AS ALMAS
PEDEM SOCORRO!
DEDICATÓRIA:
À Mãezinha do Céu, pela preocupação que tem com todos os seus filhos. Pela Sua grande
paciência para comigo e o seu imenso Amor para com todos nós.
À Maria Angelina, minha esposa, incansável batalhadora, que com muita coragem e
determinação, luta para abrir e mostrar os caminhos corretos, para que outros possam passar
mais livremente por eles, afim de mais rapidamente chegarem ao abraço eterno do Pai.
Aos nossos filhos, porque são maravilhosas dádivas de Deus.
A Hilda, Ado e Dalva, instrumentos colocados por Deus, junto de nós, na mesma missão.

PREFÁCIO DE MARIA EMÍLIA
Quando eu, Maria Emília, li nos escritos de meu pai, José de Nazaré, a seguinte mensagem:
“Uma alma pedia para que rezássemos a terceira oração juntos. Era a minha vez de rezar
sozinho e, ao sentir isto, me emocionei e deixei passar. A alma pôs-se a chorar...” então,
desmontei e chorei por ela. Tantos pequeninos sacrifícios, orações e mesmo simples atos de
amor que deixamos de fazer por distração, por negligência, insensibilidade ou egoísmo, que
fariam outros felizes e que, quando não fazemos - mesmo sem perceber... ou até sem o saber criamos um verdadeiro pranto em seus corações. Por isso eu digo: Meu Deus, nos perdoe! Dai
Vós, então, aos pequeninos, aquilo que nós homens de pouca bondade não conseguimos dar.
Por favor?
Graças a Deus, a cena descrita acima por mim, acaba bem, porque o vidente, meu pai
terreno, não é insensível nem indiferente. Obrigada Senhor Deus do Universo, por teres nos
dado homens assim!
E prometo: Deus, quero eu também, ajudar as almas aflitas, padecentes ou militantes, afim
de poder vê-las sorrir! Para não sentir o desespero de vê-las chorar convulsivamente, deixando
escorregar por entre os meus dedos o tesouro mais precioso: a unidade Convosco e, por
conseqüência com todos. Ajuda-me Senhor com Teu Espírito Santo, me transforma, me molda,
me santifica para o bem de todos e somente e sempre para a Vossa Glória!
Em outra passagem, meu pai reclama com o Arcanjo Miguel: “Algumas pessoas
duvidam...” ( 21.05.98). Então pergunto a estas pessoas: vocês acreditam em Deus, de verdade?
De verdade mesmo? São capazes de doar tudo de si, e tudo o que têm, apenas por saberem que
isso leva almas a Deus? Pensem primeiro nisto! Depois reflitam nas mensagens que seguem. Se,
por acaso, duvidarem um pouquinho só do poder de Deus, então desculpem, mas não estão
preparados para entender nada, do que o Amor Dele é capaz de fazer por nós e por nossas
almas. E assim também não terão condições de se pronunciar a respeito da veracidade ou não
destas mensagens, pois desconhecem a Bondade de Deus e tudo o que se refere a Ele, inclusive
à Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo! Eu amo muito ao meu Pai do Céu! Mas também amo
muito e tenho um grande orgulho de meu pai terreno, a quem Nossa Senhora chama: José de
Nazaré! (Maria Emília Heckert de Souza)

APRESENTAÇÃO DE EMERSON E VALQUÍRIA

O casal José de Nazaré e Maria Angelina, através de seu trabalho e dedicação em favor
das santas almas, têm levado para muitos lugares as maravilhas de Jesus e Maria, provocando
em algumas pessoas mudanças radicais como foi a nossa.
Você, meu irmão e minha irmã, pode conhecer um pouquinho do trabalho que este casal
realiza com muito amor e devoção, lendo estas linhas. De nossa parte somos felizes, porque o
Pai nos concedeu a graça de participarmos um pouquinho do trabalho deles, fazendo este
simples comentário. Com toda certeza, temos isso como dádiva de Deus! E recebemos esta
tarefa com agrado pelas mãos de nossa Mãe, a verdadeira autora desta obra de salvação.
José de Nazaré, Maria Angelina e Hilda, trabalham sempre unidos, cumprindo fielmente
tudo aquilo que Nossa Senhora lhes pede. Tudo para o bem das santas almas do purgatório, pela
conversão dos pecadores e a santificação do clero. Enfim, toda vez que tentamos falar sobre eles
a emoção nos toma conta. Por isso, deixemos que Nossa Senhora os defina:
“Filhinhos, José de Nazaré e Maria Angelina, todos estes anos estivemos juntos e muito
me agradou os momentos de devoção que me ofertaram. Tudo feito com o coração são frutos
que posso levar ao Pai e multiplicá-los em graças. Continuem firmes até o fim. Eu os amo
muito e estarei sempre intercedendo junto do Pai por vós. O Pai reserva muitas coisas para
vós”.
Maria, Mãe do Universo

1) A HISTÓRIA DA PONTE : Propusemo-nos a rezar, eu e Maria Angelina, por uma
determinada pessoa - ainda viva - para que pudesse encontrar os caminhos corretos de Deus.
Esta pessoa já havia iniciado seu ano das quinze orações de Santa Brígida. Como Jesus
prometera àquela santa, salvar a alma das pessoas que fizessem estas mesmas orações, foi-nos
ensinado como deveríamos fazer. Já no início, São Miguel mostrou-me um grande abismo, entre
duas montanhas escarpadas. De um lado, no alto, estava o Pe. Vitor, nosso amigo que já
falecera, tentando pegar a mão da pessoa em questão, que estava do outro lado do abismo, afim
de atravessá-la para outro lado. Era como se tivesse que transportá-la da terra para o céu.
– È muito difícil, concluiu o padre, precisamos fazer uma ponte!
E, com a ajuda de vivos, padecentes e santos, como que pedras começaram a ser colocadas
no precipício. Cada pedra era resultado de uma oração, um sacrifício, uma penitência, uma
indulgência, um ato de caridade, enfim, eram graças obtidas, seja por pessoas que queriam
ajudar, ou que nem sabiam do que estava acontecendo. O “fundamento” daquela obra de
salvação, era nosso Senhor Jesus Cristo, a rocha, pois só Ele é quem salva.
Eu via então muita gente trazendo as pedras, grandes ou pequenas, de acordo com seu ato, e
jogando-as no precipício. Lá as pedras eram transformadas em lindos cristais de diamante,
sextavados e coloridos, que ofuscavam meus olhos. Sobre cada um dos cristais aparecia,
gravado em ouro, o nome da pessoa que o colocava. O curioso, é que não importava o tamanho
das pedras que chegavam, grandes ou pequenas, todas ficavam do mesmo tamanho ao serem
colocadas em seus devidos lugares.
Assim, a cada dia, novas pedras iam sendo colocadas. Podíamos então perceber o imenso
amor das almas padecentes pelos militantes e a preocupação delas para conosco. Deste modo, o
precipício foi fechado em mais ou menos 45 dias, sempre durante nossas orações. Eu o
desenhava, isto é, desenhava as pedras uma a uma, conforme me eram mostradas, sem
exatamente saber no que tudo aquilo iria dar. Para isso, usei o verso de um calendário, pois foi o
que achei mais perto naquele momento. São Miguel, que me explicava o sentido de cada pedra,
disse que ao terminarmos a ponte veríamos a porta do céu. No final dos 45 dias, a ponte já
estava pronta e a alma já poderia passar para o outro lado! No topo do “aterro”, algumas pedras
diferentes foram sobrepostas, com o nome dos santos de devoção da alma favorecida, de modo a
formar o piso.

Quando tudo parecia já terminado, os arcanjos São Miguel e São Rafael, começaram como
que a esfregar suas asas sobre as paredes laterais do abismo e delas saíam faíscas que foram
escorrendo sobre os paredões tingindo-os de ouro! Formou-se então o cálice, e dentro dele as
pedras todas encaixadas! Sobre o piso da ponte, estavam os Sagrados Corações de Jesus e Maria
e, entre Eles, a Eucaristia! Uns arcos de ouro, de formas cilíndricas formavam o gradíl da ponte,
mas não os pudemos colocar no desenho por falta de espaço. Estava pronta a “Ponte da
Salvação” daquela alma. O incrível, é que todos nós também temos que construir nossa ponte.
Como ainda não víamos a porta do céu, São Miguel coloriu o desenho e então nos explicou:
«As pedras brancas, foram colocadas pelo sacerdote velhinho que confessou a pessoa em
questão, num de seus momentos mais difíceis: estava de cama, muito doente, mas para
confessar, levantou-se e cumpriu o dever sagrado de um verdadeiro sacerdote, e isto lhe valeu
as sete pedras brancas, que foram quebradas de uma imensa pedra que ele sozinho carregou,
formando uma flor branca. É branca porque significa as suas orações, a sua fé.
A flor amarela, foi feita pela própria pessoa para quem a ponte estava sendo construída,
porque também ela se imbuiu da vontade de construir sua própria ponte ao perceber o risco
que corria de se perder eternamente . E sua mudança de vida foi tão grande que ela mereceu
uma rosa amarela, pois deste dia em diante começou a confessar-se constantemente e
participar de todas as Santas Missas, e a rezar fervorosamente todas as orações que lhe
ofereciam, e também mudou a sua maneira de agir e tratar as pessoas, tornando-se dócil,
meiga, compreensiva , generosa e caridosa.
A flor vermelha, entrelaçada com outra – 10 pedras – foram colocadas por sua neta, que,
estando grávida , já em último estado, saía de seu trabalho, e, antes de ir para sua casa,
comer e descansar, visitava a avó, levando-lhe carinho, amor, conforto, etc. Recebeu uma flor
vermelha, e seu bebezinho que ainda estava no ventre, também recebeu uma, demonstrando
sua participação, seu sacrifício, já que ele também sentia a fadiga de sua mãe. Aqui se vê a
beleza da Grande Misericórdia de Deus! Um bebezinho, já antes de nascer, ajuda na salvação
de uma alma e a mesma criança, antes de nascida, já constrói a sua própria ponte! (Diante
disso, que dirá você mamãe, que abortou seu filho?)
As pedras de número 25, são de Maria Angelina, e formam uma cruz: a cruz que carregou.
Se Maria Angelina tivesse carregado a sua cruz com mais carinho, com mais amor, se
reclamar, sem esbravejar, sem se irritar ou fofocar, guardando tudo em seu coração,
perdoando as ofensas que recebia, rezando por esta pessoa que tanto lhe magoava, poderia,
ela mesma ter construída sozinha a ponte, sem precisar dos sofrimentos, orações, sacrifícios e
ajuda de mais ninguém.
E assim, a ponte foi terminada, mas não percebíamos onde estava a porta do céu, conforme
nos havia dito o Arcanjo São Miguel. Diante de nossa indagação, Ele nos explicou: «Eis ai a
porta do céu: Se souberdes carregar as cruzes com alegria; se oferecerdes sacrifícios e
penitencias,(amarela ) orações, confissão, ( branca ) doações, caridade e amor (vermelha); se
vos apegardes aos Sagrados Corações Triunfantes de Jesus e de Maria; se vos abastecerdes
sempre da Sagrada Eucaristia (o cálice e a hóstia, no desenho) estareis diante da porta do céu,
e não há como não entrar por ela. São Miguel.»
Nota: Originalmente as pedras vinham gravadas com o nome das pessoas que obtinham as
graças correspondentes. Como, na capa, o espaço do cristal é pequeno, não foi possível grafar os
nomes respectivos. Usamos então os números. No primeiro livro – Salvai Almas – estão todas
as explicações, sobre cada pedra, e sobre esta maravilhosa «engenharia de salvação» criada por
nosso maravilhoso e misericordioso Pai Eterno.
2) AS VISÕES – Como vejo:...
a) SÃO MIGUEL: Este maravilhoso Arcanjo, me vem desprovido de qualquer adereço.
Completamente livre de qualquer arranjo ou fantasia. Aparenta ter uns 20 anos de idade, com
cabelos levemente escorridos, castanhos claros, até os ombros. Um sorriso sempre cordial,
amigo, sincero. Veste uma túnica branca, até os pés, mangas longas, e não usa cinto. Não tem
asas. Me aparece sempre nas minhas orações particulares, ou sempre que preciso de sua
intervenção para uma dúvida qualquer. É Ele quem sempre me apresenta as almas padecentes e

me dá as orientações necessárias. É forte, decidido, demonstrando muita energia e vigor na
maneira de falar ou de agir. É, contudo, muito gentil e generoso. Ama muito a Nossa Senhora.
Tem uma predileção especial por Ela e quando a menciona, se transforma, fica eufórico,
radiante. São Miguel é verdadeiramente incrível!
b) NOSSA SENHORA: Simplesmente maravilhosa. Difícil de descrever. Seus cabelos
castanhos escuros , ondulados, escorrem pelo ombro, até às costas, quase à altura da cintura. Seu
rosto é o mesmo que se vê estampado nos quadros de Nossa Senhora Rainha da Paz. Aparenta
também ter uns 20 anos. Seus olhos... são o céu! Mas são levemente castanhos.
Usa uma túnica muito branca, até os pés, com mangas compridas, que é presa à cintura por
um cordão de ouro, que aí se amarra, e joga suas pontas quase ao chão. No dia 14 de Julho de
2000, em um cenáculo com Mil Ave Marias, Ela se apresentou com uma faixa vermelha, ao
invés do cordão de ouro, dizendo que estava homenageando os mártires ali presentes. Várias
vezes apareceu desta forma.
Sua voz, seu jeito de falar, é de uma suavidade tanta que me embriaga , me deixa sem fôlego
e me envolve num clima de paz tamanha, que me parece viver o céu por aquele momento...E de
fato eu vivo. Suas mensagens são doces, bem direcionadas, mas com muita suavidade.
Aparece-me diariamente e morro de saudades, quando Ela demora. Mas, publicamente, só
faz suas aparições em cenáculos em que Ela mesma determina o dia e a hora. Diariamente me
instrue, me repreende... mas com tanta suavidade, com tanto amor... Ah! Mãe, como eu gostaria
de saber descrever-Te! Deus, na verdade, não poderia nos ter dado Mãe melhor.
c) JESUS: Seu rosto, um jovem de 25 anos, é expressivo, com traços semelhantes aos de
Nossa Senhora, é maravilhoso! Seus cabelos, são iguais aos de Nossa Mãe. Sua tez é branca,
mas um tanto escurecida. Sua voz demonstra energia, determinação, mas muita suavidade.
Transmite muito amor no falar, especialmente nos momentos de um colóquio mais íntimo.
Também sua túnica é branca e desprovida de qualquer enfeite.
Não O vejo todos os dias, mas sinto-O sempre perto, principalmente nas orações. Vejo-O
sempre que me transmite mensagens, que são sempre objetivas, diretas e profundas.
Seu verdadeiro rosto é como está estampado no Santo Sudário.
( Há alguns dias apresentaram na TV um rosto ridículo, e mencionaram ser o novo rosto de
Jesus, e percebi isto: os homens que idealizaram o “novo rosto de Jesus”, inspiraram-se em si
próprios e buscaram como modelo o homem da cruz da esquerda – o mau ladrão - sanguinário,
perverso, maquiavélico...)
d) AS BENDITAS ALMAS:
1) PADECENTES - São me apresentadas de acordo com as aparências que tinham em vida,
embora, todas, venham com o seu purgatório... Não são desfiguradas, pois são benditas, e a
caminho do céu. ( As desfiguradas estão no inferno).
São dóceis, gentis, e rezam muito. São preocupadíssimas conosco e, de uma maneira
especial com seus familiares, para os quais sempre pedem muitas orações. Elas não se me
apresentam quando quero, nem quando elas querem, mas sim e só quando o Pai permite. Só o
Pai determina se podem ou não aparecer e dar seus recados, que também são determinados por
Ele. Então as vejo claramente como numa tela, e São Miguel serve de interlocutor entre mim e
elas.
2) CONDENADAS – Estas sim, são deformadas e horrendas. Não podem se comunicar,
conforme Jesus já falava na parábola do rico e Lázaro. Seu inferno é eterno, e já nada têm a
fazer aqui na terra. Apenas seus demônios é que podem se comunicar conosco e nos atrapalhar,
mas, também estes, só com a permissão de Deus.
e) O PURGATÓRIO: Não é um lugar, mas sim, um estado de alma. Embora as almas me
sejam apresentadas com a aparência que tinham em vida, me é dado compreender o sofrimento
que vivem. Quanto maior a distância entre elas e Deus, maior é o sofrimento. E o sofrimento
neste mundo terreno, por maior que seja, não se pode comparar ao do purgatório.

