarão contaminados. Guarda irá chorar e grande será o
sofrimento sem ter Esperança . Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Dedicai parte do vosso tempo
à oração. Amai a verdade e em tudo imitai Meu Filho Jesus. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor
vos confiou. Ele espera muito de vós. Abri vossos corações e esperai n’Ele com alegria. Eu sou a vossa
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Mãe e estarei sempre perto de vós. Tende coragem. Vivei os Meus apelos e sereis grandes na fé. Fugi do
pecado e servi ao Senhor com fidelidade. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Avante sem
medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.486- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida no Rio de Janeiro trasmitida em 23/05/2011
Queridos filhos, eu vos amo imensamente e vim do céu para abençoar-vos. Alegrai-vos, pois tendes um
lugar especial em Meu Imaculado Coração. Conheço vossas necessidades e rogarei ao Meu Filho Jesus
por vós. Não desanimeis. Quando tudo parecer perdido surgirá para vós uma grande alegria. Tende
coragem, fé esperança. Deixai-vos guiar por Mim, pois desejo conduzir-vos Àquele que é o vosso
Caminho, Verdade e Vida. Abri vossos corações e sereis transformados. Dobrai vossos joelhos em oração.
A humanidade precisa de paz e somente por meio da oração os homens encontrarão a graça da paz. Sofro
por causa dos vossos sofrimentos, mas não desanimeis. Nada está perdido. As Cabras sofridas subirão o
Alto Bonito que estará sem beleza e no Espinho encontrarão a morte. Não recueis. Vós que estais a
escutar-Me esforçai-vos para alcançar a conversão. Neste momento derramo 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
3.485- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 21/05/2011
Queridos filhos, confiai plenamente no poder de Deus e vivei voltados para o Paraíso para o qual
unicamente fostes criados. Vós sois pertença do Senhor e nada neste mundo poderá vos afastar do Seu
amor se viverdes na graça da fidelidade. Não desanimeis. Dobrai vossos joelhos em oração suplicando a
misericórdia de Deus para a humanidade. Os homens desafiaram o Criador e caminham para o abismo da
destruição que prepararam por suas próprias mãos. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sei o que vem para vós.
Sede dóceis e escutai-Me. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Acolhei os
Meus apelos. Vivei e testemunhai o Evangelho do Meu Jesus. Em tudo, Deus em primeiro lugar. Não
permitais que o demônio vos engane. Vossa força está no Senhor. Abri vossos corações à Sua graça para
serdes salvos. Um fato assombroso se dará em Saman e se repetirá em Ica. 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
3.484- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Brasília/DF, trasmitida em 17/05/2011
Queridos filhos, peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Abri vossos corações e deixai que a
graça do Meu Senhor transforme vossas vidas. Sede honestos em vossos atos. Deus conhece vossos
corações e quer salvar-vos. Não recueis. Permanecei firmes no caminho que vos apontei ao longo destes
anos. Peço-vos também a consagração ao Meu Imaculado Coração. A humanidade contaminou-se com o
pecado e precisa ser curada. Vim do céu para oferecer-vos Meu amor. Desejo conduzir-vos ao Meu Jesus,
pois somente n’Ele está a vossa salvação. Caminhais para um futuro de grandes provações. Dobrai vossos
joelhos em oração. Caen irá chorar a morte de seus filhos e Memphis gritará por socorro. Agadir
beberá o cálice amargo da dor e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Sofro por aquilo que
vem para vós. Estai atentos. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Avante sem medo. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
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3.483- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida no Distrito de Serra Bonita/MG, trasmitida em
15/05/2011
Queridos filhos, voltai-vos a Jesus. Não vivais estacionados no pecado. Abri vossos corações à graça
santificante do Senhor para serdes salvos. Vós estais no mundo, mas não sois do mundo. Dobrai vossos
joelhos em oração. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Sede dóceis e em tudo procurai
imitar Meu Filho Jesus. Conheço vossas necessidades e rogarei ao Meu Jesus por vós. Tende confiança, fé
e esperança. Quando tudo parecer perdido virá para os eleitos do Senhor uma grande alegria. Eis o tempo
oportuno para vos converterdes. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Amadora
irá chorar a morte de seus filhos. Dor maior não existiu. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos
vossos sofrimentos. 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.
3.482- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 14/05/2011
Queridos filhos, não desanimeis ante vossas dificuldades. Confiai plenamente no Senhor. N’Ele está vossa
vitória. Buscai forças na Eucaristia e não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Sois
importantes para a realização dos Meus planos. Abri vossos corações e deixai que a Luz do Senhor
ilumine vossas vidas. Tende coragem. Quando sentirdes o peso das provações, chamai Jesus e Ele virá até
vós. Ele conhece vossas quedas, mas conhece também vossas vitórias. O Senhor é o vosso tudo.
Alegrai-vos, pois não estais sozinhos. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Avante pelo caminho que vos
apontei. Acolhei o Evangelho do Meu Jesus e testemunhai em toda parte que sois homens e mulheres de
fé. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. O Guarda sofrerá por ver a
devastação da Horta. As Paredes serão abaladas e o Muro cairá. Meus pobres filhos carregarão
pesada cruz. Dobrai vossos joelhos em oração. Não recueis. O amanhã será melhor para os que são fiéis.
Não desanimeis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.481- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Garanhuns/PE trasmitida em 10/05/2011
Queridos filhos, vim do céu para abençoar-vos e dizer-vos que sois importantes para o Senhor. Confiai em
Seu amor e vivei na Sua graça. Deus tem pressa e este é o momento do vosso retorno. Não cruzeis os
braços. Tende coragem, fé e esperança. O amanhã será melhor para todos vós. Fugi do pecado e em tudo
sede como Jesus. Sou a vossa Mãe dolorosa e sei o que vos espera. Arrependei-vos sinceramente. Sede
honestos em vossos atos. Quando tudo parecer perdido surgirá para vós uma grande alegria. a humanidade
afastou-se de Deus e os Meus pobres filhos caminham para um grande abismo. Peço-vos que façais o bem
a todos. Não fiqueis estacionados. Meu Senhor vos espera. Permanecei firmes na vossa fé. No Senhor
encontrareis força para suportardes as vossas dificuldades. A humanidade passará por muitas provações,
mas vós que estais a escutar-Me não estareis sozinhos. Ventura se alegrará. Os homens contemplarão
grandes maravilhas do Senhor. Avante sem medo. Depois de toda tribulação muitas regiões da terra
experimentarão a vitória de Deus. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.480- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 09/05/2011
Queridos filhos, deixai-vos guiar pelo Espírito Santo, pois somente assim podeis fazer plenamente a
vontade do Senhor. Confiai no Senhor e esperai n‘Ele com grande alegria. Vós não estais sozinhos. Meu
Senhor está convosco. Sua presença amiga vos dará forças para suportar o peso das provações que hão de
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vir. Rezai. Não vivais afastados da oração. Golestan gritará por socorro e os Meus pobres filhos
carregarão pesada cruz. Sofro por aquilo que vem para vós. Não vos afasteis do caminho que vos
apontei. Na grande e final tribulação os homens e mulheres de oração contemplarão as maravilhas
do Senhor. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.479- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 07/05/2011
Queridos filhos, vossa vitória está nas mãos do Senhor. Voltai-vos a Ele que vos ama e vos conhece pelo
nome. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus. Ele é a vossa força e Salvação. Entregai a Jesus
a vossa própria existência e vivei voltados para o Paraíso para o qual unicamente fostes criados. Eu sou a
vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos à santidade. Abri vossos corações ao Senhor. Assim como as
plantas necessitam da chuva para crescerem, vós precisais de oração para alcançar beleza espiritual. Eu
preciso muito de vós. Escutai-Me. Dobrai vossos joelhos em oração e suplicai a Misericórdia do Senhor
para a humanidade. Teyateyaneng e Tashkent viverão momentos de grandes tribulações. Rezai. Sofro
por aquilo que vem para vós. Coragem. Servi ao Senhor com fidelidade. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais
uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.478- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Brasília/DF trasmitida em 04/05/2011
Queridos filhos, Eu vos amo como sois e peço-vos que sejais fiéis a Jesus, pois somente n’Ele está a vossa
salvação. Vós bem sabeis o quanto uma mãe ama seus filhos. Vim do céu para trazer-vos a verdadeira
libertação. Valorizai a liberdade que o Senhor vos deu e vivei na terra com vossos corações voltados para
o céu. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se afastaram do Criador. Eis o
tempo do vosso retorno. Tende coragem, fé e esperança. Deus vos chama e vós não podeis viver no
pecado. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Ainda tenho nobres coisas a revelar-vos.
Estai atentos. Dobrai vossos joelhos em oração. Piemonte viverá momentos de grandes tribulações e os
Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Igual acontecimento se dará em Porto. 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.
3.477- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Porto Alegre/RS trasmitida em 01/05/2011
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para encorajar-vos e dizer-vos que sois amados, um por
um, pelo Pai, no Filho, por meio do Espírito Santo. Abri vossos corações e acolhei os Meus apelos. O
Senhor está muito perto de vós e jamais vos abandonará. Escutai-Me. Dizei a todos que Deus tem pressa e
que já não há mais tempo a perder. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Coragem. Quando
tudo parecer perdido surgirá para vós uma grande alegria. O Senhor enxugará vossas lágrimas e vereis o
triunfo do Meu Imaculado Coração. Um fato doloroso se dará em Bisqueque e se repetirá em São
Gonçalo. Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Não vos afasteis do
caminho do bem e da santidade. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. Estai atentos. 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.
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3.476- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 30/04/2011
Queridos filhos, afastai-vos do pecado e servi ao Senhor com fidelidade. Não permitais que o demônio vos
escravize. Sois do Senhor e Ele vos ama. Quando vos sentirdes fracos, chamai por Jesus. Nas Suas
palavras e na Eucaristia está a vossa força e vitória. Comportai-vos como verdadeiros filhos de Deus e
aceitai Sua vontade para vossas vidas. Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me. Eu sou a vossa Mãe e vim
do Céu para chamar-vos à conversão. Não recueis. A humanidade está enferma e precisa ser curada.
Arrependei-vos e voltai-vos. Ainda vereis horrores sobre a terra. Novato gritará por socorro e em
Bitola se verá grande 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.
3.475- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Brasília/DF trasmitida em 26/04/2011
Queridos filhos, Minesota e Constantine : a graça de Deus virá sobre seu povo e grandes alegrias
viverão seus habitantes. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Eu sou a vossa
Mãe e vim do céu para abençoar-vos e dizer-vos que sois importantes para a realização dos Meus planos.
Esforçai-vos e apressai a vossa conversão. Deus vos chama e vos espera. Não fiqueis estacionados. Eis o
tempo da graça para cada um de vós. Tende coragem, fé e esperança. Agradeço por tudo que fazeis em
favor dos Meus planos. O Senhor vos recompensará generosamente por tudo que fazeis em favor dos
Meus planos. 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
3.474- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida na Cidade Ocidental/GO trasmitida em 25/04/2011
Queridos filhos, Como gritará por socorro e Ariana beberá o cálice amargo do sofrimento. Sofro por
aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração e em toda parte sede imitadores de Jesus.
Viveis no tempo das grandes tribulações e somente na fidelidade a Jesus encontrareis forças para vossa
caminhada. Não recueis. Não fiqueis de braços cruzados. Eis o tempo oportuno para o vosso retorno ao
Senhor. Abri vossos corações ao Amor do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. A humanidade
tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se afastaram de Deus. Voltai-vos depressa. Meu Senhor
vos espera com imenso amor de Pai. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Deus tem pressa.
Coragem. 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
3.473- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 23/04/2011
Queridos filhos, eis os tempos por Mim preditos no passado. Estai atentos e não vos afasteis do caminho
que vos apontei. Eu quero conduzir-vos à conversão sincera, mas preciso do vosso sim para ajudar-vos.
Viveis no tempo das grandes tribulações. Ficai com a verdade do Evangelho. Não vos deixeis enganar pela
Pseudosofia. Abri vossos corações e sereis grandes na fé. Dobrai vossos joelhos em oração. Auxerre
viverá momentos de grandes tribulações. Semelhantes sofrimentos viverão os habitantes de Porto
Seguro. Sofro por aquilo que vem para 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
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3.472- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 22/04/2011
Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Recordais hoje a entrega
total e amorosa do Meu Filho Jesus pela vossa salvação. Meu Jesus subiu ao calvário e experimentou todo
sofrimento por amor à Sua Igreja. Chegará o dia em que Sua Igreja subirá ao calvário e grande será o
sofrimento para os homens e mulheres de fé. Será um tempo de perseguição, humilhação e
abandono. Dor maior não existiu. Os inimigos de Deus se unirão e em várias partes destruirão
templos e matarão fiéis. Dias de trevas virão para a Igreja, mas quando tudo parecer perdido o
Senhor virá a dará à Sua Igreja a grande vitória. Rezai, rezai, rezai. Ainda vereis horrores sobre a
terra. Eu quero ajudar-vos, mas escutai-Me. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a
sério. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus. Somente na graça do Meu Jesus
encontrareis forças para suportardes o peso das provações que hão de vir. 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
3.471- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 19/04/2011
Queridos filhos, abri vossos corações ao Amor Misericordioso do Senhor e em toda parte testemunhai a
vossa fé. Peço-vos que vivais santamente o Evangelho do Meu Jesus, pois somente assim podeis crescer
espiritualmente. Afastai-vos do pecado e servi ao Senhor com alegria. Se vos acontecer cair, chamai por
Jesus. N’Ele está a vossa salvação e fora d’Ele jamais o homem encontrará o caminho da paz. A
humanidade trilha pelas veredas da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos e é
chegado o momento do vosso retorno. Rezai. Não vim do céu por brincadeira. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. Deus tem pressa. Kelowna viverá momentos de grandes aflições e os Meus
pobres filhos hão de chorar e lamentar. Sofro por aquilo que vem para 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
3.470- Mensagem de Nossa Senhora transmitida em Paulo Afonso/BA, trasmitida em 17/04/2011
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para oferecer-vos o Meu amor. Abri vossos corações a
Jesus e Ele vos fará homens e mulheres de fé. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós.
Sois pertença do Senhor. Tranqüilizai vossos corações e deixai que a graça do Meu Filho vos transforme.