Na verdade, lá tudo se compara ao inferno, e cada alma paga de acordo com os erros que
cometeu na terra, até ficar completamente purificada. A alma faz questão de pagar tudo
amorosamente, pois sabe que, na Casa do Pai, não há lugar para qualquer vestígio de erro ou
qualquer tipo de sujeira. Mas aguarda ansiosamente este dia: o dia do abraço do Pai... e da
felicidade para sempre. E é esta esperança que as faz felizes, apesar de todos os sofrimentos.
Santa Francisca Romana chamava o purgatório de Pousada da Esperança... E é isto mesmo!
Mas, mesmo nesta expectativa do dia feliz, mesmo nesta firme certeza, as almas rezam para
que nós, os vivos, não caiamos no purgatório: querem que passemos daqui, diretamente para o
céu, pois onde estão, é terrível!
As benditas almas não fazem mal a ninguém, pois: 1) Se estiverem no inferno, estão mortas
para sempre, e “há uma barreira muito grande entre nós e elas” impossibilitando-as deste
contato conosco; 2) se estiverem no purgatório, estão a caminho da santidade e, portanto, não há
como nos fazerem mal. Elas, pelo contrário, nos ajudam, intercedendo a Deus por nós, e suas
orações são mais puras do que as nossas, pois são desprovidas de quaisquer desvios, o que
permite que suas orações cheguem puras a Deus. Rezemos então por elas. Rezemos pelo
purgatório, pois as almas pedem socorro!
f) O INFERNO: Da mesma forma que o Purgatório, também o Inferno não é um lugar
específico, mas sim um estado de alma, não é uma realidade física, mas espiritual. Se pois,
como adiante se poderá ver, o inferno me é mostrado - e o descrevo quando nele “entro” - como
um fogo físico, com horrendas e diabólicas criaturas físicas, vermes e monstros, na verdade isso
é apenas para que eu compreenda esta terrível realidade e a sinta ainda que minimamente.
Assim posso transmitir a todos uma idéia aproximada do sofrimento eterno daquelas infelizes
almas. Não existe criatura humana, nem linguagem alguma, capaz de descrever o que significa o
Inferno.
Faça, pois, tudo o que você puder nesta vida, por si e por todos aqueles que você ama,
afim de evitar que alguém caia naquele estado eterno de suplício. Sofra aqui na terra, se preciso
for, sem reclamar, todas as torturas possíveis. Aceite, aqui, em seu corpo, todas as dores, mas
lute com todas as suas forças para nem chegar perto daquela câmara da justiça e de terror que
nunca terá fim. Acima de tudo, não minimize os seus efeitos, não finja que ele não existe, nem
jamais desafie a Justiça Divina. Ela é terrível!
3) OUTRAS EXPLICAÇÕES: (José de Nazaré)
a) MUDAR TEXTO: Muitas pessoas nos pedem para mudarmos nas mensagens, algumas
expressões ou formas das frases, para “melhorar” as idéias ou informações. Como posso mudar
aquilo que me foi passado pelo Céu? O Céu me passa as mensagens segundo a minha maneira
de entender ou falar e por isso, embora seja um ditado, a gramática não é muito correta. São-me
passadas de maneira simples, do meu jeito. Contudo, não é proibido construir frases corretas,
bem colocadas, com a concordância exata. Como isto não sei fazer e mesmo tenho medo de
mudar até uma vírgula daquilo que recebo, prefiro deixar tudo como está. Agindo assim, me
sinto mais seguro! Assim é o original. Assim veio do Céu! Assim vai escrito!
b) VALOR DA MISSA: Muitos nos perguntam qual o valor das missas para as almas.
Todos sabemos que não existe oração maior do que a Santa Missa, tanto para nós os pecadores,
quanto para o resgate das almas do purgatório. Mas, ao participarmos da Santa Missa, devemos
fazê-lo com o coração. Nossa simples presença, não trará mérito algum. Mas nossa participação
deve ser ativa, de coração aberto, humilde, aproveitando cada instante como uma água viva que
nos rejuvenesce, que nos lava, que nos purifica.
Devemos deixar Jesus nos inebriar com Seu Precioso Sangue Redentor, e nos alimentar
com Seu Corpo Santo, e alimento eterno. Devemos nos colocar no Céu! Se a Missa está sendo
oferecida pelas almas, ou por uma em particular, devemos convidá-las a participarem conosco
deste Sacrifício, inclusive convidá-las a Comungar! A Eucaristia vivifica e salva! Não existe
maior maneira de salvar os padecentes. Jamais esqueçamos porém: devemos ter ANTES, nossas
almas limpas pelo Sacramento da confissão, caso contrário “bebemos nossa própria

condenação”(I Cor 11,29) Confessemos então! ANTES! Que comunga em pecado grave, além
de não salvar ninguém, ainda contrai a ruína da própria alma.
c) ESPIRITISMO: Não há espiritismo em nosso trabalho! Pessoas que faziam parte do
espiritismo e por acharem-se sem rumo, por não encontrarem respostas às suas indagações, nos
procuram e aqui constatam, tratar-se apenas de orações. Aqui se reza muito e não há seção
nenhuma de contato com espíritos, apenas reza-se muito em favor das almas do purgatório. Só
isso! As vezes porém, e só com permissão do Bom Deus, algumas delas me são projetadas, afim
de fazem seus pedidos ou nos dar seus recados. Temos aprendido muito com elas.
Não sabemos achar potes de ouro para ninguém! Apenas sabemos rezar... rezar...rezar... e na
verdade, nem sei se sabemos rezar direito. Mas a cada dia, o Arcanjo nos ensina os passos para
a boa oração. Então apenas rezamos! Deus faz o resto... e o “resto” é TUDO!
d) O PURGATÓRIO EXISTE? De fato, pouco se conhece sobre o purgatório e a Igreja
hoje, quase se ausenta de comentá-lo. Um Padre me disse: A Bíblia não diz nada sobre
purgatório! Outro Padre falou: Há pouco respaldo bíblico, há na Bíblia pouco sobre o assunto.
Mas um Bispo me disse pessoalmente: o Padre que afirma não existir purgatório é um herege!
A doutrina sobre o purgatório foi passada à Igreja quase toda ela por seus Santos, com
informações vindas diretamente do Céu! Talvez porque os homens haverem esquecido de rezar
pelos mortos, Deus vem complementar as informações bíblicas, por revelações, através dos
Santos e anjos... e hoje por instrumentos escolhidos, sem mérito particular algum.
Se me perguntam: Existe purgatório? Eu respondo: Claro que sim! É evidente! Eu já estive
lá! E rezo muito! Aqui, todos rezamos muito para a salvação das almas e para que não caiamos
naquele estado, pois o sofrimento das almas é horrível e não desejamos isso a ninguém. Por
isso, rezamos também por todas as pessoas, especialmente pelos pecadores em todo o mundo.
Também – e especialmente - por aqueles que não acreditam no purgatório.
Ademais, o Catecismo da Igreja Católica, ensina a existência do purgatório! Então se a Igreja
ensina, ele existe! Não se discute! Nos números de 1030 até 1031, o Catecismo diz:
«Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados,
embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação,
afim de obter a santidade necessária, para entrar na glória do Céu.
A Igreja denomina Purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente
distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório
sobretudo no Concilio de Florença, e de Trento, fazendo referencia a certos textos da Escritura,
a tradição da Igreja fala de um fogo purificador.
Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada
Escritura fala:« Eis porque ele ( Judas Macabeu ) mandou oferecer esse sacrifício expiatório
pelos que haviam morrido, afim de que fossem absolvidos de seus pecados»
(2Mc 11, 46 ). Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e
ofereceu sufrágios a seu favor, em especial o Sacrifício Eucarístico, afim de que, purificados,
eles possam chegar a visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as
indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos.
No número 1472, o Catecismo explica: “Para compreender esta doutrina, e esta prática da
Igreja, é preciso admitir que o pecado tem uma dupla conseqüência. O pecado grave priva-nos
da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna; esta privação
se chama “pena eterna” do pecado. Por outro lado, todo o pecado, mesmo venial acarreta um
apego prejudicial às criaturas que exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no
estado chamado purgatório. Esta purificação liberta da chamada “pena temporal” do pecado.
Estas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infringida por Deus
do exterior, mas antes, como uma conseqüência da própria natureza do pecado. Uma conversão
que procede de uma ardente caridade, pode chegar a uma total purificação do pecador, não
subsistindo mais nenhuma pena.
O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus, implicam a remissão das
penas eternas do pecado. Mas permanecem as penas temporais do pecado. O cristão deve
esforçar-se, suportando pacientemente os sofrimentos, e as provas de todo o tipo e, chegada a

hora, enfrentando serenamente a morte, aceitar como uma graça, essas penas temporais do
pecado; deve aplicar-se, através de obras de misericórdia e de caridade, como também pela
oração e por diversas práticas de penitência, a despojar-se completamente do “velho homem”
para revestir-se do “homem novo”.”
Assim, vamos ser muito claros: se a doutrina da nossa querida Mãe Igreja prega a
existência do purgatório, não discutamos mais este assunto. Ponhamos de uma vez por todas
uma só coisa na cabeça: se não existisse o purgatório, a maioria dos homens iria para o inferno.
De então graças eternas ao Deus de Amor que nos dá esta incrível chance. E que O Pai tenha
piedade daqueles que insistem em pregar contra a Igreja, pois o certo é que, se andássemos de
joelhos todos os dias da nossa vida, nem assim poderíamos agradecer ao Pai por haver criado o
purgatório. Ele é enfim, o sinônimo perfeito da infinita misericórdia de Deus.
4) MENSAGENS DE JESUS, NOSSA SENHORA E SÃO MIGUEL
Porto Belo,29 de março de 1998 - 7,45 horas
Santo do dia: São Segundo ( mártir )
“Paz! Fazei tudo por amor ao Pai. Ele tem grandes planos mas é necessário que vos
entregueis completamente. Deixai-O agir com Seu Espírito Santo. Vossa missão é árdua, mas
podeis suportar. Sejam humildes. Os mais humilde dos humildes, para que a glória de Deus
possa atuar em vós. Fazei tudo com humildade pois, o Pai se utiliza dos pequenos para
destronar os grandes. É verdade! Muitos filhos não usam a piedade, mas apenas valorizam o
exterior. Também a eles o Pai vai pedir contas, mas não julgueis ninguém. Vede filhos: Meu
Filho e Eu fomos venerados hoje pelos jardins, mas o louvor veio dos mais velhos, cansados,
doentes. Os velhos não deixam morrer a tradição! Mas, realmente precisamos de sangue novo
na Igreja, mais almas de fé e coragem que se baseiem na fé antiga, forte , corajosa! ( ... )
Não duvideis da força do Espírito Santo... Ela é prodigiosa e remove montes e enche
desfiladeiros. Rezai por meu filho, pastor desta terra. Fareis maravilhas se tiverdes paciência e
o ajudardes. Não pressioneis ninguém. Todos são limitados. Estejam todos com a paz do
Senhor, que é o Pai de todo o universo: O amor total.
A vós todos, filhos, deixo a bênção maternal desta que sempre vos tem olhado desde o início
de vossas vidas. Tem chorado muito por vossos erros, mas que sempre esteve a vosso lado
ajudando-vos a levantar e a encontrar o caminho do Pai. Abençôo-vos a todos , em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confiai, confiai, confiai...
(No final de cada mensagem Nossa Senhora dá a Sua Benção. Para não sermos repetitivos
neste livro, grafaremos, no lugar das palavras da benção, o seguinte sinal: (+).
Porto Belo, 12 de abril de 1998 - 6,45 horas
Páscoa
“Aleluia! Cristo Ressuscitou! Eu, Miguel, que todos os dias vos protege e protege todos os
vossos. Vossa Mãe Santíssima vos manda esta saudação:
- “Aleluia! Cristo Ressuscitou!
Ela pede que esta saudação seja levada hoje a todos os que encontrardes. Esta é a boa nova
de salvação para os tempos atuais: a Ressurreição de Jesus! Com efeito, embora seja um fato
ocorrido há dois mil anos, aconteceu para o vosso tempo! Todos os corações devem ressurgir
para o “novo”. Abandonai o velho, ressurge para a vida nova de amor e esperança! Levai isto
a todos, a começar por vossa casa. A começar por dentro de vós. Ressurgir para uma vida
nova, sem receio. Avançar no campo de amor e da guerra. De fato, satanás fará guerra ainda
maior contra vós. Na verdade, já está guerreando. Só o amor, a caridade, a fé em Deus Pai
Todo Poderoso, vos livrará de sucumbir na luta. E vossa Mãe, que vos foi predestinada pelo
Pai e o Espírito Santo, está sempre a vosso lado e cobre-vos com o manto divino.
Não tenhais medo. Lutais por uma boa causa! O vinho amargo já está caindo em gotas
sobre a terra, mas também apóstolos ressurgirão e são ressurgidos do “nada” para vos alertar.
Ficai atentos. Corações ao alto! Sempre ao alto. Amém.

Obrigado a todos por amardes ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Obrigado por amardes
Aquela que foi escolhida pelo próprio Deus, a Mãe do Universo. Lutai!
Eu, Miguel, apesar de tantas lutas, tantas derrotas sofridas – porque muitas almas não me
ouvem, deixando-se enganar pelo inimigo - sou feliz, porque luto pelo Pai. Jamais me lamento.
Jamais reclamo, jamais choro...
E vossa Mãe não está vendo muitas alegrias em vossos corações. Vós não estais ainda
submissos de corpo e alma, às ordens do Pai. É preciso aceitar tudo o que Ele mandar. Só a
Ele devereis prestar contas de tudo. Não vos preocupeis se vossos recados não atingirem as
pessoas que gostaríeis. O Espírito Santo fará o resto...
Aleluia! Cristo Ressuscitou! Amém, Amém, Amém!
Maria Angelina, fique firme como sempre o foste: o Pai precisa de você para o grande
milagre! Ele encontrou em você a fortaleza necessária para a missão. Segura sempre nas mãos
Dele e deixe acontecer as maravilhas...
Queridos filhos, permití-me que vos chame assim, já que vos tenho sob minha proteção em
toda vossa vida. Sede sempre alegres! A tristeza jamais consola alguém! Já ouvistes esta frase?
Guardai-a: a tristeza jamais consola a ninguém.
São Miguel Arcanjo, mensageiro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia!
Cristo Ressuscitou!
Porto Belo, 16 de abril de 1998 – 6,40 horas
Santo do dia: Santa Bernardete ( de Lourdes )
(Nossa Senhora mostrou-me os sofrimentos de alguns padres no purgatório. Depois mostroume os pecados por eles cometidos e que ainda cometem aqui... Horrível! Vi também, várias
almas pedindo orações para os “Pecadores de todas as outras igrejas”.
- “Queridos filhinhos, não vos desespereis, não desanimeis. É isto mesmo! O mundo está
submerso nas iniquidades! Meu Filho Jesus, é mutilado diariamente: padres, pastores, bispos
não O respeitam mais. Hoje o ministério sacerdotal é materialismo, ganância e abominação. O
Pai sente vontade de cuspir muitos destes elementos. Mas não permitirá que isto dure por muito
tempo. A taça já transborda ... Rezai. Rezai. Rezai.
(- E o Pai não nos castigará ?)
O Pai nunca teve a intenção de castigar alguém...
(- Mas por que o “grande castigo”?)
- Para salvar seus filhos! Se não tomar providências, todos os seus filhos mergulharão na
iniquidade e na abominação. Lembrai-vos: o Pai só faz o que é melhor para Seus filhos e não
vai permitir por muito tempo, que eles sejam pisados e esmagados por satanás e seus sequazes
sanguinários. Portanto filhinhos, rezai, rezai, rezai, para a ira do Pai não atingir quantidades
enormes de filhos. Rezai, rezai, rezai e sejam fortes.
Eu vos amo. (+) Amém?
( Obs: o Amém? (interrogativo) significa = concordais?)
Porto Belo, 01 de maio de 1998 – 5,55 horas
Santo do dia : São José de Nazaré Operário
“Paz! Meus filhinhos, Estou feliz com vossa caminhada. É verdade que muito ainda devereis
andar, pois isto é só o início, mas conto com a vossa disponibilidade.
Quanto à capela, todas as noites devereis aí fazer uma oração e avisar os vizinhos. Nos dias
de vossa ausência, podereis deixar por conta de outros. A Hilda também poderá fazê-las!
Quero que continueis trabalhando ao lado de Meu filho Pe. J..., pois tem para vós, muito
trabalho.
Não deixai satanás abarcar-vos. A desunião e a disputa de lideranças tão gritantemente
exposta em nossa Igreja, estão contribuindo para o afundamento da doutrina e para o caos
completo. Sejam humildes. Sejam a menor de todas as pedras.
Continuai vosso trabalho, firmes, sem pedirdes nada em troca e Deus vos recompensará.
Filhinhos, cuidado: as insídias do demônio vos rondam . Tenham discernimento e ficai alertas.