Não vos afasteis da verdade. Sede defensores do Evangelho do Meu Jesus. A humanidade tornou-se cega
espiritualmente e os Meus pobres filhos caminham para um grande abismo. Sofro por aquilo que vem para
vós. Voltai-vos. Arrependei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Ainda vereis horrores sobre
a terra. Chetumal carregará pesada cruz. Semelhantes sofrimentos viverão os habitantes de
Valparaíso. Dobrai vossos joelhos em oração. Eis os tempos difíceis para a humanidade. Avante com
coragem. Na fidelidade a Jesus está vossa plena felicidade. 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.
3.469- Mensagem de Nossa Senhora trasmitida em 16/04/2011
Queridos filhos, convido-vos à conversão sincera e ao arrependimento dos vossos pecados. Abri vossos
corações a Jesus. Ele quer falar-vos. Escutai-O e sereis felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no
céu. Aproximai-vos do confessionário e buscai na Eucaristia a força necessária para vossa caminhada na
fé. Sois do Senhor. Estais no mundo, mas não sois do mundo. Vós sois do Paraíso de Deus. Alegrai-vos e
servi ao Senhor com fidelidade. Não vos afasteis da oração. A humanidade está cada dia mais próxima do
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abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Mundi gritará por socorro e
Granada beberá o cálice amargo da dor. A Espanha estremecerá e os Meus pobres filhos hão de
chorar e lamentar. Sofro por aquilo que vem para vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.468- Mensagem de Nossa Senhora trasmitida em 12/04/2011
Queridos filhos, confiai em Jesus. Somente n’Ele está a vossa verdadeira libertação. Voltai-vos a Ele que é
o vosso Bem Absoluto e vos espera de braços abertos. Convido-vos a acolherdes os Meus apelos, pois
somente assim poderei conduzir-vos à santidade. Peço-vos que vos aproximeis do Meu Jesus por meio do
sacramento da confissão. Diante da cruz suplicai a misericórdia de Deus para vós. Eu sou a vossa Mãe
dolorosa e sei o que vem para vós. Os habitantes de Halifax e Letônia carregarão pesada cruz. Rezai.
Somente na oração encontrareis forças para suportardes o peso da cruz. Coragem. Deus está muito perto
de vós. Escutai-O e vivei na Sua graça. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.467- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Maracanaú/CE trasmitida em 11/04/2011
Queridos filhos, valorizai os tesouros de Deus que estão entro de vós. Alegrai-vos, pois vossos nomes já
estão inscritos no céu. Conheço cada um de vós pelo nome e peço-vos que façais a vontade do Senhor.
Em tudo imitai Jesus. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem do Meu Jesus. Sede dóceis. Não
recueis. Ainda tenho nobres coisas a revelar-vos. Estai atentos. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. Enchei-vos de esperança, pois sou a Mãe da graça e da misericórdia. Eu estou ao vosso lado
embora não Me vejais. Abri vossos corações e não permitais que as trevas da dúvida vos impeçam de
experimentar a graça de Deus. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Não vos
afasteis da oração. A humanidade caminha para grandes e dolorosos sofrimentos. Na oração encontrareis
forças para vossa caminhada na fé. Um fato doloroso se dará na Lituânia e se repetirá em Brasília .
Dobrai vossos joelhos em oração. Sofro por aquilo que vem 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.
3.466- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em São Benedito/CE, trasmitida em 10/04/2011
Queridos filhos, agradeço-vos por estardes aqui. Não desanimeis. Eu rogarei ao Meu Filho Jesus por cada
um de vós. Abri vossos corações e sede mansos e humildes de coração. Eu vim do céu para conduzir-vos
ao céu. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade está enferma e precisa ser curada.
Arrependei-vos, pois o arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho da conversão. Os
homens caminham como cegos a guiar outros cegos e a humanidade está à beira de um grande abismo.
Voltai-vos depressa. Se vos acontecer cair, chamai por Jesus. N’Ele está a vossa força e sem Ele nada
podeis fazer. Acolhei com coragem o Evangelho do Meu Filho Jesus. Eu quero tornar-vos santos, mas
depende de vós aquilo que Eu faço. Rezai, rezai,rezai. Vancouver carregará pesada cruz e os que estão
em Porto Santo gritarão por socorro. Eis os tempos difíceis para a humanidade. Fugi do pecado e
servi ao Senhor com alegria. Neste momento faço cair 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.
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3.465- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 09/04/2011
Queridos filhos, sofro por aquilo que vem para vós. Arrependei-vos sinceramente e voltai-vos ao Deus da
salvação e da paz. Dizei a todos que Deus tem pressa e que não vim do céu por brincadeira. Os homens se
afastaram de Deus e a criatura é mais valorizada que o Criador. Ainda vereis horrores em vossa nação
(Brasil) . Eu quero ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que Eu faço. Abri vossos corações e servi ao
Senhor com fidelidade. Tenerife e Olhão : a morte passará e grande será a destruição. Peço-vos que
continueis firmes no caminho que vos apontei ao longo destes anos. Sei que tendes liberdade, mas o
melhor é fazer a vontade de Deus. Eis o tempo das dores para vós. Buscai forças na Eucaristia e nas
palavras do Meu Filho Jesus. Quem está com o Senhor jamais será derrotado. 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.
3.464- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Macaé/RJ. trasmitida em 05/04/2011
Queridos filhos, Piúma carregará pesada cruz e os Meus pobres filhos experimentarão grandes
sofrimentos. Ajuda gritará por ajuda e Socorro viverá momentos de angústia. A Ilha da Madeira
viverá momentos de grandes tribulações. A morte passará e os homens hão de chorar e lamentar.
Peço-vos que vivais na graça do Meu Senhor e que vos afasteis de tudo aquilo que é contrário ao desejo
de Deus. Afastai-vos definitivamente do pecado e vivei voltados para o paraíso para o qual unicamente
fostes criados. Caminhais para um futuro de grandes e dolorosas tribulações. Dobrai vossos joelhos em
oração. Somente por meio da oração tereis forças para suportar o peso da cruz. Eu sou a vossa Mãe e sei o
que vem para vós. Escutai-Me. Sede dóceis e levai a todos os Meus apelos. Não recueis. Deus está ao
vosso lado embora não O vejais. Tende coragem, fé e esperança. Quem está com o Senhor vencerá. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido
reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ficai em paz.
3.463- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida no Rio de Janeiro/RJ. trasmitida em 04/04/2011
Queridos filhos, a morte passará pela Fronteira e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz.
Dobrai vossos joelhos em oração. Ainda vereis horrores sobre a terra. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e vim
do céu para chamar-vos à conversão. Não cruzeis os braços. Não recueis. Deus vos espera de braços
abertos. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. O vosso tempo é curto. Na Tarifa se ouvirão
choros e lamentações. Sofro por aquilo que vem para vós. Abri vossos corações e acolhei os Meus
apelos. O que digo não é para causar-vos medo, mas para alertar-vos sobre aquilo que há de vir. Coragem.
Voltai-vos ao Senhor. Ele tem pressa e já não há mais tempo a perder. 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
3.462- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 02/04/2011
Queridos filhos, fugi do pecado e servi ao Senhor com alegria. Não permitais que as trevas do pecado
dominem vossas vidas. Sois do Senhor e Ele vos ama. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente
assim alcançareis a paz. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais. Amai a verdade e defendei-a.
Meu Jesus precisa do vosso testemunho público e corajoso. Abri vossos corações. Eu vim do céu para
apontar-vos o caminho que vos conduzirá à salvação. Escutai-Me. A humanidade vive fortes tensões e
está à beira de um grande abismo. Sofro por aquilo que vem para vós. O sofrimento passará por
Tapa e Queimados. Na Luz se ouvirão choros e lamentações. Rezai, rezai, rezai. Esta é a mensagem
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que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em
paz
3.461- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 29/03/2011
Queridos filhos, vivei voltados para o Paraíso para o qual unicamente fostes criados. Vós estais no mundo,
mas não sois do mundo. Sois pertença do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. Meu Jesus espera
muito de vós. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Dizei não ao pecado e abraçai a graça
que Meu Senhor vos oferece. Eis os tempos por Mim preditos. A humanidade carregará pesada cruz e
os Meus pobres filhos viverão momentos de angústia. Tena gritará por socorro e a dor será grande
para os Meus pobres filhos. Rezai, rezai, rezai. Um fato assombroso se dará em Page e se repetirá no
Maranhão. Dizei a todos que não vim do céu por brincadeira. Voltai-vos, pois o Senhor vos espera com
imenso amor de Pai. Coragem. Quem está com o Senhor jamais experimentará 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
3.460- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Maceió/AL trasmitida em 28/03/2011
Queridos filhos, o sofrimento virá para Coro, Canta e Alegria . Dobrai vossos joelhos em oração e
Deus vos salvará. Sede homens e mulheres de oração e em toda parte testemunhai que sois do Senhor.
Afastai-vos da maldade e abri vossos corações a Jesus, pois somente assim sereis transformados. Eu sou a
vossa Mãe e vim do céu para encher-vos de coragem, fé e esperança. Não recueis ante vossas
dificuldades. Deus está muito perto de vós. Confiai n’Ele que vê o oculto e sabe o que vos é necessário.
Caminhais para um futuro de grandes provações, mas não desanimeis. Por fim Meu Imaculado
Coração triunfará e vós experimentareis grande vitória. O Senhor enxugará vossas lágrimas e todos
viverão felizes. 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
3.459- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Maceió/AL trasmitida em 27/03/2011
Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos Meus pobres filhos. Vim do céu para
conduzir-vos à conversão sincera. Sede dóceis. Não fiqueis estacionados no pecado, mas voltai-vos
Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Não quero forçar-vos, mas peço-vos que vivais os Meus
apelos com alegria. Eis o tempo das dores para a humanidade. Saltillo e Dodoma viverão a angústia de
um condenado. Dobrai vossos joelhos em oração. Os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar
outros cegos e serão conduzidos para um grande abismo. Dizei a todos que Deus tem pressa e que este é o
momento oportuno para o vosso retorno. Não desanimeis. Quando tudo parecer perdido surgirá para a vós
a grande vitória de Deus. Não recueis. Meu Senhor vos ama e vos espera de braços abertos. Avante. 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
3.458- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 26/03/2011
Queridos filhos, não vos afasteis do Meu Filho Jesus. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Não
vos afasteis do caminho que vos apontei ao longo destes anos. Eu vim do céu para conduzir-vos à
santidade. Abri vossos corações. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério.
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Permanecei firmes na oração. Somente por meio da oração podeis crescer espiritualmente. A oração é a
fortaleza para os fracos. Rezai sempre. A humanidade está enferma e é chegado o momento do grande
milagre espiritual. Arrependei-vos e reconciliai-vos com o Senhor. Buscai forças na Eucaristia e nas
palavras do Meu Filho Jesus, pois somente assim sereis grandes na fé. A morte passará por Musoma e os
Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Sofro por aquilo que vem para vós. 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
3.457- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Lago Azul-Novo Gama/DF trasmitida em
22/03/2011
Queridos filhos, Eu vos amo como sois e vim do céu para encorajar-vos e conduzir-vos ao Meu Filho
Jesus. Peço-vos que sejais homens e mulheres de oração e que em toda parte procureis testemunhar a
vossa fé. Não fiqueis estacionados no pecado. Convertei-vos e voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho,
Verdade e Vida. A humanidade perdeu a paz porque os homens se afastaram de Deus. Sou a vossa Mãe
dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho
Jesus. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem da verdade. Sois do Senhor e somente a Ele
deveis seguir e servir. Sonora beberá o cálice amargo do sofrimento e os Meus pobres filhos
carregarão pesada cruz. Dobrai vossos joelhos em oração. A vossa vitória está nas mãos do Senhor. Abri
vossos corações a Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Coragem. 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
3.456- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Samambaia/DF trasmitida em 21/03/2011
Queridos filhos, vim do céu para dizer-vos que sois amados um por um pelo Pai, no Filho, por meio do
Espírito Santo. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para socorrer-vos. Tende coragem, fé e esperança. Nada
está perdido. Sede instrumentos de paz e de amor. Amai, pois o amor é mais forte que a morte e mais
poderoso que o pecado. Conheço vossas necessidades e rogarei ao Meu Jesus por vós. Não recueis. A
humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser curada. Voltai-vos a Jesus. N’Ele está a vossa
Salvação. Abri vossos corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Chengdu viverá
momentos de angústia e a dor será grande para os Meus pobres filhos. Rezai, rezai, rezai. Sofro por
aquilo que vem para vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.455- Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Ceilândia/DF trasmitida em 20/03/2011
Queridos filhos, coragem. Meu Jesus está convosco. Vossa vida aqui na terra é, na verdade, um contínuo
suceder-se de encontros com Jesus. Encontrais Jesus nos Sacramentos que são os canais de sua ação
Misericordiosa e Salvadora; nos seus ministros e em todos aqueles que encontrais no vosso dia a dia. Não
percais as oportunidades que o Senhor vos concede. Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se da
vida transcorrida sem Deus, mas para muitos será tarde. Não fiqueis estacionados. O que tendes a fazer
não deixeis para o amanhã. Deus tem pressa. Convertei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos.
Eu sou a vossa Mãe e sei o que vem para vós. Dobrai vossos joelhos diante da cruz e suplicai a
Misericórdia do Meu Jesus para vossas vidas. Eis o tempo das tribulações para a humanidade. Ainda
vereis horrores sobre a terra. Kerman gritará por socorro e Meus pobres filhos carregarão pesada
cruz. Sede mansos e humildes de coração e dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou.
Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
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terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.454- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 19/03/2011
Queridos filhos, não permitais que as coisas do mundo vos afastem de Deus. Sois do Senhor e somente
n’Ele está a vossa verdadeira felicidade. Vós estais no mundo, mas não sois do mundo. Amai a verdade.
Sede honestos em vossos atos. Não enganeis ninguém. Deus conhece vossos corações e dará a cada um
segundo vossas obras. Sede justos. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós.
Azerbaijão e Yantai: a morte virá e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Dobrai vossos
joelhos em oração. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se afastaram do
Criador. Voltai-vos. Meu Senhor vos espera 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.