Lembrai-vos: para Deus só interessa as coisas do espírito. Por isto, não vos preocupeis com as
“cadeiras” da Igreja e sim com os corações. Não vos importeis com a “preocupação” ou
embustes dos outros, mas com a vossa humildade.
Em vossa casa também procurai ser humildes: Uma casa dividida jamais poderá contribuir
para a união das outras. Tudo deve começar dentro de vós, de vossa casa.
Hoje quero que leiais a Meus filhos esta mensagem: “Eu, Maria Santíssima, Mãe do
Universo, estou muito feliz por vos reunirdes em Meu Nome e a Meus pés, para me dedicardes
vossas orações e vossos corações. Gostaria que continuásseis assim: Sempre a Meus pés. No
cotidiano, tão cheio de percalços e dores é muito difícil caminhar, mas cada passo dado com
segurança, com energia, com fé, são alguns centímetros a caminho do Pai. Olhai, filhinhos no
final da estrada. Vedes? Vosso Pai, de braços abertos na ânsia de vos abraçar... Não deixai que
vos perca de vista. Sede retos; atirai-vos nos braços Dele sem medo! Eu estou sempre
convosco!
Continuai rezando muito! O Pai está prestes a derramar o vinho amargo, pois precisa
purificar o mundo, mas custará a ceifa de muitos. Não tenham medo. Lembrai-vos de que tudo
está previsto pelo Pai e nada do que planejou, deixará de ser cumprido. Mas vós fostes
escolhidos para testemunhar tudo, pois faltam poucos dias... e o Pai precisa de vossos olhos,
ouvidos, braços e pernas. Prestai atenção a Pedro: rezai por ele e pelas intenções dele. Segui
sempre o caminho deixado por ele, ainda que outros vos instiguem o contrário. Andai sempre
alertas e nos caminhos já vividos sob Pedro (João Paulo II) e não devereis temer...
Olhai Meu filho Jesus: Está de braços abertos como na cruz a vossa espera no Sacrário,
querendo conviver convosco. Ele fixará Seu Reino aqui e precisa contar com almas santas.
Rezai pelos padres! Jamais critiqueis ou fomenteis críticas a qualquer um deles. Todos tem
defeitos, mas só o Pai conhece a fundo a cada um deles, e só ao Pai cabe o julgamento final.
Segui vosso caminho tranqüilos, sem medo. ( ... )
Filhinhos, continuai na fé, na caminhada. Agradeço por me encontrardes no mês a mim
dedicado. Continuai em paz.( + )
Ver-vos-ei amanhã. Amém? Maria, Mística Rosa de Deus. Paz!
Porto Belo, 29 de maio de 1998 – 6,18 horas
Santo do dia : Santa Maria Madalena de Pazzi
“Paz! Pais, amai vossas crianças. Se não aprenderdes com elas, a pureza não aprendereis a
entrar no reino dos Céus! De fato, o Reino do Pai é feito de crianças: inocência, pureza,
confiança, fé, amor, alegria... Se não vos tornardes crianças, não sois digno do Céu. Educai
segundo as Leis Sagradas. Educai sob Meu manto: Elas são a imagem do Reino que há de vir.
Dialogai pais, com vossos filhos. Reuni-vos com eles, escutai-os, dançai com eles, cantai,
acompanhai-os até nas mais pequenas coisas, mesmo as mais insignificantes. Um coração
infantil, envolto em alegria, derrama alegria nos arredores e transmite a paz. A inocência da
criança faz derrubar corações de pedra! Tenham tempo para as crianças. Acompanhai-as em
tudo, escutai-as e aprendei com elas o grande segredo do Amor. Vós, pais, sois responsáveis
pelas almas de vossas crianças. Não deixai perderem-se estes tesouros! Desligai a TV e escutai
as crianças. Jamais as repreendais por atrapalharem vosso lazer. Elas são o vosso lazer! O
Reino dos Céus é dos pequeninos... Através deles podereis, vós, pais, merecerem o paraíso.
Hoje, quero que as crianças rezem a Ladainha aos Meus pés, pois formarão uma rosa
perfumada, cujo odor se elevará aos Céus, em troca de Graças abundantes para seus pais,
principalmente aos que realmente as educam nos caminhos do Pai. Pais mandai vossos filhos
para o Céu.
Meu pequeno Tarcísio (*), continuai vosso trabalho. O Pai, atento a tudo se comove com
vossa disposição! Sereis grande porque grandes serão as Graças que recebereis! Amém?
( + ) O Reino do Pai está aí...
(* menino que dirige um grupo de oração)
Porto Belo, 05 de junho de 1998 - 21,00 horas

Santo do dia : São Bonifácio
(Ao rezarmos o “Terço da Paz”, após outras orações, muitas almas foram se salvando. Nas
invocações: - Jesus, Maria e José, nós vos amamos, salvai as almas, saíam, às vezes, até três
almas do purgatório. No Glória saíam uma ou até cinco. Uma alma no final, pediu aspersão com
água de rosas (água benta, misturada com algumas pétalas de rosas do óleo de São Rafael), mas
continuou no purgatório... No final da oração, haviam sido salvas 299 almas. Também São
Miguel me falou que (AMJ, BGK e JQP) foram salvos pelas Quinze Orações em três dias, feitas
pela Madalena e seus filhos: Marcos e Alex.)
Porto Belo, 09 de junho de 1998 – 5,43 horas
Santo do dia : Santo Efrem
(Mãezinha, quando acontecerão as coisas deste livro? As pessoas não acreditam e se nada
acontecer, me chamarão louco. Muitos pensam que as mensagens são boladas por mim e até
sugerem que venham mensagens para este ou para aquele.
Mãezinha, por favor, olhe para mim: fraqueza, ignorância, pobreza. De que adianta isto?
Outros com melhores qualidades seriam mais acreditados. Por que eu? Contudo estou
disponível, mas as pessoas não acreditam, e tudo isso pode passar como fruto da imaginação, ou
como simples intuição, conforme já o disse o Padre F...
Mãe, tu sabes que te amo! Jesus, tu sabes que te amo! Sabes que estamos aqui, nós três,
inteiramente à vossa disposição, Jesus. Até nossa vida doméstica deixou de existir! Mas, para
onde vamos? Nossos filhos ainda precisam de nós. E o nosso sustento material? Estamos mal
instalados. Hilda já é velhinha e doente, mas veja onde dorme: No corredor *, num ambiente
frio... Paramos tudo e não temos condições de melhorar nada! Mas, não estou reclamando.
Apenas lembrando que deixamos tudo, apenas para Vos obedecer e obedecer a Vossa Mãe
Santíssima! Para onde vamos, Jesus?
E as pessoas que nos cercam: Se nada se concretizar serão sempre cépticas e suas vidas
podem até piorar... Não estou pedindo milagres. Apenas a realização do que está no livro. Veja
Mãezinha, estou em “teia de aranha”, preso! Peça ao Pai para apressar as coisas. Este tormento
me assusta. As vezes, tenho vontade de largar tudo... não rezar mais, ou não portar mais caneta
e caderno. As vezes sou muito atingido por satanás e isto me deixa quase inerte, sem ação. Se
não fosse Maria Angelina, por muitas vezes eu perderia minhas forças... Para onde vamos
Jesus? Para que tudo isto, Mãezinha? Ajudem-me! Dêem-me a mão! Façam-me entender
melhor tudo isto! Por que eu não sinto tanto “frenesi” como estas coisas?
Veja a Maria Angelina: Ela sente, se vê arrebatada, guiada, empurrada às tarefas que por Vós
são aqui ditas e as faz com carinho, com amor, em obediência total. Mas eu? Inerte, frio... Será
que meu trabalho é só este? Receber mensagens? Por favor Mãezinha, ajude-me! Por favor
Jesus, segure-me! Mostre-me alguma coisa a mais, para que as pessoas acreditem. Para que as
coisas realmente possam mudar. Amém. (José de Nazaré )
(* Mais adiante, Nossa Senhora lembrou-me esta passagem e disse: durmam vocês no
corredor! Entretanto, hoje, Hilda já tem seu quartinho particular. Deus seja louvado!)
Vidal Ramos, 13 de junho de 1998 - 5,40 horas
Santo do dia: Santo Antônio de Pádua - Presbítero e doutor.
“Paz! Filhinhos, agradeço vosso esforço, mas não vos preocupeis com o vosso trabalho
aqui. Esta messe é destinada a outros. Aqui vieram para aprender e quero que aprendam muito,
com todos aqueles que aqui vos rodearem e com Meus filhos que vierem de longe. Sejam
sempre submissos ao Pai! Fiéis àquilo que Eu vos disser. Rezem muito por todos os operários
que aqui trabalham. Sejam humildes, sejam piedosos, Isto é o que deveis fazer aqui.(...)
N&N, o que temeis? O Reino de Deus está próximo e próximo para todos... mas todos
serão informados do acontecimento. Ninguém ficará de fora! Em todo o mundo, Deus suscita
novos profetas para esta tarefa e nada acontecerá sem que toda a terra tenha escutado a
verdadeira palavra! Contudo, nem todos abrirão os ouvidos... mas esta também não é vossa

missão! Em vosso coração cabe já, toda a humanidade, é grandioso e repleto de amor. Por que
temeis? Vossos pecados, o Pai já os lavou e nada mais vos prende à terra, ao humano! Sois de
Deus, pois Ele encontrou em vós o coração puro aconchegante que tanto procura. Vossa casa é
casa de Deus, e Deus jamais permitirá que algo a derrube. Confiem n’Ele. Apenas n’Ele e
vereis os frutos maduros e doces, abundantemente, em vossa casa! Vós sois, filha, o templo
perfeito do Espírito Santo e certamente Ele aí habita. Também vossos filhos se espelharão em
vós: Todos.
N .., filho. O Pai vê o desejo ardente em vosso coração de salvar o mundo inteiro! Vê a
ansiedade, o medo de perderes muitas almas! Infelizmente nem todas serão atingidas como
gostarias, mas as que por vossa luta, merecerem a Glória, vos coroarão para que, muito mais
Glória possas receber! Ame muito os vossos filhos. Ame muito o templo do Espírito Santo em
vossa esposa. Ame muito o Cristo e ame a Mim! Contudo, ame muito o mundo. Já o fazeis isto
mas hoje vos peço: - Ame, divulgue o Reino de Deus, faz a vossa parte e deixe os resultados
para o Espírito Santo... semeai, semeai... verás a colheita: Muitos colherão.
Obrigado por acolheres Maria Angelina, José de Nazaré e Hilda, pois também eles
precisam semear. Ensine-os o amor fraterno. O amor Eterno. A fé que move montanhas.
Precisamos fazer destes filhos, base para a construção da nova casa de Meu Filho. Sereis
Santos! N... vossos sofrimentos durarão pouco. O necessário apenas. Deus vos reserva
plenitude de vida: Graças copiosas e abundantes!
N .., Deus vos quer assim: Preocupado com o Reino, ativo, cheio de amor. As mãos do Pai
estão sobre vocês dois e nada, nada vai vos derrubar! Sois igreja sobre rocha. A Igreja de Meu
Filho.
Madalena , obrigada por Me amares tanto e a Meu Filho !
Meus filhos amados, cumpram vossas tarefas com muito amor, pois amor ainda maior, o Pai
tem por vocês...!
(+) Maria, mãe do Universo, Medianeira do mundo, Degrau do qual falou A ..., o Amor total
e pleno de Mãe. Amém, Amém, Amém!
Vidal Ramos , 14/06/1998 – 5:50 horas
Santo do dia : Santa Iolanda (Clarissa)
“Paz! Angelina, filha, agradeço tua dedicação às almas, a “sede” de salvá-las. Tua
ansiedade comove-me e alegra muitíssimo nosso Pai Altíssimo! E por este teu esforço e fé, o
Pai Todo Poderoso liberta hoje 1.500 almas, que glorificadas te cercarão, a fim de fortalecerte ainda mais. Tua luta apenas começou, mas os frutos já se fazem sentir. Obrigada por rezares
pelos meus profetas. Eu te abençôo: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Angelina, filha, por tua fé tão grande, muitos serão abençoados e chamados ao Reino.
Muitos se dedicarão fervorosamente a Ele. O milagre acontecerá para que o mundo sinta e veja
a Glória de Deus e aí estarás, como testemunha do Pai... Serás Santa, porque o Pai já te
escolheu! Tua casa estará sempre imersa na luz!
Abençôo os «santos» B&A. Abençôo a N..., a «santa» predestinada por Deus à salvação de
milhões!... Amém. Continuai vossas orações. Muitos as esperam! Amém?
Maria que vos protege noite e dia! Obrigada por rezardes por “Nick” e seus profetas!
N..., filho, aguardai o milagre! Vossa fé e ansiedade atingiram as profundezas do Coração
de Meu Filho! Aguardai!... Amém?
Maria, Mãe do Universo!
Porto Belo,16 de junho de 1998 – 6,15 horas
Santo do dia: São Ciro e Santa Julita
“Paz! O Reino de Deus se aproxima rapidamente! Não temais contudo, tudo será feito para
o bem dos filhos de Deus! Temam pois, os que se afastaram de Deus. Os que não O buscam,
pois a justiça será total, uma vez que todos já estão avisados e todos tiveram o tempo da
reconciliação... Contudo, ainda há, um certo tempo!

Filhos, em Deus não há cólera, perseguição ou vingança. Em Deus há apenas o Amor! O
único Pai que se preocupou em avisar em tempo a seus filhos sobre o derramamento do cálice e
isto já o faz há milhares de anos pelos seus profetas! Preocupa-se com seus filhos e os avisa
constantemente... e hoje ainda os avisa por seus profetas corajosos e cheios de amor! Rezem
muito por estes profetas. São inúmeros pelo mundo afora e abençoados pelo Deus Altíssimo,
pois porta-vozes autênticos do Espírito Santo.
Muitos são fracos e não perseveram e se deixam enganar pelo maligno, que hoje mais do
que nunca, os rodeiam para massacrá-los, mostrando-lhes os caminhos mais leves, e tornando
os caminhos do amor mais difíceis e perigosos. Esta besta não subsistirá! Eu, a Mãe de Deus a
esmagarei e triunfarei!
Portanto filhos, sejam firmes e não temam as perseguições. Os caminhos do Pai, são difíceis
por hora, depois serão espaçosos e planos... ( ... )
O tempo está próximo. Bebereis da erva amarga e sereis purificados. Amém? Rezai por
Nick e seus profetas... pelos outros profetas. ( + )
Blumenau, 20 de junho de 1998 - 6,20 horas
Santo do dia: Santos João Fischer e Tomas Moore (Bispos e mártires)
São Miguel falou: « Ide visitar o Santíssimo! Lá recebereis recados...»
10,00 horas – Visita ao Santíssimo na Igreja Santa Isabel
“Paz! Filhinhos, gostaria que obedecêsseis sempre a meus pedidos! A visita ao Santíssimo é
necessária quotidianamente pois vos fortalecerá contra as ciladas do inimigo que cada vez
mais vos está cercando. Deveis fazer a Via Sacra em Azambuja e lá ficar por algumas horas!
(...)
Muitos sinais vereis em vossa caminhada, que vos deverão marcar os caminhos a seguir,
mas deveis sempre obedecer a Meus pedidos. Tudo acontecerá conforme o Pai planejou! Não
sejais ansiosos. Aguardai o momento certo. Hoje não precisareis ir ao cemitério mas, em
Azambuja ireis! Prestai atenção filhinhos, sois instrumentos de Deus e precisais ficar
disponíveis.
Agradeço a Marta pelas horas de oração e por ensinar as criancinhas (dela) o caminho do
amor e piedade. Para ela o Pai reserva um caminho de evangelização. Será agraciada com
favores especiais! Siga em frente filha e diga a Aline que ela já salvou trinta alminhas... e
deverá salvar ainda mais. Estas almas a acompanharão sempre ajudando-a na sua
santificação. Tua casa, Marta, está abençoada. Aguarde os recados do Anjo e Meus. Amém?
Maria Angelina. José de Nazaré, deveis esforçar-vos ainda mais e usar de toda a vossa
paciência ... Precisais amar à Hilda. Amém? Tenham paciência, é pouco o tempo que vos
resta.... muito pouco! Deveis amá-la. Amém?
Transmiti a ( ... ) que mantenham firmes a fé e o amor que tem por Mim, a Mãe de Deus.
Continuem trabalhando com amor em favor das almas... mas, que obedeçam em primeiro lugar
a seu Bispo! Deus que é testemunha de tudo aceita os sacrifícios e vos tem em grande conta...
contudo, está cansado de tanta divisão na Igreja. De tantos cismas! ... Obedeçam a seu Bispo
por hora! Verão depois o Milagre e vossos corações e o do bispo, pulsarão juntos! Irão em
busca da união e da paz!
Sejam pacientes filhos, por enquanto deixem o “Oleiro” seguir em frente... Poderão
acompanhá-lo em outras messes mas, na “vossa casa” permanecei a margem... por pouco
tempo, muito pouco! Eu, Maria, vos ajudarei em tudo e reservarei junto ao Pai o vosso lugar...
B... não te exasperes... calma... Deus é confiável! ... Eu te abençôo por tua coragem, abnegação
e fé! Não esmoreçam. O mundo precisa de vós. B..., L... e C... são pedras importantes na
construção do Novo Reino... Nick também! Contudo cada um deve atuar no seu campo e
sempre às ordens do seu pastor... Amém? Tenham sempre o vosso rosário a mão. Orai sempre,
sempre, sempre! Vereis maravilhas e não tardará! ( + )
São Paulo, 26 de junho de 1998 –19,00 horas – Casa de Maria

Santo do dia : Santos João e Paulo (mártires)
“Paz! Filhinhos. Fazei vossas as palavras de Meu filho o Santo de Ars, outrora proferidas:
“Ao me encontrar ao mesmo tempo com um Sacerdote e um Anjo, beijarei primeiro o Sacerdote
e depois o Anjo, pois o Anjo é amigo de Deus e o Sacerdote é as vezes, o próprio Deus”.
Com efeito filhinhos, os Sacerdotes são os consagrados do Pai para o pastoreio na terra e
por isto devem merecer todo o amor e respeito de seus filhos. Jamais maltrateis alguns deles,
jamais os critiqueis, colocai-vos antes, ao lado deles e fazei de vós mesmos , ovelhas mansas e
cheias de amor. O Pai sabe das incertezas dos Sacerdotes, de suas fraquezas, de seus
embaraços e até de suas iniqüidades mas, somente a Ele cabe a justiça. Amai vossos Sacerdotes
e cuidai deles como jóias valorosas. O Pai precisa deles, apesar das fraquezas... as ovelhas
precisam deles... Rezai, rezai, rezai. E não permitais que satanás extermine estes pastores e
guias do povo de Deus.
É hora de lutar! A espada está já fora da bainha e satanás a tem em vossa direção. Lutai,
defendei-vos com vossa espada: defendei-vos pelo rosário .Exterminai o mal pelo rosário!
Agradeço por atenderem a Meu pedido de aqui vir em busca de amor... Sim filhos, aqui há
amor! Vivei pois doravante, este amor. Aqui nesta casa o Pai encontrou o refúgio necessário!
Nesta casa também vós encontrareis refúgio... Mas, antes de tudo sede vós também o
verdadeiro refúgio de Deus em vossos corações. Que os vossos corações sejam o reflexo nítido,
puro e santo deste Sacrário tão lindo! Que o vosso coração seja o reflexo, puro, nítido e fiel
deste filho que a vós celebra as Bodas do Reino.
Sejam santos filhos, pois só os santos gozarão a felicidade da posse do Novo Céu e Nova
Terra! E não tardará! ... A hora está chegada! Amém?
( + ) Maria, a Mãe do Universo.
“Filhos: Sois o exército da fé! Lutai pois, sem esmorecimento. Dias piores virão e lutareis
ao lado das hostes celestes... triunfareis no final... Triunfaremos, no final. Amém?
São Paulo, 27 de junho de 1998 – 11,00 horas (viva voz)
Santo do dia : São Cirilo de Alexandria (Bispo e doutor)
“Paz! Eu não precisava dizer O SIM! Bastava-me apenas obedecer ao Pai, pois Ele tudo já
havia programado. Mas Ele queria a minha resposta, a minha aceitação!
Não precisava do meu consentimento mas queria o meu consentimento! E eu disse: SIM!
Porque vi o que isso significaria para o Reino do Pai.
Disse Sim! Porque outras mulheres não disseram: queriam viver em liberdade,
preocupadas com as banalidades do mundo.
Disse Sim! Porque outras mulheres poderiam “podar” ( abortar ) a planta antes do tempo e
Deus não poderia se fazer presente aqui.
Disse Sim! Porque não haviam maternidades e outras mães poderiam perder os filhos, longe
da ajuda da medicina e não suportariam ficar ao relento.
Disse Sim! Porque outras mães não teriam condições de sustentá-lo.
Disse Sim! Porque outras mães se acomodariam e não o educariam nos caminhos do Pai,
deixando a mercê do mundo e de escolas mal preparadas.
Disse Sim! Porque não haviam muitos Pe. Alfredo para tratar de suas feridas e amá-lo
tanto.
Disse Sim! Porque precisaria do apoio da Mãe em toda a Sua caminhada longa e não
haviam mães abnegadas para isto.
Disse Sim! Porque na Paixão, não haveria Mãe capaz de sofrer tanto com tanta paciência,
com tanto amor, apesar de tanta dor.
Disse Sim! Porque não haviam mães que adotassem tantos “João”.
Disse Sim! Porque os apóstolos precisariam de Mãe.
Disse Sim! Porque os pecadores precisam de Meu intermédio.
Disse Sim! Porque o purgatório clama por piedade e o mundo o esqueceu.
«A Minha Mãe disse Sim, porque o mundo Me disse NÃO!!!

(Ao escutar pela primeira vez a voz de Jesus, me emocionei muito e não consegui dizer ou
escutar mais nada...) ( + ) ( Nossa Senhora deu a bênção a todos...)
Porto Belo, 01 de julho de 1998 – 21,40 horas
Santo do dia: Aarão ( irmão de Moisés)
“Paz! Filhinhos, adorai o cordeiro constantemente. Jesus vos quer para sempre! Ficará
lado a lado convosco em todos os momentos de aflição, em todas as dores, em todas as
perseguições, em todos os ataques. Haverão muitos ataques; sereis ultrajados, humilhados,
perseguidos e maltratados. O Pai vos escolheu para esta árdua luta e conta convosco. Defendei
a Jesus com vossa própria vida. Ele vos deu a vida! Mas sereis recompensados, pois sereis
acolhidos na casa do Pai com honras e gozareis eternamente as delícias celestiais. Rezai,
rezai, rezai. Tudo está escrito e tudo se cumprirá. Rezai, rezai, rezai.
Não vos preocupeis, pois Deus conhece a fundo a cada um de vós e vos concederá a graça
que solicitais... Não vos fecheis em vós próprios, não tenham medo! Não sejam covardes!
Agradeço a vós todos que confiais em mim. Continuai a confiar. Eu, a mãe de Deus, vos quero
ajudar para que toda a vossa casa se salve. Amém?
Maria Angelina, tua missão está apenas começando. Abra-te para o Espírito Santo, para
seres instrumento da Sua Mão. Serás usada para propagar a palavra de Deus. Ele te quer
agora! Confia, escuta, observa!. Deus te quer para o milagre. Amém?
Deveis amar sempre, sempre, sempre... em todas as circunstâncias, em todas as
dificuldades. Deveis ser dóceis .. e fiéis, filhinhos, e continuai rezando unidos. O inimigo
tentará por todas as formas vos destruir. Estejam atentos. Amém?
Aqui Jesus interrompe e diz:
Eu estarei sempre com vocês! Adorem-me vocês três, o Meu Corpo Verdadeiro! Eu vos
amo! Jesus!
E Eu vos peço filhos, jamais deixem Meu Filho a sós! ( + )
Porto Belo, 02 de agosto de 1998 – 23,40 horas
São Euzébio de Vercelli (Bispo)
“Paz! Meu filho, sempre que tiveres oportunidade, confesse: Receba o quanto mais
puderes, este Sacramento tão grandioso: a absolvição! Quero-te sempre puro e limpo... o
Sacerdote tem este poder supremo de varrer toda a sujeira dos corações. Seja sempre puro
filho, para que tenhas sempre força, coragem, determinação e fé para poderes suportar todas
as provações que virão. Agradeço muito teres procurado o Padre hoje. Eu sempre o colocarei a
tua frente e sempre o procurarás, pois quero-te sempre preparado para o combate... e assim,
terás mais força... e afugentarás o inimigo!...
Com efeito muitos falsos profetas existem, ( indagava a Jesus, a respeito de minhas dúvidas,
com referência a alguns videntes e confidentes) mas a todos o Pai saberá julgar, de acordo com
suas obras... e toda a árvore que der maus frutos será cortada!...
Contudo filho, não deverás julgar ninguém! Eu te digo novamente: - Não julgue
absolutamente ninguém! Apenas reze! Reze muito.
(Mas Jesus e se percebermos que usam das pessoas em benefício próprio?)
Deus responderá! Não temas! Não julgue ninguém! Deus ceifará o joio... Deus é bom
agricultor e não confunde a boa espiga com o joio... Fique alerta filho, em cada parte age o
inimigo e através de muitas pessoas. ( ... ) Está tudo muito próximo e pouco tempo tens... Não
tema!
É mister,Maria Angelina, , que te desvencilhes de tudo o que possa atrapalhar teu colóquio
comigo... Termina o que tens a fazer e entrega-te totalmente a Mim! Ama-Me, filha, da mesma
maneira que Eu te amo! Somos um só! E faremos juntos nosso imenso trabalho. Vem comigo,
filha, Minha Mãe está sempre contigo e com toda tua casa. Não te preocupes: Tudo será feito
conforme o Pai programou e tudo será feito para o melhor. Tudo visa, finalmente a vinda do
Novo Céu! Sofrerás sim, porque o inimigo te quer destruir, pois já achava-se teu dono...

enganou-se! Sempre se engana! Eu Sou o mais forte! Portanto filha, já sabes:o Meu caminho é
seguro e leva à felicidade Plena! Eu Sou o mais forte. Eu Sou o Rei!
Filhos Meus, vinde comigo, sem medo, com determinação e fé. Eu vos darei o Reino!
Passareis por provações... mas sois Meus... e vivereis sempre Comigo! Eu, Jesus vos amo e vos
abençôo para que tenhais sempre força, coragem e para que jamais duvideis de Mim! Confiai
sempre. Eu Sou JESUS! Adorai-Me sempre... sempre! Amém! »
Porto Belo, 09 de setembro de 1998- 5,45 horas
Santo do dia: São Tomáz de Vila Nova ( bispo)
“Paz! Filhinhos, uma família unida é casa sólida, que jamais o malígno conseguirá
derrubar! Sejam pois, unidos. Amem-se! Ajudem-se um ao outro! Não permitam que coisas vãs,
interfiram no vosso relacionamento, tão importante para que Deus possa em vós, alicerçar
parte de Seus planos! Com efeito, Ele conta com a solidez de vossa casa, com vossa força, com
vossa coragem! Não basta apenas rezar, mas viver, no fundo dos vossos corações: O amor, a
caridade, a piedade... Voces foram escolhidos, não por serem santos, mas porque serão Santos!
Por isso, os erros existiram, existem e poderão existir, mas para que possam santificar-se
sempre mais! Contudo, devem lutar para que novos erros não aconteçam, pois como já sabem,
satanás está ávido pelo vosso deslize, por pequeno que seja! Alerta pois!
Por que preocupar-se com pequenas coisas? Por que valorizar coisas terrenas? A vossa
morada não é aqui! O Reino não é aqui! Mas o Reino virá até vos para que façam parte dele!
Estejam prontos, puros, perfeitos... Desapenguem-se de tudo, livrem-se das coisas do mundo!
Salvem-se! Deus quer operar com vocês, as mudanças na terra para que sejam exemplos de fé,
amor... principalmente, amor! É preciso esquecer dores e mágoas, pois o passado já está morto
e, para Deus, só o presente importa! Venham então! Sigam os passos de Jesus, que a vós
persegue e busca constantemente... Por que vocês O esquecem? Por que se deixam afogar nas
coisas vãs? Rezem, rezem, rezem.
Maria Angelina, filha, teu trabalho foi lindo e serás recompensada por isto!
(Maria Angelina, que é costureira, trabalhou todo o mês de agosto e até o dia 07 de
setembro às 6,30 horas na confecção de fardas para a fanfarra do colégio, e todo o valor
recebido doou a seus filhos, não ficando com nenhum centavo, conforme havia pedido Nossa
Senhora. Tal valor poderia pagar todas as nossas dívidas...)
Reza sempre por toda tua casa, para que seja sempre unida e cada vez mais forte! Seja mãe
também da nora, do genro... seja mãe de toda a família! Amém?
Amem-se! Amem-se! Amem-se! Vocês estão todos nos planos de Deus e Eu, Miguel, posso
testemunhar isto. E Deus vos espera pacientemente para a grandiosa obra! ... Os operários da
obra já estão a postos! Não se atrasem, por causa das coisas vãs! Amém?
Eu, Miguel, o Arcanjo de Deus, os abençôo por obra de Deus: Em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo, Amém! Rezem, rezem, rezem. Amém, Amém, Amém! Rezem pelas almas, na
hora da Eucaristia.
Porto Belo, 10 de setembro de 1998 – 15,40 horas
Santo do dia: São Nicolau de Tolentino ( religioso)
“Paz! José de Nazaré, filho, hoje quero me reportar a ( ... ). Eis, querida filha que Estou a
tua porta e bato! Queres abri-la para Mim? Eu preciso do teu acolhimento, do teu carinho... eu
preciso te dar a paz! Preciso iluminar tuas angústias, tuas incertezas, tuas dores espirituais...
Abre-me tua porta! Quero habitar em ti e quero colocar-te no fundo do Meu Coração .
Quero ver o J..., quero sentir o pulsar do coração dele unido ao Meu. Meu filho amado, Eu
jamais te esqueci e jamais te esquecerei porque muito te amo. Sabe J..., Eu confiei esta família
a tua responsabilidade para ser Santa! Quero-a Santa! Quero habitar nesta casa para sempre!
Vem, filho, abraça-Me, sinta o Meu Coração. Ele é teu, e dos teus... E os seus, são todos Meus!

Deixem-Me modelá-los a Minha maneira! Eu quero ajudar-vos. Eu preciso ajudar-vos.
Abram-Me a porta. Não permitam que Eu procure outras portas para encontrar repouso.
Quero repousar em vocês! Não podem viver sem Mim, não podem mais! Gritem Comigo!
Chamem-Me! Abram seus corações! Eu estou aqui... bem pertinho e quero os vossos corações.
Vem! Serão felizes Comigo e jamais vos faltará nada, pois Eu vos darei tudo o que Me pedirem.
Eu vos quero, Eu preciso de vocês pois é hora de lutar e quero que lutem Comigo! Eu, Jesus
amo a todos desta casa. ( + ) Deixem vossa angústias Comigo. Deixem vossos suspiros Comigo.
Eu quero ajudar-vos. Amém? JESUS!
Porto Belo, 16 de setembro de 1998 – 6,20 horas
Santo do dia: Santos Cornélio e Cipriano (papa e bispo)
“Paz! Filhinhos, não indagueis o Pai. Fazei tudo o que a vós for orientado, afim de que
Deus possa agir através de vós. Cumpri ( fazei) as tarefas: o cemitério, as 15 orações.
( ... ) O fim se aproxima e cada minuto é importante! Vês, filho, a pequena ilha que emerge
no horizonte, toda fulgurante? É a Nova Terra! Surgirá dos escombros. Haverá paz, harmonia,
amor e a presença definitiva de Deus: É o Novo Reino! O Novo Céu e a Nova Terra! O Reino
está chegando! Mas muito tereis de passar para poderdes conviver Nele. Tereis corações
realmente puros, sem mágoas, sem ódio, sem dissabores, completamente puros e limpos! Sereis
Novos, sereis Purificados, sereis Puros. Ali só habitarão os puros! E Não tardará! Deus, em
Seu Magnífico Trono, tudo observa e a Seu lado, toda a Corte Celeste aguarda as ordens! ...
Eu, Miguel, vou a frente da batalha, pois defendo Meu Senhor! Sou do Exército do Senhor! E o
Senhor me incumbiu de defender Seus filhos amantíssimos, que habitam esta terra!...É
maravilhoso poder servir ao Senhor!
Mas a terra tremerá, pois também as forças do mal estão preparadas e cada gesto, cada
palavra é por elas conhecida, por causa dos traidores... Sangrenta, hedionda, terrível será a
batalha. A terra toda gemerá e se tingirá de sangue! O Dedo do Senhor já se levanta! ...
Quando Seu Dedo se move, o Céu todo treme de pavor! E apontado à terra, será o sinal... será
o final... Mas ainda está descansado sobre o Trono... mas já se move...
Oh! Quão poderosa é Esta força que abala céus e terra! ... Oh! Quão maravilhosas são
Vossas Obras, Meu Deus! Rezai, rezai, rezai! Filhinhos, fostes escolhidos como testemunhas
desta sangrenta luta... O exército inimigo vem... O exército Celeste vem... Rezai, rezai, rezai
Eu, Miguel, ardentemente vos peço: Sejais humildes, sejais humildes, sejais humildes!
Obedecei, obedecei, obedecei, rezai, rezai, rezai! Amém?
Eis que vem o Senhor do Universo, trazendo Sua Justiça... e Sua Paz! Amém, Amém, Amém!
Continuai rezando pelos padecentes, pois milhares poderão permanecer lá até o fim do mundo que não será agora - e após a instauração do Novo Reino, as vossas orações já não poderão as
alcançar! Amém, Amém, Amém! São Miguel, o Arcanjo, imediato de Deus!
Porto Belo, SC, 23 de setembro de 1998 – 15,30 horas
Santo do dia: São Lino ( Papa e mártir)
“Paz! Filhos, como gostaria que sentísseis todo o Meu amor por vós! É um amor generoso,
desprendido, infinito... impossível de descrever. O Meu Coração se enche de alegria ao ver-vos,
ao saber que Me amais e Eu vos protejo, coloco vossos corações bem no profundo do Meu e vos
afago, vos beijo, vos abraço. Sussurro palavras carinhosas e doces no vosso sono, vos acaricio
e canto cantigas de ninar! Nos vossos sonhos Sou presente! Em todos os instantes de vossas
vidas, Sou Eu que estou presente! Conheço cada passo, cada pensamento, cada murmúrio, cada
lamento, conheço cada soluço, cada choro! Nada escapa de Mim: Sou a vossa vida! Mas
também choro! Oh! Como gostaria de apenas receber coisas boas de vós... só amor! Mas
recebo também: Injúrias, mau humor, tristezas, resmungos, maus tratos...
Lembrai-vos do que vos disse: “Quando olharem alguém, olhem-Me a Mim?” Mas não
estais cumprindo assim! Estais olhando apenas para dentro de vós próprios!
Olhai ao vosso redor e percebei: Sou Eu, em cada pessoa perto de vós! Sou Eu em cada um
de vós. Então, amai-Me. Amém? Eu preciso de vossa unidade, de vossa força unida, pois