3.453- Mensagem de Nossa Senhora, em Juiz de Fora/MG. trasmitida em 15/03/2011
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para dizer-vos que este é o tempo da graça. Não cruzeis
os braços. Não vivais afastados do Meu Filho Jesus. Caminhais para um futuro de grandes provações, mas
não desanimeis. Deus está ao vosso lado. Peço-vos que sejais fiéis ao Senhor. Não vim do céu para
obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. A humanidade contaminou-se com o pecado e os
Meus pobres filhos caminham pelas veredas da destruição que prepararam por suas próprias mãos.
Convertei-vos. Fugi do pecado. Enchei-vos do amor do Senhor, pois o amor é mais forte que a morte e
mais poderoso que o pecado. Não vos afasteis da oração. Somente rezando alcançareis a paz. Acolhei o
Evangelho do Meu Jesus. Deixai que as palavras do Meu Filho vos transformem. Em Jesus está vossa
plena felicidade. Não recueis. O Coração do Norte estremecerá. Estai atentos. Rezai. Sofro pro aquilo
que vem para vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.452- Mensagem de Nossa Senhora, em Juiz de Fora/MG. trasmitida em 14/03/2011
Queridos filhos, Cristo é a vossa esperança. Confiai n’Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Não
desanimeis. Dobrai vossos joelhos em oração e em toda parte testemunhai que sois unicamente do Senhor.
Peço-vos que vivais corajosamente os Meus apelos, pois desejo conduzir-vos Àquele que é o vosso único
e verdadeiro Salvador. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Sabei que o Senhor vos
recompensará generosamente por tudo que fazeis em favor dos Meus planos. Sofro por aquilo que vem
para vós. Fatos espantosos acontecerão e os homens sábios ficarão confusos. Eu sou a vossa Mãe e vim
do céu para chamar-vos à conversão. Voltai-vos. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Viveis
no tempo das grandes confusões espirituais. Quando um homem se apresentar com três nomes haverá
grande confusão na casa de Deus. Rezai, rezai, rezai. 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.
3.451- Mensagem de Nossa Senhora, Comunidade do Batatan/Maragogipe/BA trasmitida em
13/03/2011
Queridos filhos, Eu vim do céu para abençoar-vos e dizer-vos que este é o tempo oportuno para vos
converterdes. Não cruzeis os braços. Não permitais que as trevas do pecado vos afastem do caminho que
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vos conduzirá ao Meu Filho Jesus. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio. Dobrai vossos joelhos
em oração, pois somente assim podeis contribuir com o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração.
Sofro por aquilo que vem para vós. Os homens se afastaram de Deus e a criatura é mais valorizada que o
Criador. Os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Arrependei-vos e voltai-vos a
Jesus. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Os Meus pobres filhos precisam aceitar o amor de
Deus, pois somente assim encontrarão a paz. Vós sois importantes para a realização dos Meus planos.
Dizei a todos que Deus tem pressa. O terror chegará à Coréia do Norte e os Meus pobres filhos
carregarão pesada cruz. Dias difíceis virão para a Índia e para o Paquistão. Rezai. Somente na
oração encontrareis forças para suportardes o peso da cruz. 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.
3.450- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 12/03/2011
Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa. Sofro por causa dos sofrimentos dos Meus pobres filhos e
peço-vos que continueis firmes na oração. Ainda vereis horrores sobre a Terra. Dobrai vossos joelhos
em oração. Deus tem pressa e este é o momento do vosso retorno. Não cruzeis os braços. A morte
atravessará vários Países da Europa e grande será a destruição. Eis os tempos das grandes
tribulações para a humanidade. Buscai forças em Jesus. Viveis no tempo das dores. A China beberá o
cálice amargo da dor. Uma grande devastação se verá. Nápoles gritará por socorro. 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.
3.449- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 08/03/2011
Queridos filhos, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Meu Senhor vos espera de braços
abertos. Peço-vos que vos reconcilieis com o Senhor por meio do sacramento da Confissão. Não vivais
nas trevas do pecado. Sois pertença do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. Sou a vossa Mãe
Dolorosa e sei o que vem para vós. Convertei-vos, pois somente assim a humanidade encontrará a paz.
Dobrai vossos joelhos em oração em favor da Igreja do Meu Jesus. Dias difíceis virão para a Igreja; dor
maior não existiu. Eu preciso de vós. Não permitais que o demônio vos engane com dúvidas e incertezas.
Eu estou no meio de vós e preciso do vosso sim para a plena realização dos Meus planos. Com vosso sim
sincero e corajoso podeis ajudar Meus pobres filhos afastados. Uma força destruidora se levantará na
região de Rugge e o sofrimento será grande para os Meus pobres filhos. Escutai-Me. Eu preciso de
vós. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.448- Mensagem de Nossa Senhora, em Nova Soure/BA trasmitida em 06/03/2011
Queridos filhos, estou sempre no meio de vós embora não Me vejais. Tende confiança, fé e esperança.
Meu Filho Jesus vos ama e vos espera de braços abertos. Eis o tempo das tribulações, mas vós podeis
experimentar grande vitória vivendo na graça do Meu filho Jesus. Não desanimeis. Encorajai-vos e sede
homens e mulheres de oração. Tenho pressa e vós não podeis ficar estacionados. Cuidai da vossa vida
espiritual, dizei o vosso sim ao chamado do Senhor que vê o oculto e vos conhece pelo nome. A
humanidade trilha pelas veredas da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos.
Arrependei-vos, pois o arrependimento é o primeiro passo a ser dado na estrada da santidade. Não
desanimeis, Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Coragem. Ainda vereis horrores sobre a terra. Teerã e
Istambul experimentarão pesada cruz. A morte virá e os Meus pobres filhos hão de chorar e
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lamentar. Voltai-vos depressa. Quando sentirdes o peso das dificuldades, chamai por Jesus. N’Ele está a
vossa plena alegria e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.447- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 05/03/2011
Queridos filhos, arrependei-vos e voltai-vos ao Meu Filho Jesus. Não recueis. Deus vos ama e vos espera
com imenso amor de Pai. Peço-vos que façais o bem a todos e que em toda parte procureis testemunhar
que sois unicamente do Senhor. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Dobrai vossos joelhos
em oração. Somente por meio da oração a humanidade encontrará o caminho da paz. Meu Filho Jesus é o
vosso Caminho, Verdade e Vida. Buscai n’Ele a força para vossa missão e sereis vitoriosos. Eu sou a vossa
Mãe Dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. katmandu beberá o cálice amargo da dor.
Semelhante acontecimento se dará no Ceará . Caminhais para um futuro de dolorosas provações.
Escutai-Me. Não vim do céu por brincadeira. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Avante sem
medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.446- Mensagem de Nossa Senhora, em Ribeiropólis/SE trasmitida em 01/03/2011
Queridos filhos, avante sem medo. Vós não estais sozinhos. Eu estou ao vosso lado com Meu Filho Jesus.