sozinhos não vencereis. Amém? Uni-vos e continuai juntos... e Eu estarei em vós! A missão
que tendes, reclama muito amor de vossa parte e muito exemplo de caridade e fé. É preciso,
pois serdes exemplo para os outros, o espelho para todos! Vossa missão é árdua, mas se
sucumbirdes agora, que acontecerá quando ela realmente começar?
É preciso que sejais fortes, duros, de fé inabalável e amor sem precedentes! É preciso Me
verdes em cada semelhante! Vinde Comigo, confiai em Mim e lembrai-vos de que “Sou manso e
humilde de Coração” e quero que sejais semelhantes a Mim! Vinde. A hora já está em vós! O
mundo já sente as dores da transformação e Eu conto com vosso testemunho! Vinde
testemunhar o amor do Pai! Vinde experimentar como o Pai opera! Vinde provar o amor do
Pai! Vinde! Sigam Meus passos que são serenos, seguros, simples e que mostram os caminhos
corretos. Só os Meus caminhos são corretos!( ... )
Ficai sempre alertas: Só Eu tenho palavras de Vida Eterna! Segui-me então, sem medo! E
lembrai-vos: “Eu Sou manso e humilde de coração e estou em cada em de vós! Olhai-Me!
Amai-Me!
José de Nazaré, filho, vá ao Padre ...e dizei-lhe que apenas quereis a espiritualidade e
quereis aprender a adorar-Me sempre mais. Não vos preocupeis com o resto, com o que há de
vir, pois o que tiver de vir virá, mas será para a maior Glória de Deus! Seja apenas
instrumento Dele. Colocai-vos a disposição e não indagueis nada! Tudo corre como o Pai
estabeleceu. Vereis prodígios!
Maria Angelina, filha, sereis testemunha deste Grande Milagre. Quero-vos pura, fiel e
sobretudo, mansa e humilde de coração! Amém?
Hilda, vossas orações tem atingido os altos Céus e o Coração do Grande Pai! Continuai
submissa, humilde, não lamentai, apenas aceitai todas as provações, pois é necessário que
também dês a colaboração para a reforma do mundo. As orações são importantes. São
verdadeiras alavancas para os vossos filhos. Rezai para José de Nazaré e Maria Angelina que
são arrebatados para a missão a eles destinada desde o início dos séculos que agora se faz
presente. Rezai para que tenham as forças necessárias. O resto é satanás que vos ataca para
impedir a união. Rezai, rezai, rezai. Amém? (+) JESUS!
Porto Belo, 24 de setembro de 1998 – 14,05 horas
Santo do dia: São Pedro Nolasco ( religioso)
“Paz! Sou Miguel! Por onde fordes pregar vosso carisma, deveis levar o Livro da Luz, e ali
registrar nomes de padecentes: Vosso livro salvará milhões! ( multidões). Rezai, rezai, rezai.
Salvastes muitas almas e salvarão milhares. Rezai, rezai, rezai.
Em B..., salvaram-se 27 mil, mas não só vós e sim, todos os participantes das orações .
Vossa missão principal é salvar almas. Contudo, muitos não vos compreenderão e aliados a
satanás infiltrado na Igreja, vos tentarão deter. Lutai no entanto, sede fortes, sede duros!
Sereis sempre acompanhados por mim, por nossa Mãe, por Jesus, pelo Pai e pelo Espírito
Santo! Portanto, tereis toda a força! Não temei, pois! Rezai, rezai, rezai. Salvai almas!
Ensinai outros a fazer o mesmo. Amém? Aguardai os acontecimentos sem medo. Aguardai os
prodígios. Amém!
Em B.., na Sexta-feira, salvou-se um nobre! Amém? São Miguel! Rezai, rezai, rezai.”
(Há alguns dias atrás, São Miguel havia nos dado a tarefa de rezarmos 67 vezes as Quinze
Orações para podermos voltar novamente a movimentar o livro das almas, o Livro da Luz. Hoje,
quando ainda faltavam três vezes, já estávamos rezando, quando ele mandou que parássemos e
que pegássemos o Livro. Começamos então a invocar os nomes, um a um, pedindo a Deus, o
descanso eterno para as almas, e para surpresa nossa, todas as almas dos enterradas no cemitério
de P..., foram salvas, - exceto dezenove, que ficaram eternamente perdidas. Também muitas
outras que não estavam neste cemitério foram salvas. O Livro da Luz, como São Miguel o
chamou, está novamente em movimento, como havia prometido e quem sabe, logo acontecerá o
que Nossa Senhora nos prometeu: “Ao colocarem nomes no livro, as almas se salvarão!
Amém!”.)
Porto Belo, 02 de outubro de 1998 – 5,20 horas

Santo do dia: Santos Anjos da guarda
“Paz! Filhinhos, já não podeis esperar mais! Estais atrasados! Abraçai vossa obra. Fazei
conhecido em todos os lugares o vosso trabalho. Sejam atingidos todos os cantos por vossas
palavras e obras. Ide em frente. Eu Sou a Comandante! Usai no entanto, vossa humildade, pois
é isto mesmo que me apaixona: não sois nada! Absolutamente nada! Falai a todos: - Nossa
Senhora vive em Mim! Eu não sou nada sem Ela! Rezai, rezai, rezai.
Formai um grupo sólido, não permitindo que seja destruído por dentro. Os de fora não terão
forças para o destruir! Segui o vosso caminho! Cumpri a vossa missão! Estais atrasados!
Reuni-vos em grupo para preparar bem o vosso trabalho, pois quero-o bem feito. Quero as
palestras, mas quero também as famílias. Deveis levar as orações às famílias, pois estas não
são as convidadas para a reuniões mas, justamente estas, tem necessidades de ouvir e vivenciar
a Palavra de Deus e o Amor Dele! É dentro das famílias que nasce o amor!
Estou cansada e Meu Filho também, de ver os pastores de braços cruzados apenas
esperando que suas ovelhas venham ao redil! Não as procuram mais e as deixam a mercê de
suas próprias vontades. É necessário buscá-las, arrebanhá-las. É necessário entrar em seus
esconderijos. Fazei vós, o papel do pastor, indo a procura desta UMA, entre as noventa e
nove...! Ide nas casas! Os lugares que visitastes e não foram visitadas as casas, devereis visitálos novamente! Quero as orações nas famílias. Amém?
Filhinhos, apesar do pouco tempo, não vos canseis, não vos esgoteis. Tudo deve ser feito
com calma, sem tropeços, e tudo sairá conforme os planos do Pai! O Pai conta convosco para
uma obra gigantesca ( para uma grande obra), mas se tropeçardes, nada conseguireis para esta
obra! Ide, pois, em frente, mas com cuidado! Medi cada ato e cada passo. Pedi ao Espírito
Santo que vos dirija em tudo, e nada, absolutamente nada, fareis sem Ele. Amém? Ele vos
dirige. Ele vos dita as palavras! Amém?
Estamos atrasados sim, mas não vos preocupeis! (não precisais vos atormentar por isto!) O
tempo é o tempo necessário que vos foi dado pelo Pai! E tudo se fará conforme orientação do
Pai! Sejam humildes, sejam submissos. Calma! (...).
Eu estarei sempre ditando as regras. Não as extrapoleis. Reuni-vos para programar tudo.
Hoje, no entanto, fareis J..., mas lá ficareis devendo as visitas às casas... Amém? Amanhã fareis
as casas em P... Não é necessário seguir exatamente o roteiro, mas é preciso que seja feito com
calma. Assim, fazei no tempo mais propício a vós. Amém? Amai as ovelhinhas e dizei a elas do
grande amor que por elas tenho! Sejam amor! Sejam amor! Continuem salvando almas; elas
vos ajudarão e formarão à vossa frente, um batalhão invencível a vos proteger! Amém?
( + ) Maria, Mãe do Universo e de todos os profetas atuais!
Porto Belo, 06 de outubro de 1998 – 12,05 horas
Santo do dia: São Bruno ( Presbítero)
“Paz! Filhos, continuai de joelhos, salvando almas! Não salvastes cinqüenta mil, como
consta, pois para isto, a oração levaria o dia inteiro, pois cada palavra, deveria sair do fundo
do coração e meditada profundamente! Mas, o Pai Misericordioso, liberta, com exceção de
onze, todas as do outro cemitério que visitastes! Continuai rezando muito! Tudo em breve
terminará! Já podeis ouvir os “passos” dos Anjos! Já podeis ouvir os “passos” do Rei! Eis que
chega o Rei! Eis que chega o Novo Reino! Não vos assusteis: Rezai, rezai, rezai. Amém?
(+) Maria, vossa Mãe e de todo o universo. Amém!
(E o “nobre” que salvamos?.. ( ver 24.09.98 )
É necessário que permaneça em sigilo, pois seu nome causaria polêmica e o mundo não
entenderia! Amém!
(Na mensagem de hoje, Nossa Senhora refere-se a cinqüenta mil almas, que poderíamos
salvar se tivéssemos rezado corretamente o terço para a sua salvação. Consiste além do Creio,
Pai Nossos, Glórias, em rezar cinqüenta vezes a oração de Santa Gertrudes. De fato, Jesus
prometera a esta Santa, que salvar-se-iam mil almas, para cada oração rezada. Contudo, Nossa
Senhora nos alerta de que é necessário rezá-las com muita profundidade e isto é dificílimo! ...
Na verdade, rezamos as cinqüenta, rezamos os terço completo, mas não salvamos cinqüenta mil

almas, no entanto, salvamos todas as que ainda estavam padecendo, dos que estavam sepultados
em I... No dia anterior, Nossa Senhora nos havia dito que não necessitaríamos mais visitar este
cemitério, pois nossas orações salvariam as almas daqueles sepultados.)
ORAÇÃO DE SANTA GERTRUDES ( mencionada acima:)
“Eterno Pai, eu Vos ofereço o Preciosíssimo Sangue de Vosso Divino Filho Jesus, em união
com todas as Missas que hoje são celebradas em todo o mundo, pelas Santas almas do
purgatório, pelos pecadores em todos os lugares, pelos pecadores na Igreja Católica, pelos
pecadores em todas as outras Igrejas, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém!”
Porto Belo, 24 de outubro de 1998 - 5,00 horas
Santo do dia: Santo Antônio Maria Claret ( Bispo)
“Paz! Filhinhos, obrigada por estardes aqui a Meus pés. Dirijo-Me agora, a vós para
alertar-vos sobre as dificuldades que enfrentareis. Muitas são as ciladas que estão sendo
preparadas por satanás, para vos destruir, pois não vê com bons olhos este vosso trabalho, em
favor dos padecentes. Contudo, Eu, a Mãe de todos eles, estarei sempre a vosso lado e cuidarei
para que esta missão, dada pelo próprio Pai, seja feita com segurança, afim de que se cumpra
tudo o que a vós foi pedido. Portanto, nada temei! Eu vos protejo ...e sempre vos protegi!
Amém?
Maria Angelina, filha, no morro ficaram apenas dezoito e na roça, um, e dentre os ossos
outros dois. Continue usando tua vontade e força para salvar Meus filhos padecentes. Amém?
(+) Maria, Mãe do Universo. (...)
S... filha, não te preocupes, pois em tua missão, muitos ataques do demônio e muitas
dificuldades foram previstos pelo Pai, pois satanás te odeia. Mas o Pai te ama, e por isso nada
deves temer. As 150 mil almas que por teus méritos estão no céu, formam um batalhão a tua
frente, para te proteger. Amém.
Porto Belo, 17 de novembro de 1998 – 13,40 horas
Santo do dia : Santa Isabel da Hungria ( Religiosa)
(O Arcanjo me conduziu às portas do purgatório, através dos caminhos da luz. Já o havia
feito antes, mas queria mostrar-me de novo. Ao passar no meio dele, foi-me mostrado parte do
inferno: os mutilados! A visão é horrível! É hediondo! E mostrou-me os que, abusando do sexo,
praticaram o incesto. Sem pés, sem braços, formatos de monstros, braços jogados pelo chão,
pernas ou partes de corpos despedaçados, rostos sem olhos, ou sem narizes ou bocas, bocas
extremamente grandes, parecendo repartir a cabeça ao meio! Cabeças gigantescas deformadas...
(São os frutos? perguntei.)
« São os causadores. Os verdadeiros monstros! Usaram o sexo única e exclusivamente por
prazer, em sua própria casa, sem escrúpulos, selvagemente, e ... selvagens serão para
sempre.... e para sempre mutilados...»
(Ninguém deles se salva?...)
« Os que abusaram não... apenas os ignorantes, mas estes povoam o purgatório!»
(Ao caminhar mais um pouco, vi uma multidão de criancinhas, milhões delas, também
mutiladas, sem membros, sem órgãos, sem olhos, sem narizes, bocas... enfim, deformadas,
faltando-lhes partes de seus corpos...)
« São os abortados! E seus pais se juntam à multidão vista antes! »
Olhei de novo lá atrás: Os monstros se contorciam, entrelaçados entre si, como um maço de
minhocas... horrendos, horripilantes... monstros eternos...)
(Mas as crianças são castigadas?)
« Não! Mas se mostram aos pais para que vejam e cumpram seus castigos.»
(Não pude ver mais nada e pedi ao arcanjo que me libertasse).
« Rezai, rezai, rezai! Amém?»

(Fez-me então saber o nome de um monstro incestuoso: J.R.C. Purgatório e inferno são
idênticos no sofrimento, com a única diferença de que o inferno é eterno. Nossa Senhora
apareceu e pediu para rezar-mos sempre, afim de ajudar Jesus no Seu regresso para a
instauração do Novo Reino. Depois, deu-nos a bênção (+). As almas que estão no purgatório,
por causa do erro acima, embora hediondo, receberam o perdão de Deus ainda em vida, no
Santo Sacramento da Confissão, libertando-se do inferno. Agora, no purgatório, dependem das
orações e do perdão das pessoas que foram prejudicadas com seus atos...)
Porto Belo, 18 de novembro de 1998 – 20,00 horas
Cons. Basílicas de São Pedro e São Paulo
“Paz! Filhinhos, faço-Me hoje aqui presente porque gosto de rezar convosco. Gosto de
ouvir vossas orações, gosto de vosso amor. Eu, a Mãe Mística do Céu, estou em todos os
momentos de vossas vidas junto a vós, pois amo-vos, amo-vos, amo-vos! Continuai rezando
filhinhos, continuai unidos! Eu caminharei sempre convosco! Vós que estais aflitos, que tendes
dúvidas em vossos corações, sabeis que já conheço vossas aflições, mas vos digo: “tendes o
remédio: é Jesus, Meu Filho amado! Ele conhece a fundo cada um de vós e para cada um tem o
verdadeiro remédio! Não temais, pois Jesus é Misericórdia, e de braços abertos vos recebe e
vos abraça. Continuai rezando. Amém?
Amai, amai, amai. Virá o momento em que todos os vossos problemas se resolverão, pois o
Pai já ouviu vossas súplicas e vosso clamor e já vos prepara a reconciliação! Amai, amai,
amai! Vinde filhos, ficai sempre a Meus pés e rezai, rezai, rezai! Eu, a Mãe dos angustiados, a
Mãe de todo o Universo, vos amo e abençôo a todos:(+)Ficai sempre de joelhos. Obrigada
filhos, obrigada! Amém, Amém, Amém! Maria, Mística do céu. Rainha do Universo!
(Nossa Senhora quis beijar crucifixos que estivessem no pescoço das pessoas e só um senhor
presente o tinha, e Ela o beijou. Este senhor disse que, todas as suas perguntas haviam sido
respondidas neste encontro e não precisaria mais conversar comigo, como havia pedido antes:
Nossa Senhora respondeu e ajudou-o em todas as suas dúvidas e problemas.)
Florianópolis, 01 de dezembro de 1998 – 21,00 horas
Santo do dia : Santo Elígio
“Paz! Filhinhos, muito obrigada por estarem aqui reunidos a Meus pés. Quero abençoar a
todos e dizer de Meu grande amor por vós. Com efeito, filhinhos, sinto-Me muitíssimo feliz em
poder rezar convosco. Eu vos amo com o maior amor: com o amor do céu! Eu vos amo porque
sois todos filhos diletíssimos e amados do Pai. Eu vos amo porque sois amados de Meu Filho.
Ficai sempre de joelhos, filhinhos, como sempre vos tenho pedido. Rezai, rezai, rezai, pois não
sabeis o dia nem a hora... mas tudo está próximo. O Reino está próximo! Eis que vem o Rei!
Rezai, rezai, rezai!
Filhinhos, quero hoje pedir-vos que rezeis sempre pelos jovens e crianças. Olhai para eles:
farão o mundo de amanhã! Mas hoje, como estão? Abandonados, caídos, sem amor, sem fé,
sem rumos... vivem no roldão da vida, orientados pela ganância, drogas, pornografia, mídia e,
às vezes, pelos pais! Ai dos pais que não derem o Céu a seus filhos: ser-lhes-ão pedido contas!
Os pais precisam mandar seus filhos ao céu! Deus Pai deu a cada mãe e pai, a guarda de seus
filhos, porque confiou nestes pais: achou-os competentes! Ai dos incompetentes! Ai dos que
deixaram de orientar seus filhos. Ai dos que acham que tudo mudou e que a vida deve ser vivida
livremente!...
O mundo está perdendo! Está sendo entregue abertamente a satanás! Rezai, rezai.
Filhinhos, o tempo é curto. Sede prudentes: Amai vossos filhos! Curai-os para serdes também
curados. Quero que digais isto aos pais e mães, a todos os pais e mães. Quero que sejais os
arautos deste pedido! Que todos se lembrem da responsabilidade recebida do próprio Pai. Ele
pedirá contas a todos.
Rezai filhinhos amados, pelos jovens e crianças, para que nenhum deles se perca! São
preciosas jóias de Deus e devem ser conservadas como tal!

Hoje, convido especialmente a S... para iniciar um trabalho à frente dos jovens. Eu estarei à
frente e orientarei os passos todos. Sê firme, filha, atenda a Meu chamado. Eu caminharei
contigo. Amém? Teu filhinho amado já está conosco há tempos e te ajudará nesta santa tarefa.
Amém?
Filhinhos, todos vós hoje, sereis tocados por Mim, sentireis o Meu afago... sentireis o Meu
amor. Amém? (+) Maria, Mãe do Universo!
Olhai os jovens: Eles mergulham vertiginosamente para a perdição! Agradeço a todos vós
por rezardes assim! Rezai, rezai, rezai! Lutai, lutai, lutai! ( ...)
Porto Belo, 06 de janeiro de 1999 – 19,15 horas
Epifania do Senhor (Santos Reis)
(Fazia as minhas preces, na Igreja Matriz, nosso Senhor dos Aflitos – Porto Belo. Ao lado do
Altar Mor, estava provisoriamente a Imagem de Nosso Senhor dos Passos, uma imagem grande
de Jesus, vestido em roxo, todo ensangüentado, carregando uma enorme cruz! Rezei e fixei o
olhar na imagem, observando o tamanho daquela cruz!)
( Meu Jesus, como deve ser pesada esta cruz. E eu reclamo da minha, tão pequenininha!)
«- Não é pesada filho! É uma cruz feita de compensados: é oca! É uma caixa oca!
(Jesus riu... e eu ri também.)»
«- Mas filho - continuou- Já pensaste se tivessem colocado sobre o ombro da imagem uma
cruz realmente pesada? A imagem ruiria... se partiria em pedaços!»
( É verdade, eu não havia pensado nisto.)
«- As cruzes são sempre do tamanho e peso que as pessoas possam carregar, ninguém tem
cruz mais pesada do que sua capacidade... O Pai é Bom Engenheiro e sabe calcular as
coisas!!!»
(E assim, de lição em lição, Jesus vai Me ensinando os segredos do Céu, com Seu Ar
Alegre... Seu Sorriso Inimaginável... Puro! Seu Amor Sem Precedentes... Indescritível!)
Porto Belo, 08 de fevereiro de 1999 – 6,05 horas
Santo do dia :São Jerônimo Emiliano
“Paz! Filhinhos, mais uma vez quero agradecer por atenderem a Meus pedidos! Embora,
pareçam muitas vezes estranhos, são para o bem de todos e conforme as determinações do Pai.
Deus está realmente preocupado com o rumo que os homens estão tomando. Sua caminhada
louca os está levando à Perdição Eterna. É preciso parar! É preciso analisar-se. É preciso ter
a humildade de aceitar seus erros e reiniciar a caminhada correta, firme e única para a Casa
Eterna! Jesus tem pregado no mundo inteiro a união de Sua Igreja. Quem tem o direito de
dividi-la? Quem tem o direito de inflamar a confusão dentro dela? Jesus quer a união das
igrejas e de Sua Própria Igreja! Jesus não quer a divisão!
Cuidado filhinhos, busquem a verdade, apenas a verdade! Sejam humildes e pequenos!
Sejam nada! Absolutamente nada! Fiquem alertas! Rezem, rezem, rezem.! Sejam sempre
submissos, procurando sempre seguir as ordens a vós transmitidas! Não usem as espadas por
enquanto filhinhos, usem o Amor! Só o amor conseguirá destruir o ódio mortal do demônio, que
ruge assustadoramente ao redor de Meus profetas, para que se confundam e profetizem a falsa
profecia! Ai dos maus profetas! Ai dos falsos profetas! Ai dos maus orientadores! Fiquem
alertas filhinhos! Façam apenas o que Jesus vos disser! Sejam submissos e amem!
Quanto à mensagem do dia 05.01.99, Eu havia pedido que apenas fosse lida. Vocês não
entenderam o Meu pedido e a comentaram! Não usem as espadas filhinhos. Atendam-Me
sempre! Contudo, a mensagem foi dirigida às pessoas certas e o Espírito Santo as orientará.
Deixem o Espírito Santo agir. Amém?
Agradeço vosso empenho dado à Capelinha, está ficando linda! Obrigada por vossa
dedicação! Não se preocupem por não terdes o tempo de orações, pois isto é uma oração!
Todo ato de obediência cega às ordens do Pai, é uma oração. É uma grande oração e fonte de
muitas Graças! Eu preciso da capela! Jesus precisa da capela! O Pai precisa da capela! Ali
receberão a infusão do Espírito Santo. Receberão imensas Graças. Dali partirão imensos

prodígios! Obrigada portanto, por Me atenderem! (...) Eu vos amo a todos e dirijo vossos
passos! Contudo, não vos forço a nada!
(+) Maria, Mãe do Universo! Amém, Amém, Amém! Rezem, rezem, rezem!
Porto Belo, SC, 04 de março de 1999 – 5,00 horas
Santo do dia: São Casimiro ( Príncipe Padroeiro da Polônia e Lit.)
“Paz! Filhinhos; Rezem, rezem, rezem! O inimigo vos espreita e procura sempre uma fresta
onde possa penetrar e vos fazer mal. É traiçoeiro e usa qualquer pessoa como seu instrumento.
É preciso rezar muito, é preciso perdoar, perdoar, perdoar... É preciso amar, ainda que isto
custe muito esforço. Vocês, filhinhos, foram escolhidos pelo próprio Pai para uma missão que
requer todo o recolhimento, toda a fé, todo o amor. Como podem Meus filhos, confidentes
manterem contatos com o Céu, sem terem corações puros? Como podem receber mensagens
tendo ódio no coração? Rezem, rezem, rezem!
Devem limpar-se! Devem amar-se... e vossa missão poderá ser cumprida. Verão o “Grande
Milagre” mas, é necessário o amor. É necessária a união, a paz! ( ...) será salva por vocês,
Maria Angelina e José de Nazaré, se assim desejarem de coração: amando-a... aprendendo a
amá-la. Ainda está presa a este mundo porque vocês pagariam, caso fosse agora! ... Rezem ao
Pai, rezem a Mim, Jesus, para que consigam amá-la. No momento que isto acontecer, tudo se
acalmará e acontecerão milagres, prodígios e Deus atenderá todos os vossos pedidos. Amemna. Amém? Rezem, rezem...
Orações não consistem somente em ficar de joelhos o dia inteiro, mas também consertar-se
dia a dia e melhorar sempre. Consiste em fazer todas as tarefas do dia a dia com amor,
procurando não se alterar, nem zangar-se quando não correr tudo conforme querem, consiste
em oferecer cada sacrifício, cada dor, cada incompreensão ou indiferença por parte de outros
ao Pai, pelas benditas almas, consiste em não cobrar dos outros seu estado religioso, mas rezar
por eles, consiste enfim, em amar, amar, amar a todos! Rezar significa confiar em Deus!
Colocar nos braços Dele todos os problemas... e deixar por conta Dele as soluções! De nada
adianta rezar ao Pai, pedir sua intervenção para o problema se, após a oração ficarem ainda
preocupados! Acaso o Pai não é Poderoso? Acaso o Pai não resolve tudo?
As pessoas que rezam mas continuam a preocupar-se são pessoas de pouca fé. Falta-lhes a
confiança no Pai que tudo criou e que tudo pode! O Pai custa a atender as pessoas que não
confiam Nele. Peçam tudo e imediatamente agradeçam, na certeza de que foram atendidos. Não
comentem problemas com ninguém, pois o inimigo sempre por perto, fará com que percam a
confiança em Deus e os problemas persistirão. O Pai quer a confiança total Nele! Deixem tudo
por conta Dele! (... )
José de Nazaré, filho, mantenha-se firme às ordens do Céu e nada farás sem as ordens.
Obedeça sempre, ainda que as vezes pareçam estranhas. O Reino está realmente próximo, mas
só o Pai sabe a hora... a ninguém foi revelado a hora exata. Observa os profetas. Dizem isto ou
aquilo, fazendo acreditar que o tempo é agora, que o Pai deu o prazo, que Deus disse o dia...
mas eles mesmos fazem planos para o futuro! Ora, se soubessem a hora exata por que fariam
planos? A hora pertence ao Pai e Ele não dirá absolutamente nada a ninguém! Contudo, envia
sinais, que já são vistos, para que os filhos da luz estejam preparados! ...
Também os filhos das trevas poderão converter-se, mas para eles, os sinais serão
camuflados, pois o Pai não permite que vejam os sinais, apesar dos olhos, ou que escutem,
apesar dos ouvidos! A salvação pertence a todos, mas a hora da purificação ainda não
chegou.... mas chegará.... e só o Pai sabe o exato momento!
Contudo, estão agora vivendo este momento: Esta geração será testemunha disto. É
necessário no entanto, que se cumpram o que consta nas escrituras! Mas, tudo acontecerá
rapidamente, pois o Pai “abreviará o tempo” para que seus filhos todos, não se percam. Por
isso, pode ser agora, ou depois, ou ainda depois! Rezem, rezem, rezem! Preparem-se para a
vinda do rei! Preparem-se para serem convidados do Novo Reino!
Agradeço os vossos esforços, filhos, em Me obedecerem, e as outras ordens do alto. Sois
escolhidos do Pai e deveis desempenhar bem vossa missão para não desapontá-Lo.

Seja, José de Nazaré, o mais pequeno de todos. Não use nada que te faça diferenciar dos
outros... causa-Me repugnância a ostentação de objetos,( distintivos, botons, etc.) junto às
vestes, ou sobre elas, que te faça distinguir dos outros! Seja sempre igual a todos... Seja sempre
pequeno e submisso!
Maria Angelina e José de Nazaré, falem sempre da vida! O Pai quer que falem da vida. Não
se deixem enganar por este mundo tão desorganizado e mau. Este mundo não foi feito assim
por Deus! Deus criou a vida, e a cada ser deu as fórmulas para o bem viver, tanto na
procriação, quanto para o controle dela: tudo natural, sem intervenção humana!

Deus ama a vida! Deus quer a vida! ... Se todas as mães consagrassem seus filhos a
Mim ou a Minha Mãe, não haveriam tantos famintos ou tantas desgraças. A fome e as
desgraças são do homem e não de Deus! Sigam filhinhos, os ensinamentos de João Paulo
II: A vida em primeiro lugar, pois pertence somente a Deus! A maneira de vivê-la, Deus
proverá a seus filhos e cobrará dos injustos, a infelicidade deste filhos. Amém? Rezem pela
vida! Defendam a vida! O Pai vos amou justamente por amardes a vida! Amém?
Filhinhos, continuem vosso lindo trabalho, pois aqui receberão muitos e de muitos lugares.
Estejam sempre de corações puros e sempre dispostos a atender um por um, com o mesmo
amor. Não se preocupem com a missão dos outros profetas: cada qual tem a sua. E a vossa é
um pouco diferente. Amém? Rezem por todos os profetas. Todos fazem parte de um mesmo
plano elaborado pelo Pai, cada um com sua finalidade, com sua característica.... e todos
formarão uma só mensagem. Amém?
Rezem, rezem, rezem! Amem-se uns aos outros.
(+) JESUS!
Porto Belo, SC, 23 de junho de 2000
Santo do dia : São José Cafasso ( Presbítero)
22,00 horas – Mil Ave-Marias
“Paz! Filhinhos, de fato é urgente e necessário rezar pelos padecentes. Muitos estão lá há
séculos porque não são lembrados. É preciso lotar o Céu! É preciso limpar o purgatório!
Contudo, sabeis que todos os dias, muitos pecadores vão para lá. Sabeis também, que isto é por
Graça e Misericórdia do Pai. Muitos pecadores, diariamente, lançam-se no purgatório, muitas
vezes, tendo merecido o inferno, a condenação eterna. Vossas orações e de tantos outros filhos
no mundo inteiro, estão permitindo a salvação de milhares e impedindo a tomada do inferno.
Continuai firmes. Continuai solícitos às almas, tendes pouco tempo. Já tudo está muito
próximo, já há alguns dias e não podereis rezar pelos irmãos de lá. Ficai alertas. Rezai muito!
Amai os padecentes.
Muitos militantes estão sendo colhidos pelo Pai, no presente tempo, para evitar que se
percam! Assim, muitos filhos bons, estão deixando esta vida e povoando o Céu, mas em sua
maioria, povoam o purgatório! Mas milhões de viventes estão nos caminhos errados. É
necessário a conversão e o Pai está dando tempo. Muitos filhos já poderiam estar gozando a
felicidade eterna, e se ainda vivem aqui sofrendo, é porque o Pai tem-lhes pena e espera a
conversão! Muitos serão sacrificados, pois já não querem ouvir o Bom Pastor. Milhares serão
mortos... eternamente!
Rezai muito pelos pecadores. Oferecei dádivas, oferecei sacrifícios, oferecei vossas vidas,
dependem de vós! De fato, poucos filhos rezam; milhões esqueceram-se de Deus! Deus não
quer negócios, Deus quer amor! Amai, amai, amai! Rezai e sede bons, praticai a caridade para
com o próximo. Vossas cruzes vos darão o Céu e isto é para sempre!(...)
Filhinhos, continuai firmes na fé. O inimigo trama vingança terrível contra os filhos e mais
especialmente contra a mulher. Rezai porque vossas orações são mais fortes que as pressões do
demônio. Lembrai-vos filhinhos, de que bastaria um sopro do Pai para que tudo se
transformasse... mas Ele quer contar convosco. Vós fazeis parte do mundo por Ele criado e que
foi ultrajado pelo homem. Deus quer a vossa vontade, o vosso amor, para transformar o mundo
em um mundo de paz! Tudo acontecerá, mas no tempo do Pai! E Ele aguarda a vossa
colaboração!