Alegrai-vos, pois sois amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Não vos afasteis
do caminho que vos apontei ao longo destes anos. Eu preciso do vosso sim sincero e corajoso. Tende
coragem, fé e esperança. Não permitais que o demônio vos escravize. Buscai forças no Senhor. Nas vossas
fraquezas chamai por Ele que é o vosso Bem Absoluto e vos conhece pelo nome. Fortalecei-vos no Amor
do Senhor. Não permitais que as coisas do mundo vos distanciem da verdade. A humanidade está enferma
e precisa ser curada. Dobrai vossos joelhos em oração. Tijuana gritará por socorro e os Meus pobres
filhos hão de chorar e lamentar. Toco carregará pesada cruz, mas experimentará grande vitória.
Não recueis. Eis o tempo da graça para todos vós. Alegro-Me por estardes aqui. Rogarei 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.
3.445- Mensagem de Nossa Senhora,em Aracaju/SE trasmitida em 27/02/2011
Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Ficai com Jesus. N’Ele
está a vossa verdadeira Salvação. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Eis o tempo do vosso
retorno ao Deus da salvação e da paz. Não recueis. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos
confiou. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se afastaram de Deus.
Voltai-vos. Ainda vereis horrores sobre a terra. Jura descerá e muitas regiões da terra carregarão
pesada cruz. Eis os tempos das dores para os Meus pobres filhos. Rezai, rezai, rezai. Eu estarei sempre
ao vosso lado. Coragem. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Avante. A vossa vitória está no Senhor. Não
desanimeis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.444- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 26/02/2011
Queridos filhos, buscai forças no Senhor e não permitais que as coisas do mundo vos afastem da graça do
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Meu Jesus. Vós sois importantes para a realização dos Meus planos. Abri vossos corações e segui-Me pelo
caminho do bem e da santidade. A humanidade caminha para a destruição que os homens prepararam por
suas próprias mãos. Arrependei-vos depressa. Vivei corajosamente os Meus apelos e sereis grandes na fé.
Dizei não às fáceis seduções do mundo e voltai-vos Àquele que é o vosso Único Caminho, Verdade e Vida.
Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vem para vós. A morte passará por Tarma e por Passos.
Semelhantes sofrimentos viverão os habitantes de Paris. Dobrai vossos joelhos em oração. Eis o tempo
do vosso retorno. Não cruzeis os braços. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.443- Mensagem de Nossa Senhora, em Goiânia/GO, trasmitida em 22/02/2011
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos ao Meu Jesus. Sede dóceis e em toda
parte procureis imitar o Meu Filho Jesus. Enchei-vos de coragem, pois somente assim podeis contribuir
para a conversão da humanidade. Conheço cada um de vós pelo nome e sei o que vos é necessário. Não
temais. Vós não estais sozinhos. Aconteça o que acontecer, não recueis. A vossa vitória está nas mãos do
Senhor. Abri vossos corações a Ele que vê o oculto e quer salvar-vos. Com vossos exemplos e com vossas
palavras mostrai ao mundo que sois unicamente do Senhor. Não permitais que as coisas do mundo vos
afastem de Deus. Servi ao Senhor com fidelidade. Escutai Jesus e sereis conduzidos à santidade. Fugi do
pecado e, arrependidos, alegrai-vos na graça do Senhor. Eu sou a vossa Mãe. Deus enviou- Me até vós
para abençoar-vos e apontar-vos o caminho. Acolhei com alegria o Evangelho do Meu Jesus. Não quero
forçar-vos, mas escutai-Me com docilidade. Confiai plenamente no Senhor. Nada está perdido. Dias de
alegria virão para o povo eleito de Deus. Um grande sinal Deus enviará aos homens afastados. Será
a chance de todos os homens se decidirem por Deus. O triunfo do Senhor acontecerá e os escolhidos
contemplarão aquilo que os olhos humanos jamais contemplaram. Será este o tempo do triunfo
definitivo do Meu Imaculado Coração. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.442- Mensagem de Nossa Senhora, em Candangolândia/DF trasmitida em 20/02/2011
Queridos filhos, não há vitória sem cruz. Buscai forças em Jesus. N’Ele está a vossa verdadeira libertação
e salvação. Abri vossos corações ao Seu chamado e não permitais que a chama da fé se apague dentro de
vós. Sois importantes para a realização dos Meus planos. Não recueis. O Senhor vos recompensará
generosamente por tudo aquilo que fizerdes em favor dos Meus planos. Eu sou a vossa Mãe e amo-vos
imensamente. Peço-vos que vivais o Evangelho do Meu Jesus e em toda parte procureis testemunhar que
sois unicamente do Senhor. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. A humanidade afastou-se de Deus
e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Uttar Pradesh viverá momentos de
grandes tribulações e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. A morte passará por Flores e
grande será a destruição. Rezai. Sofro por aquilo que vem para vós. Arrependei-vos e voltai-vos. Deus
vos ama e vos espera. 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.
3.441- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 19/02/2011
Queridos filhos, tende coragem, fé e esperança. Acreditai firmemente no poder de Deus e o amanhã será
melhor. Dobrai vossos joelhos em oração. Os que permanecerem fiéis até o fim não experimentarão a
derrota. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Estai atentos. Não cruzeis os
braços. O vosso tempo é curto e é chegado o momento de vos converterdes. A morte passará por Punta
Cana e deixará um grande rastro de destruição. Luzon viverá a angústia de um condenado. Rezai,
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rezai, rezai. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. 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.
3.440- Mensagem de Nossa Senhora, em Santo Amaro/SP trasmitida em 15/02/2011
Queridos filhos, quando sentirdes o peso da cruz, não desanimeis. Somente passando pela cruz chegareis à
vitória. Buscai forças na Eucaristia, pois somente assim sereis capazes de suportar o peso das provações
que hão de vir. Tende coragem. Meu Filho Jesus está ao vosso lado embora não O vejais. Peço-vos que
vivais na graça do Meu Senhor. Não permitais que o pecado vos afaste do caminho da santidade. Abri
vossos corações e acolhei os Meus apelos. Eis o tempo da graça para todos vós. Eu sou a vossa Mãe e sou
incansável. Vim do céu porque vos amo e quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no
céu. Não desanimeis. Eu estarei sempre perto de vós. Avante pelo caminho que vos indiquei. A
humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se afastaram do Criador. Voltai-vos
depressa. A morte passará por Assis e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Akita beberá
o cálice amargo da dor. Dobrai vossos joelhos em oração. A vossa vitória está no Senhor. Buscai-O, pois
Ele vos espera de braços abertos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.439- Mensagem de Nossa Senhora, em Ibitinga/SP, trasmitida em 14/02/2011
Queridos filhos, Deus tem pressa. Não cruzeis os braços, mas esforçai-vos para viverdes na Sua graça. Eis
o tempo oportuno para o vosso retorno. Abri vossos corações e dizei o vosso sim ao chamado do Senhor.
Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio e é chegado o momento de vos arrependerdes. Dai o melhor
de vós na missão que o Senhor vos confiou. Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós.
Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me. Vim do céu para chamar-vos à conversão. Acolhei os Meus
apelos. Enchei-vos do Amor de Deus e sereis grandes na fé. Meu Jesus vos ama imensamente. Ele é o
vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Tende confiança, fé e esperança. Nada está perdido. Quando
tudo parecer perdido surgirá para vós a grande vitória de Deus. Não recueis. Alegrai-vos, pois vossos
nomes já estão inscritos no céu. Sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vem para vós. Sorriso estará
triste e a terra da Rosa (Lima-Peru) carregará pesada cruz. 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.
3.438- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 12/02/2011
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa e vós não podeis
viver afastados da Sua graça. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé e que em tudo procureis
imitar Meu Filho Jesus. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente pela força da oração a humanidade
poderá ser curada espiritualmente. Sede mansos e humildes de coração. Conheço cada um de vós pelo
nome e rogarei ao Meu Jesus por vós. Os que estão em Lota carregarão pesada cruz. Tome viverá
momentos de angústia e os Meus pobres filhos experimentarão grande sofrimento. Sofro por aquilo
que vem para vós. Abri vossos corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Buscai forças na
Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus. Esforçai-vos e sereis grandes na fé. O que tendes a fazer
não deixeis para o amanhã. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
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3.437- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 08/02/2011
Queridos filhos, conheço cada um de vós pelo nome e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Eu vim do
céu para apontar-vos o caminho e preciso do vosso sim. Sei que tendes liberdade, mas peço-vos que antes
e acima de tudo façais a vontade de Deus. A humanidade caminha para a destruição que os homens
prepararam por suas próprias mãos. Milhões de pessoas carregarão pesada cruz e milhões
morrerão. A morte atravessará continentes pelas profundezas da terra e grande será a destruição.
Dor maior não existiu. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente na graça Misericordiosa do Meu Filho
Jesus encontrareis a salvação. 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.
3.436- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 07/02/2011
Queridos filhos, Sou a Mãe de Deus Filho e vossa Mãe. Peço-vos que permaneçais firmes no caminho da
conversão e da santidade. Somente por meio de uma sincera e verdadeira conversão os homens
encontrarão a paz. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Dobrai vossos joelhos em oração.
Abri vossos corações ao chamado do Meu Filho Jesus. Ele é o vosso Tudo e somente n’Ele está a vossa
salvação. Coragem. Ainda vereis horrores sobre a terra. Os filhos de Regina vão chorar por causa do
sofrimento de Aurora. Eis o tempo do vosso retorno. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Deus tem pressa. 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.
3.435- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 05/02/2011
Queridos filhos, amai o Amor. Não vos afasteis da graça do Meu Filho Jesus. Sois pertença do Senhor e
nada poderá vos afastar do vosso Deus. Estai atentos. Abri vossos corações e assumi o vosso verdadeiro
papel de cristãos. Comportai-vos como verdadeiros filhos de Deus e com vosso sincero testemunho
procurai atrair para o caminho do bem todos os Meus pobres filhos afastados. A humanidade trilha pelas
veredas da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Uma força destruidora se
levantará do interior da terra e muitas regiões que hoje contemplais deixarão de existir. Dobrai
vossos joelhos em oração. Sofro por aquilo que vem para vós. Acontecerá em Canta e muitos dos
Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Semelhante acontecimento se dará no Amazonas .
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.
3.434- Mensagem de Nossa Senhora trasmitida em 03/02/2011
Queridos filhos, deixai-vos guiar por Jesus e sereis conduzidos pelo caminho do bem e da santidade. Não
fiqueis estacionados, nem rejeiteis a graça de Deus. Os homens hão de arrepender-se da vida transcorrida
sem Deus, mas será tarde para muitos. Eis o tempo oportuno para o vosso sim sincero e corajoso. Eu sou a
vossa Mãe e quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Grau estremecerá e os
Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Semelhantes sofrimentos viverão os habitantes de São
Paulo. Não vos afasteis da oração. O que peço é para o vosso bem. 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.
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3.433- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 01/02/2011
Queridos filhos, Porto Novo e Porto Velho: gritos e choro de lamentações se ouvirão por todos os
lados. Dobrai vossos joelhos em oração. Sofro por aquilo que vem para vós. A humanidade caminha
para o calvário e os Meus pobres filhos beberão o cálice amargo da dor. Voltai-vos ao Senhor para
serdes salvos. Não fiqueis estacionados no pecado. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Eu
sou a vossa Mãe e vim para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Buscai-O, pois Ele vos espera de braços
abertos. 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.
3.432- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 29/01/2011
Queridos filhos, não desanimeis. Tende coragem. Deus está muito perto de vós e a nada deveis temer. Abri
vossos corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro
papel de cristãos. Testemunhai em toda parte que sois unicamente do Senhor e que as coisas do mundo
não são para vós. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos sofrimentos. Não recueis. Depois de
toda tribulação o Senhor virá a vós e sereis recompensados pela vossa coragem e fé. A humanidade
caminha para o abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Amã
estremecerá. O Oriente beberá o cálice amargo da dor. 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.
3.431- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 25/01/2011
Queridos filhos, vós estais em Meu Imaculado Coração e a nada deveis temer. Tende confiança, fé e
esperança. Aconteça o que acontecer, não recueis. Permanecei no caminho que vos apontei. Conheço
vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus em vosso favor. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão
inscritos no céu. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. A fé vos conduzirá ao Meu Filho
Jesus. Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Não vos esqueçais: tendes um grande valor aos olhos
de Deus. Foi precisamente por amor a vós que Meu Filho Jesus Se entregou e assumiu o peso da cruz.
Deus tem pressa. Eis o tempo do vosso retorno. O que digo não é para causar-vos medo, mas para
alertar-vos sobre aquilo que há de vir. Kalamata viverá momentos de dor. A morte virá das
profundezas e os Meus pobres filhos 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.
3.430- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 24/01/2011
Queridos filhos, caminhais para um futuro de grandes e dolorosas provações. Rezai. Somente pela força
da oração encontrareis a graça para suportar o peso da cruz. Não desanimeis. Não há vitória sem cruz.
Fogo no gelo: eis o motivo da dor para muitos dos Meus pobres filhos. Não vos afasteis do caminho
que vos apontei ao longo destes anos. Vim do céu para chamar-vos à conversão sincera. Escutai-Me. O
que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. 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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3.429- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 22/01/2011
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade contaminou-se com o pecado e é
chegado o momento do grande retorno. Sede dóceis e escutai os Meus apelos. Deus tem pressa. Não
fiqueis de braços cruzados. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Tende coragem, fé e esperança. Meu Filho
Jesus espera o vosso sincero e corajoso testemunho. Não permitais que as coisas deste mundo vos afastem
da graça de Deus. Dedicai parte do vosso tempo ao Senhor. N’Ele está a vossa verdadeira libertação.
Avante pelo caminho que vos apontei. Dunedin viverá momentos de grandes sofrimentos. Dor maior
não existiu. Sofro por aquilo que vem para vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome
da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
3.428- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 20/01/2011
Queridos filhos, não vos afasteis da oração. A humanidade tornou-se cega espiritualmente e precisa ser
curada. Acolhei o amor misericordioso do Senhor e sereis salvos. Não busqueis as glórias deste mundo,
pois tudo nesta vida passa. Somente a graça de Deus em vós será eterna. Eu sou a vossa Mãe e venho do
céu para conduzir-vos à santidade. Abri vossos corações ao Senhor e Ele fará de vós homens e mulheres
de fé. Amai a verdade e escutai os Meus apelos. Não quero forçar-vos, mas escutai-Me. A grande cidade
que está ao lado do Potomac viverá momentos de grandes aflições. 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.