Uni-vos e vencereis. Dobrai vossos joelhos e o inimigo sucumbirá. O Pai aguarda para a
volta à casa paterna, todos os filhos e conta convosco! Rezai para que todos os vossos filhos se
salvem: Vossas orações salvarão todos os vossos filhos. O Pai continuará ceifando, colhendo o
bom trigo: estejam preparados! Amém!
Continuo seguindo os caminhos na busca de mais filhos e em todos os lugares e todas as
Igrejas Me encontrareis na luta! Quem vem Comigo? Abençôo-vos a todos e a todos guardo no
fundo do Meu Coração!
Maria Angelina, continue com coragem tua missão. Tudo isto é muito verdadeiro e muito
divino e você é a escolhida. Tudo fica cada vez mais difícil, pois o inimigo está cada vez mais
feroz, já que se aproxima o tempo de sua destruição!
Não tenhais medo: Sois filhos da Luz! Eu, Maria, acompanho a cada um de vós e escolhi a
cada um de vós para hoje estardes aqui. Pais e mães aqui, vossas orações foram ouvidas pelo
Pai Maior e sereis atendidos, contudo, percebei: é necessário que sofrais ainda um pouco.
Carregai a cruz com amor! Talvez vossos filhos não precisarão carregar! Carregai-a por eles!
Amém?(...)
Siga para a vocação Marcos, é lá o teu caminho! Eu, Maria, necessito de bons Padres e
os estou escolhendo a dedo...! Amém? Rezai pelos Sacerdotes, pelos seminaristas, pelos
vocacionados. Rezai pelo novo tipo de Sacerdote!
Porto Belo 06 /08/2000
Transfiguração do Senhor
(Em minhas orações costumo rezar por muitos pecadores, embora Nossa Senhora tenha
pedido para não nominá-los por que diz Ela: “Pode ser que você seja mais pecador do que
elas”. Mas resolvi rezar por uma determinada pessoa, por acha-la necessitada de orações. Então
Jesus me disse: )
“Filho, esta está perdida!.. É obvio, que enquanto vive há esperança de salvação. Mas
olha o estado dela...” e mostrou-me a alma...
(Ela estava no inferno... nos horrores do inferno. Chorei muito! Soluçava!)
“Do INFERNO não tem como sair!” disse Jesus.
(Mas Jesus, ela ainda está viva! Ainda há tempo!)
“ Ha tempo... mas quem se atreveria a busca-la?”
(Eu! Eu posso ir...)
“A pessoa que se atrever a lutar por esta alma, não terá Minha ajuda, e terá também de
descer ao inferno”.
(Como?)
“O tempo de Deus é agora. Terás de vive-lo agora no inferno, para resgatar a alma...”
(Eu farei isto! )
“Não terás nenhuma ajuda!”
(Por favor!? Eu aceito!)
“Poderás perder a vida!”
(Eu irei. Por favor...)
“ Vá então! Só você... e seu amor por ela!”
De repente me encontrei em frente a porta terrível: grande, hermeticamente fechada, muros
de pedras... e satã rindo de mim. Ao vê-lo pensei em desistir: o que não fará comigo? Mas lutei
contra a minha covardia e meu medo...
(Abra a porta, eu falei!)
Riu de novo estrondosamente...
(Abra a porta - falei de novo - e entre ruidosas gargalhadas, abriu o inferno... )
- Boa viagem, zombou, seja bem-vindo ao eterno fogo.
(Senti-me congelar, e o medo parecia tomar conta de min.)
- Está aberta... ainda podes sair...
Vacilei... e entrei na escuridão. Escutei então o barulho dos ferrolhos me trancando ali.
Fiquei algum tempo sem saber o que fazer. Pedi ajuda ao céu mas lembrei que Jesus havia me
dito que não receberia ajuda. Não podia voltar.

Tremendo, gelado, comecei a caminhar lentamente, tateando as paredes. Um fogo aqui, um
clarão ali, e aos poucos meus olhos foram se acostumando e comecei a sondar tudo. Mas o tudo
era imenso demais... assustador demais. Indescritível: Meio-homens arrastando-se
miseravelmente como vermes; bocas assustadoramente escancaradas berrando dores inauditas;
vozes estridentes ecoando pelas galerias sem fim; palavrões, maldições! Desespero, ódio...
Ao caminhar entre eles, tentavam me agarrar derrubando-me muitas vezes. Eu me levantava
e seguia em frente. O medo me fazia ferver o sangue e gelar a espinha! Mundo horrível: animal
aquele! Não tenho as palavras corretas! Cabeças rolavam pelo chão, pedaços de corpos eram
refeição... urros de dor... Sangue! E pensar que isso é eterno!...
Por varias vezes cai, mas consegui me arrastar, safando-me daquelas mãos imundas! Se é
possível chamar aquilo de mãos: os braços desde o ombro afunilavam-se até a extremidade e
onde deveria estar as mãos, terminavam.
Procurei por túneis e galerias, por salões e lagoas, entre espinhos e excrementos... e encontrei
a alma: ainda intacta assediada por um bando imundo que a apalpavam e esfregavam nela suas
monstruosas mãos, ( mãos? ) agarravam-na... mostravam suas línguas de serpente e seus dentes
podres cheios de vermes!)
(Saiam, imundos - eu gritei - deixem-na em paz!)
Uma estridente e diabólica gargalhada foi a resposta!
(Em nome de Jesus, parem! eu preciso desta alma – gritei de novo...)
Jogaram-me no chão, pisando-me forte. Voltaram a atacá-la... Já não me sentia com forças
para a luta. Vi os seus olhos desesperados, pedindo socorro...
(Deus, por favor - eu gritei - embora sabendo que não haveria ajuda.)
E longe, bem longe, na escuridão, pude ver, muito pequenos, um coração de luz e uma cruz
também de luz!
(Não estou só! Jesus está me ajudando! Só depende do meu amor!)
Levantei-me, e, aos berros com punhos cerrados comecei a agredir os monstros
furiosamente... e, novamente fui para o chão. Ensangüentado, sem forças, olhei para ela:
estendia-me as mãos. Agarrei-as como uma dádiva do céu...
(Vamos, corramos... juntos conseguiremos!)
Na escuridão, nos imundos corredores, nas fétidas galerias... Agora eu tinha certeza: juntos
nos tornamos mais fortes, e por causa do amor, venceremos! Fomos derrubados, e nos pisaram
como se fossem máquinas de assentar asfalto! Não havia força! Mas havia a cruz! E o coração
que ardia! O amor era maior!
E lá estavam no teto, iluminando-nos o caminho! De mãos dadas seguimos, e, entre quedas,
murros, blasfêmias, urros, ódio, conseguimos encontrar o caminho que a cruz nos mostrava. Na
porta, o coração flamejante!)
(Abra a porta, eu gritei. Consegui salva-la!) Mas a porta não se abria...
(Abra! Consegui traze-la! Abra a porta, já cumpri minha missão!) E eu gritava
desesperadamente, mas a porta continuava fechada...
(Argos - este era o nome do demônio guardião da porta -, abra a porta! Argos, Argos,
Argos, eu gritava!)
E Argos, abriu a porta! Saímos e caímos nos braços de São Miguel! Aos poucos,
recuperamos nossa energia, e chorando muito eu disse ao Arcanjo:
(Até que ele não é tão mau assim: ele abriu-nos a porta! )
-“Obedeceu a DEUS” respondeu o Arcanjo!
E ficamos por muito tempo no silencio mais profundo...Depois São Miguel falou:
“Sois vencedores! Saístes de lá por amardes muito... Lá é residência dos que odeiam, dos
covardes, dos mesquinhos... Que o Senhor dos Exércitos vos conserve assim...E mostrai a luz de
vossos corações para outros que virão...Amém, Amém, Amém! São Miguel!”
Porto Belo, SC, 28.12.00 – 6:00 Horas
Santo do dia : Santos Inocentes – Mártires
«Paz!» Hoje, vos quero falar mais sobre o purgatório. Muito já sabeis: sobre o sofrimento, o
tempo, o lugar, e muito já sabeis sobre a Divina Misericórdia. Sobre o Pai Misericórdia! De

fato, o desejo do Pai é salvar toda a humanidade: todos os seus filhos. Por uma ovelha, o
pastor deixa as outras – dizia Jesus – e Deus Pai, por causa de alguns filhos – para a salvação
de alguns deles – se contenta com os pedidos de outros filhos.
Mas os pedidos devem partir do coração. Devem refletir o amor que vem do fundo da alma.
Um suspiro pode salvar almas...e milhões de Ave-Marias podem salvar apenas uma! Rezai
então, com o coração milhões de rosários, e o purgatório ficará limpo. E não só o purgatório,
mas a humanidade toda se converterá, se alguns rezarem milhares de Ave-Marias... mas, toda a
oração deve partir do fundo da alma.
O Pai está cansado de murmúrios vazios, de orações por obrigação, ou de orações expostas.
Tudo deve brotar da alma... com amor... Rezai com amor e tereis a paz e a harmonia em
abundância. Rezai com ardor, e sereis a alavanca para a renovação do mundo! E rezai pelos
padecentes: na chegada do Novo Reino, o purgatório se extinguirá. As almas pagarão suas
penas no Ato Divino da Purificação, que Deus fará acontecer a todos os seus filhos, vivos ou
padecentes. Mas, os vivos que chegarem ao Novo Reino, terão também de pagar as suas penas
devidas.
O Pai é Misericórdia, mas é, sobretudo, Justo, e muitos ficarão pagando suas penas no
Novo Reino. Assim, os que nada devem, receberão seus corpos glorificados e eternos... os
outros, viverão com seus velhos corpos, até pagarem todas as suas penas... tantos dias quantos
seriam necessários no purgatório. A pena será a ausência de Deus, e a agonizante espera pela
graça de vê-Lo eternamente!
O Reino dos Céus é para todos, indistintamente, pois todos somos filhos de Deus. Rezai,
pois, por todos, e especialmente pelos que estão no purgatório ainda, pois ajudarão vosso
trabalho aqui. De fato, todas as pessoas colocadas em vossas orações serão atingidas por elas,
e o purgatório se fará intercessor... e intercessor poderoso!
Rezai para terdes sempre forças de manter-vos em estado de graça. Assim, tereis graças
em abundância, e podereis até transformar o mundo que vos rodeia! Podereis transportar
montanhas e mares! E o segredo... é a oração! Mas, a oração precisa sair do fundo do coração,
e às vezes não precisa de palavras! Atos, amor, pureza, humildade, doação... eis ai as
verdadeiras orações...
Se, no entanto, quiserdes rezar, rezar, rezar, fazei com amor... e transformai-vos, vós
mesmos, em oração, vivendo o que Jesus viveu... Este é o verdadeiro segredo: viver como Jesus
viveu, transformando Vossos corações, em corações - amor! A estrada é difícil, mas já Jesus
dizia isto. É preciso, pois optar: ou os caminhos do Pai , que são difíceis, ou os caminhos da
perdição! Não existe um terceiro! Rezai então, para terdes forças e vencerdes a batalha!!!
Maria Angelina, José de Nazaré, vossas orações da manhã, devem ser constantes...e, às
quinze horas, adoração!...À noite, na capela, Maria Angelina deverá sempre fazer a oração
individual nos que pedirem, ou nos que vierem pela primeira vez, e José de Nazaré deverá
abençoar a cada um impondo-lhes as mãos. Tenham paciência com Hilda: ela é a porta para
vossa santidade. A cruz!
Não precisam receber ninguém em vossa casa, apenas receber para as orações na capela.
Amém? Gostaria de que construísseis a nova capela dedicada a Sion. Os recursos virão.
Amém? Não vos preocupeis com os bens daqui. Vosso tesouro está no céu. (+) Maria, Mãe do
Universo.
Lembrai-vos: Não dei nenhuma data a ninguém! Só o Pai sabe!
Amém. Amém. Amém.
Porto Belo, SC, 04/02/2001
São João de Brito ( sacerdote mártir)
5,00 horas – Cerco de Jericó
«Paz! Filhinhos, com efeito, o Reino vem! Vem para quem o espera ansiosamente; vem
para os que não o esperam. Vem para os filhos da luz. Também vem para os das trevas; vem
para desenterrar os mortos... vem para sepultar!... Vem para transformar, e tudo voltará ao que
era! E era o mundo, um presente de Deus, e o homem era a delicia do Pai... e tudo voltará ao
normal, como o Pai havia criado. Mas tudo acontecerá no tempo do Pai... no tempo previsto...

O Reino é do Pai e cabe a Ele restaurá-lo. E cabe aos homens acertar as veredas. E o
Pai permite o tempo para que os homens o usem para endireitar os caminhos, e para que
trilhem estes caminhos. Tudo está nos planos do Pai e nada foi mudado. E Jesus vem para
julgar os vivos e os mortos... mas, no tempo do Pai!
O Reino é de Deus... e não dos confidentes! O tempo é do Pai, e não dos confidentes! E
tudo se realizará de acordo com o Pai ! Alerta, filhinhos: o Pai nunca assustou ninguém, está
desapontado com milhares de filhos, que, usando de seus dons, estabelecem parâmetros ou
datas para a realização dos fatos. Alerta, filhinhos ! Muitas palavras, milhões delas, não
vieram do Pai... e não partiram do céu!
E tudo será recriado... e a terra se renovará, mas não será como muitos dizem... O Pai
não é um Pai assustador; é paciente e justo... e espera o abraço dos filhos e não a sua
condenação. Não é irascível, mas misericórdia! Não segue os profetas, pois suas são as metas e
os planos! Os profetas é quem devem seguí-lo! Devem pregar apenas as verdades !
Mas tudo vem, e o sinal maior é João Paulo II. «É necessária primeiro, a apostasia, e
isto acontecerá após o afastamento do Papa: deste Papa!» Com efeito, a verdadeira Igreja já
será afastada com Pedro! E tudo escurecerá * para os corações devotos... Mas muitos, milhões
de outros corações permanecerão insensíveis! Por isto, ainda não será o fim, pois é necessária
a conversão de milhões de filhos, e para isto haverá o Grande Milagre! Sete meses de
angustia, terror, ódio... e tudo virá.
Filhinhos, é necessária a conversão no tempo do Pai, e este é realmente curto... e está já
às portas. Jesus vem, e colherá o trigo... mas o mundo continuará o seu curso, pois terá de
cumprir sua finalidade, para qual, foi criado. Não vos preocupeis, vós que sois filhos da luz. É
necessário que tudo aconteça, mas, no tempo do Pai.
Rezai. Rezai muito... mas vossas orações devem partir da alma, que deverá ser pura e
leve . Mergulhai no mundo do céu. Vivei em estado de graça. Tudo está prestes a acontecer.
Desconfiai, no entanto, dos que dizem prazos: desconfiai dos que dizem terem sido enviados a
lugares distantes para receberem mensagens, ou dos que dizem terem sido chamados a outros
países para consagrar o Brasil! Deus escolheu seus profetas, para serem anunciadores no
lugar aonde escolhidos... e, em todas as partes do mundo Deus os escolheu. Desconfiai dos que
se repetem, pois a palavra de Deus é sempre nova.
Alerta, filhinhos: muitos profetas estão usando os trajes dos lobos, e são carniceiros!
Velai para não cairdes nos embustes! Já sabeis que o inimigo é astuto, e engana até os filhos da
luz...
Obrigada, filhinhos, por este tempo de orações...Fico, no entanto, triste, porque também
este está incompleto, e não segue as minhas orientações! Havia pedido a todos os
confidentes!... Mas estou feliz convosco, e aqui serão derramadas muitas graças: milhões de
graças! Obrigada, então filhinhos, por este ato de amor. As graças serão para todos os que
aqui participam.
Rezai pelos padecentes: eles ajudarão vosso trabalho que ainda não começou. Rezai e
lutai... Eis que vem o Reino dos Santos, que será eterno! E Deus ceifará o trigo, em muito maior
quantidade que o joio que se queimará, porque o Senhor é Poderoso e Misericórdia! Adorai a
Jesus... e esperai vosso prêmio eterno! Muito obrigada, filhinhos, por esta alegria que me
proporcionais...(...)
( S, E, A, F, A), vosso trabalho é diferente... e será muito lindo! Continuai na luta. (
M...), foste também escolhida, e já o sabes, mas é necessário o desapego das coisas do mundo.
Volta teu coração somente para Deus, e Ele te proporcionará a alegria que precisas. Contudo,
tua missão principal, no momento, são tuas crianças: deves procurar educá-las na fé, pois são
tua responsabilidade. Amém.
( + ) Maria, Mãe do Universo !
Nota : «E tudo escurecerá para os corações devotos.» Aqui, Nossa Senhora se refere ao
caos que acontecerá na igreja, com a saída de João Paulo II (escuridão), mas que só será
observada pelos filhos da luz, pois os outros permanecerão ainda sem perceber – por um certo
tempo - o que se passa. De fato, a maioria não se interessará com as mudanças da igreja, ou
ainda quem sabe aplaudirão. Mas no momento da purificação, milhares de filhos entenderão