3.427- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 18/01/2011
Queridos filhos, não cruzeis os braços. A humanidade precisa do vosso sincero e corajoso testemunho.
Fugi do pecado e buscai o Senhor que vos ama e vos espera de braços abertos. Sede mansos e humildes de
coração. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Deus tem pressa e este é o tempo da graça para
vós. Abri vossos corações e aceitai a vontade do Senhor para vossas vidas. O grande e famoso rio que
atravessa o ninho da águia será contaminado. Os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. O
sofrimento também virá para Três Cachoeiras e para Terra de Areia . Dobrai vossos joelhos em
oração; 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
3.426- Mensagem de Nossa Senhora trasmitida em 15/01/2011
Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Peço-vos que
mantenhais acesa a chama da vossa fé e que não percais a esperança. Deus está ao vosso lado. Não
temais. Aconteça o que acontecer, não recueis. Vós sois importantes para o Senhor e Ele espera muito de
vós. Sede fortes. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por
Meu Filho Jesus. Ele é o vosso Tudo e somente por meio de Sua graça sereis vitoriosos. A morte passará
por Campos Novos; atingirá Pato Branco e em Lajes se ouvirão choro e lamentações. 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
3.425- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 12/01/2011
Queridos filhos, somente nas mãos do Senhor está todo poder. Com vossos exemplos e palavras, glorificai
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o nome do Senhor. A Ele toda honra e toda glória. Abri vossos corações à Sua graça e Ele fará de vós
homens e mulheres de fé. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Não permitais que nada vos
distancie do Amor. Somente no amor podeis encontrar o Senhor. Se vos abrirdes ao Amor, alcançareis
grandes virtudes. Estai atentos e escutai a voz do Senhor. A humanidade vive afastada de Deus e atrai
sobre si aquilo que os olhos humanos jamais viram. Ainda vereis horrores sobre a terra. A Terra de Santa
Cruz viverá momentos de grandes aflições. Como disse no passado, caminhais para o calvário. Muitas
regiões populosas ficarão desertas. Ainda vereis a terra balançando como o fruto de uma árvore que
se move por causa do vento. Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Na
oração está a solução para vossos problemas. 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.
3.424- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 11/01/2011
Queridos filhos, confiai no poder de Deus e tudo acabará bem para vós. Quem está com o Senhor
experimentará a graça da vitória. Seu nome Santo e Poderoso é a embarcação que vos levará ao Paraíso,
mesmo passando pelas tempestades deste mundo. Não há vitória sem cruz. Eu pedirei ao Meu Jesus por
vós. Abri vossos corações e o amanhã será melhor. Quando tudo parecer perdido surgirá para vós a
grande vitória de Deus. A terra será transformada e os homens verão a Mão Poderosa de Deus agir.
Os sinais de morte presentes neste mundo não existirão mais. Será este o tempo do Triunfo definitivo
do Meu Imaculado Coração. Os eleitos de Deus verão novos céus e nova terra. Coragem. Vossa maior
riqueza são os talentos que o Senhor vos ofereceu. Usai-os para o bem dos vossos irmãos. 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
3.423- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 08/01/2011
Queridos filhos, vós sois importantes para a realização dos Meus planos. Abri vossos corações e aceitai a
vontade de Deus para vossas vidas. Não desanimeis. O Senhor está convosco. Quando sentirdes o peso da
cruz, chamai por Ele e sereis fortalecidos. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. A
humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser curada. Arrependei-vos sinceramente e voltai-vos
Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Permanecei firmes no caminho que vos apontei.
Aproximai-vos do confessionário e buscai forças na Eucaristia. Em Jesus encontrareis forças para a vossa
caminhada. Somente Sua graça vos trará a verdadeira libertação. Dobrai vossos joelhos em oração. Um
fato doloroso se dará em Porto Elisabete .Semelhante sofrimento viverão os habitantes de Vitória.
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
3.422- Mensagem de Nossa Senhora, trasmitida em 05/01/2011
Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos vossos sofrimentos. A humanidade
caminha ao encontro de grandes sofrimentos. O perigo para os homens virá por meio de suas próprias
mãos. Os homens construíram armas que levarão a humanidade ao calvário. Da Europa virá para os
homens a cruz do sofrimento. Não vos afasteis da oração. Eu sou a vossa Mãe e quero socorrer-vos.
Escutai-Me e sereis vitoriosos. Nestes tempos difíceis chamais sempre por Jesus. Abraçai a verdadeira
doutrina e não permitais que o demônio vos engane. Somente Jesus é a Verdade Absoluta do Pai e sem Ele
não alcançareis a salvação. 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
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3.421- Mensagem de Nossa Senhora trasmitida em 04/01/2011
Queridos filhos, voltai-vos ao Senhor. N’Ele está a vossa esperança. Somente por meio da Sua graça
podeis construir um mundo mais justo e fraterno. Não vos deixeis enganar pela falsa sabedoria. Abri
vossos corações ao Espírito Santo e jamais sereis confundidos. Os homens, através de seus
conhecimentos, conseguiram grandes conquistas, mas quando quiseram ser como Deus, perderam a paz e
estão caminhando como cegos a guiar outros cegos. A humanidade carregará pesada cruz e nenhum
homem poderá impedir aquilo que há de vir. Um fogo destruidor vindo das profundezas da terra
provocará grandes mudanças na natureza. Muitas regiões da terra ficarão desertas. A morte viajará
no interior da terra e causará destruição em muitos Países. Sofro por aquilo que vem para vós.
Dobrai vossos joelhos em oração. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
3.420- Mensagem de Nossa Senhora, 2ª mensagem do dia, trasmitida em 01/01/2011
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Abri vossos corações e deixai que a graça do Meu Senhor
vos transforme. Não permitais que o demônio coloque dúvidas em vossos corações. Acreditai firmemente
no poder de Deus. Peço-vos que continueis a rezar. A humanidade viverá a angústia de um condenado
e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. A morte virá das profundezas. Passará por
Caiena e chegará ao Norte do Brasil. Sofro por aquilo que vem para vós. Não fiqueis estacionados.
Deus vos chama. 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
3.419- Mensagem de Nossa Senhora, 1ª mensagem do dia, trasmitida em 01/01/2011
Queridos filhos, Eu sou a Rainha da paz e vim do céu para trazer-vos a paz. Caminhais para um futuro
de grandes provações. Entrais agora no tempo anunciado há séculos pelos profetas. Eis os tempos
das dores para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração. O futuro também vos reserva
descobertas extraordinárias esperadas pelos homens. Alegrai-vos porque o Senhor está ao vosso lado e
somente na Sua graça encontrareis a salvação. A Igreja do Meu Jesus carregará pesada cruz. Viverá o
calvário por causa das perseguições e a dor será grande pra os homens e mulheres de fé. Peço-vos
que mantenhais acesa a chama da fé. Somente pela força da oração podeis permanecer fiéis ao Meu Filho
Jesus e à Sã doutrina. Eu quero conduzir-vos à santidade. Abri vossos corações ao Meu chamado e em
tudo imitai Meu Filho Jesus. O rei experimentará grande sofrimento e seu trono será abalado. 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.
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