tudo e se converterão. Deus é mais forte! O Amor é mais forte! Aguardemos confiantes e em
oração permanente, pois não há nenhuma data marcada e só Pai sabe destas coisas.
Porto Belo, 07 de fevereiro de 2001.
Dia de São Ricardo de Toscana
Final do Cerco de Jericó, 22:30 horas (Mensagem recebida a viva voz)
Paz! Filhinhos. Neste momento, é bom estarmos juntos louvando o nosso Deus. Nosso Jesus,
o Meu Jesus. Estou feliz convosco filhinhos! Porque muitos escutaram a minha voz, escutaram
meus pedidos e se puseram de joelhos, se puseram a rezar, se puseram a fazer o cerco que eu
havia pedido a tanta gente, e em muitos lugares.
As graças que seriam derramadas em tantos lugares, em tantos pontos deste país e para
tantos filhos, serão derramadas aqui, porque aqui escutastes a minha voz. Aqui dobraram os
joelhos, aqui choraram filhos, aqui colocaram suas mágoas muitos filhinhos meus. Aqui
depositaram confiança em Mim, em Meu Jesus e no Pai. Aqui jorrou muito amor, aqui
filhinhos, serão derramadas graças em abundância, porque este lugar já escolhido do Pai, já
nos planos do Pai há muito tempo, este lugar abençoado, será lugar do abraço de Deus aos
filhos, será um marco para o Novo Mundo e para o Novo Reino.
Este lugar já foi marcado pelo Pai há séculos ou a milênios, para que acontecesse o que
hoje acontece, para que estes filhinhos hoje estivessem aqui. Para que todos vós estivessem
aqui hoje. Todos vós fostes escolhidos pelo Pai há séculos, há milênios, para o dia de hoje.
Para estardes aqui neste momento para o abraço Meu e do Meu Jesus. E eu vos quero abraçar
porque vos amo. Eu vos quero tocar, eu quero tocar os vossos corações, eu quero transformar
as vossas vidas, eu quero vos amar ainda mais. Eu sou a Mãe preocupada convosco, com cada
caminho, com cada passo que dais, nesta caminhada, neste mundo difícil, nestas caminhadas
que levam há muitos lugares. Eu vos quero guiar para o caminho correto. Eu vos quero
abraçar, hoje e para a eternidade.
Por isso filhos, Eu estou aqui. Não por minha vontade, mas por vós mesmos, porque estava
determinado diferente. A minha visita seria diferente hoje, seria em vários lugares e o Pai
permitiu que hoje eu visitasse-vos, aqui, neste local, sem necessidade de ir a outros cenáculos
que não existiram, ou a outras orações que não existiram, a outros Cercos de Jericó que não
existiram. Aqui estou no meio de vós. E daqui sim, eu vou partir para vossas casas, para vossos
lugares, abraçar as vossas pessoas, a vossa família, as pessoas amadas, abençoar o vosso
lugar de morada, abençoar as pessoas que foram colocadas em vossas intenções.
Daqui partirei, filhinhos, para o lugar de onde vocês são, onde vocês estiverem, e para
onde vocês irão. De lá e lá, receberão o meu abraço, o meu toque, sentirão o meu coração e
corações se transformarão, e vidas se transformarão e ao chegardes em vossos lares,
verificareis as mudanças que acontecem lá.
Eu vos alerto, filhinhos, para o que vai acontecer, para o que está próximo de acontecer.
Sereis testemunhas destes fatos, porque sois convidados especiais meus, pois aqui neste lugar
só vem pessoas convidadas especiais, que serão testemunhas dos fatos que irão acontecer.
Muitos receberão a coroa do martírio, coroa de sangue. Muitos entrarão no Novo Reino e
testemunharão todos os fatos. E tudo está acontecendo já, tudo já está acontecendo por trás.
Longe de vossa vista. Longe de vosso entendimento, tudo já está acontecendo. Breve, filhinhos,
vereis com os vossos próprios olhos, e com os vossos próprios olhos testemunhareis os fatos
todos. Breve tudo acontecerá e por isso, filhinhos, bem por isso, o céu está bem perto de vós.
Porque o Reino vem e ele vem com tudo e com todos. Todo o Reino vem! Com todas as pessoas,
com todos os anjos, com todos os santos. Com toda a corte celeste o Reino virá. E Jesus
mostrará a Sua Glória. E Jesus julgará vivos e mortos. E Jesus dividirá o rebanho. E Jesus
purificará as boas ovelhas e entregará as poucas ao inimigo.
Graças às vossas orações, filhinhos, muitas almas, muitos pecadores, o purgatório quase
todo pode ser libertado. E até todo o purgatório pode ser libertado pelas vossas orações. É
preciso a luta ainda, é preciso a perseverança, é preciso a caminhada de sacrifício, é preciso a
cruz, é preciso que não reclameis da Cruz. É preciso carregar as cruzes também de vossos
filhos, pais e mães. É preciso carregar as cruzes também de outros, para todos formardes um

batalhão, um exército, em função da salvação de vossos irmãos todos, como espera o Pai. É
preciso todos vos unirdes em oração em vossas casas, em vossos arredores, é preciso bater de
porta em porta para a conversão, para pedirdes a conversão. É preciso vos esforçardes na fé e
viverdes o caminho da fé, o caminho do amor, o caminho da piedade, viverdes o estado de
graça. É preciso viverdes o estado de graça, para poderdes testemunhar aos outros a vossa fé,
a vossa piedade, e com isso salvardes milhões e milhões de almas, que por mérito vosso e Pai
concede a graça especial desta salvação.
De fato, filhinhos, poucos hoje, muito poucos, muito poucas pessoas estão rezando, estão
hoje preocupadas com a salvação da Igreja Padecente, com a salvação do Purgatório. Mas é
necessário salvá-los para que eles possam ajudá-los na salvação dos outros pecadores. Eu sou
a Mãe que vos peço isto. Que peço a vossa caminhada, vosso amor e o vosso sacrifício. E,
filhinhos, hoje, aqui presente neste local, Eu quero abraçar-vos, Eu quero andar no meio de
vocês, Eu quero tocar em cada um de vós. Eu vou tocar e vocês irão sentir o Meu toque, porque
o meu toque é de Mãe e o Meu toque é suave. Meu toque é muito leve, muito suave, mas vocês
vão senti-lo nos corações. Vocês vão sentir o meu toque, filhinhos, eu quero vos tocar, Eu tenho
vontade de vos tocar, Eu tenho vontade de vos ter no Meu coração, de os carregar comigo.
Hoje vou tocar-vos. E vocês sentirão a minha alegria a alegria que vivo neste momento, a
paz que eu vivo neste momento, a felicidade que eu agora vivo, por causa de vós e por vocês
filhinhos. Eu quero vos abraçar e quero vos carregar sempre em todos os lugares, em todas as
oportunidades em que estiverdes em dificuldades, eu vos quero carregar no colo, nas horas
difíceis, em vossas horas tristes. E virão horas tristes, e virão dificuldades, e virão tormentas e
virão tribulações, filhinhos, e é necessário que vos fortaleçais.
Mas eu vos fortalecerei com a Minha presença, sempre constante, basta, filhinhos, me
chamar. Basta me invocar e eu estarei sempre no meio de vós nos momentos difíceis. Eu vou
lutar lado a lado convosco, para defesa da nossa Igreja, a Igreja do Meu Jesus, vou lutar lado
a lado em defesa da Igreja, em defesa dos oprimidos da Igreja, nas tribulações. Em defesa de
João Paulo II o meu Pedro. E, filhinhos, Pedro está ás portas do mundo. Está para ser afastado
a qualquer momento e este será o grande sinal, como tenho avisado tantas vezes.
Tenho avisado que muitos, muitos filhos não perceberão mudança nenhuma, não se darão
conta das mudanças que irão acontecer, com a mudança do trono. Não se darão conta do que
vai acontecer, do que vai acontecendo, porque o inimigo é ardiloso. O inimigo é manhoso, é
astuto, e sabe enganar os filhos da luz. Então filhinhos, estai sempre alertas. Olhai sempre para
o alto. Olhai sempre para Mim. Olhai sempre João Paulo II onde quer que ele esteja, filhinhos,
e não errareis o passo. E ficareis conosco. E ficareis com Jesus. E ficareis com o Pai. Não
podereis errar os passos se olhardes sempre para o alto e escutardes a Minha voz. As minhas
orientações que são dadas em tantas partes do mundo, que já foram dadas em tantas partes do
mundo, basta segui-las corretamente. Basta não se deixar envolver por embustes. Procurai a
verdade. Procurai conferir as verdades. Procurai no Santo Livro as verdades que lá estão
desde séculos, desde milênios, e andai no caminho correto para o abraço final.
Os tormentos virão, filhos! E sereis testemunhas de fatos hediondos. De fatos tristes,
pavorosos, horrorosos, horríveis, mas estareis escudados sob o Meu manto porque Eu estou
protegendo a cada um de vós. E hoje, este mando azul que Eu carrego, diferente do vermelho
de outras vezes, o cinto azul e o manto azul que carrego... Eu preciso vos dizer, o céu está as
portas, o céu é azul filhos, o céu é azul, o céu é de paz, o céu traz a paz, o céu traz o amor, a
bonança. O Céu é azul, filhinhos, e o céu já está próximo e já podereis até tocá-lo com vossas
próprias mãos. Porque tudo ao redor fala do céu.
Todos os acontecimentos do mundo, os sinais que estão acontecendo falam do céu, porque
são sinais já previstos a tanto tempo. São sinais do próprio Jesus que falava a tanto tempo. Já
estão acontecendo para saberdes que o céu está próximo de vós. Mas o vosso céu é azul,
porque vós sois filhos da luz. Vós sois os Meus filhinhos prediletos. Mas chorareis muito,
chorareis muito filhinhos. Tereis medo sim, tereis muito medo filhinhos, mas alertai, porque
milhões morrerão de medo. Milhões morrerão de pavor, pelo que verão. Alertai então,
filhinhos, e não tenhais medo, vós que sois filhos da luz e que estais sobre o meu manto,
protegidos.

Continuai a vossa jornada de paz e de amor. Espalhai a paz. Sede instrumentos de paz. Sede
instrumentos de amor e tereis o Novo Reino nas vossas mãos. E vivereis o Novo Reino para
sempre. Quero abraçar de uma maneira especial os filhinhos que vieram de tão longe. Sabei
filhinhos, que lá em vossas terras, lá em vossos lugares, também existem profetas, também
existem os confidentes, também existem os videntes. Sabei que lá eu também apareço. Sabei que
lá eu também me manifesto e dou os meus recados. Se estais aqui, filhinhos, é porque não
ficastes sabendo nada disto, não ficaste sabendo deste encontro de hoje, que eu havia marcado
com todos.
Mas Eu não deixei vocês. Eu os convidei aqui. Por isso filhinhos, ficai certos e não tenhais
medo, porque eu estou sempre, sempre e estarei sempre do vosso lado. Porque sois meus
filhinhos prediletos. Sois meus filhinhos amados. Sois escolhidos para a missão. A Missão
difícil mas necessária, para o Novo Reino.
Filhinhos, Eu vos abençôo agora. Eu vos abençôo através da fórmula que o Meu filho
Cláudio sempre usa, mencionando a fórmula da nossa Igreja. Eu uso esta fórmula também,
para abençoar todos os filhinhos do mundo , porque são da minha igreja. É minha Igreja que
abençoa e Eu uso esta fórmula agora para abençoar-vos a todos.
Pedi ao céu, ao Deus Pai que vos proteja, que vos carregue no colo nos momentos ruins que
virão. Que proteja toda a vossa família, toda a vossa casa, todas as pessoas que amais. Eu vos
abençôo agora, filhos! Aceitem a benção desta Mãe, que protege, que ama e que tem um
coração parecido com o vosso coração.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! (3 vezes)
Eu estarei agora andando no meio de vós, caminhando entre vós e escutareis o meu
coração, sentireis o meu toque de Mãe e de minhas mãos sobre vós. Eu estarei agora filhinhos
a vossa disposição. Cada um de vós sentirá o meu toque. Cada um de vós falará comigo. Cada
um de vós, pode pedir, pode me chamar, pode clamar e pode me amar se quiser. Amém,
filhinhos!
Porto Belo, 07 de Fevereiro2001- 23,00 horas
Cerco de Jericó na Capela Rosa Mística (Recebida a viva voz)
Saiu o semeador a semear e a semente deveria produzir e o fruto seria bom, mas na calada
da noite o inimigo também saiu a semear. E semeou o joio, e semeou a semente ruim, e semeou
a erva daninha na intenção de destruir a boa semente.
Filhinhos, filhinhos, filhinhos, sois escolhidos para esta missão, sois escolhidos para a
caminhada do Pai. O próprio Pai vos escolheu. Mas o inimigo estará sempre a espreita e onde
semeais boa semente ele semeará o joio, tentando vos destruir, tentando colocar por terra
aquilo que produzis. E isto acontecerá sempre que testemunhais a Minha Palavra.
Sempre que quiserdes testemunhar a Minha Palavra, o inimigo estará por perto, semeando o
seu joio. Fazendo-vos intrigas, perseguições, calúnias, derrubando vosso trabalho. Então,
filhinhos, rezai sempre, permanecei sempre em estado de graça. Permanecei sempre nos
caminhos da Luz, nos Meus caminhos, e tereis sempre a força e tereis sempre a sabedoria
suficiente e necessária para vossa caminhada.
Jamais, filhinhos, jamais deveis agir por impulso. Analisai sempre cada passo que dais.
Analisai todos os passos, verificai todas as saídas, todos os corredores, antes de passar por
eles. Pedi licença ao Pai para abrir qualquer porta antes de passar por ela, sede prudentes,
cautelosos, porque o inimigos vos espreita em todas as esquinas, em todos os lugares e até na
vossa própria casa, no vosso próprio lar, ele pode se fazer presente, para destruir o vosso
trabalho, a vossa caminhada.
Estai sempre alertas, filhinhos, porque toda missão envolve sacrifício. Envolve duras lutas,
porque o inimigo não vos deixa em paz. O inimigo vos persegue, porque sabe do vosso
trabalho, da vossa boa intenção, da vossa disponibilidade e ele vos odeia, odeia vosso trabalho,
odeia vossa caminhada e odeia o amor que tendes por vossa Mãe Maria.
Em todos os lugares encontrareis espinhos. Em todos os lugares encontrareis discórdia,
calúnias e perseguição. Alertai, filhinhos, ficai alertas e alertai os vossos outros irmãos, para

as ciladas do inimigo, para que sem mantenham sempre alertas, para que se protejam, sob o
manto desta Mãe, no escudo de proteção do Pai. Na oração, na piedade, na oração, na
piedade, na oração, na piedade. Na oração do coração, da alma.
Acautelai-vos filhinhos. Permanecei puros! Procurai sempre o sacerdote nos momentos
difíceis, nos momentos de erros, e estejam sempre em estado de graça. Em constante estado de
graça, para vencerdes as ciladas. Não será fácil, a Mamãe já apontou, já falou tanto sobre as
ciladas, sobre as perseguições, sobre as tribulações que virão e Eu, vosso Jesus, vosso Irmão,
caminho convosco lado a lado. E caminho com a Cruz. E caminho com as vossas cruzes
também, porque vos quero no meu abraço e nos Meus braços.
Então, filhinhos, continuai vossa jornada, e tende força, tende coragem, tende fé e
acreditai: Eu estou convosco! E estarei sempre! E Venceremos! E venceremos, filhinhos!
Erguei os braços e dizei: venceremos! Somos vencedores! Porque Jesus vai a frente, porque
Maria nos cobre, com o seu manto azul (e todos repetiram em coro). E assim, filhinhos, tende
certeza da vossa vitória, da vitória final, da vitória de todas as pessoas que amais e da derrota
do inimigo hediondo, que deverá voltar ás profundezas e não vos atentará mais. Amém!
Eu vos abençôo, filhinhos, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
(3 vezes) ( Houve uma pausa na mensagem mas as orações continuaram. Depois, ao tempo
da benção final, estava presente Nossa Senhora. No entanto, de repente Jesus se fez novamente
presente proferindo as palavras abaixo, e deu, Ele mesmo, a benção final.)
Filhinhos, Eu quero estar sempre presente neste sacrário para adoração! Sacrário
abençoado pela Mãe. Quero morar aqui. Quero receber visitas diárias. Aqui as pessoas vem
diariamente. Nas igrejas as pessoas estão indo só para as missas. Aqui as pessoas vem
diariamente. Aqui eu poderei ser adorado, diariamente. Eu quero morar aqui. Eu quero
permanecer aqui. Porque eu amei aqui, porque Eu amo este lugar. Porque Eu amo todos os
filhinhos que Mamãe traz.
Visitai-Me sempre, filhinhos, Eu estou sempre sedento do vosso amor. Sempre querendo
conversar convosco, sempre querendo vos ajudar, sempre querendo trocar opiniões e idéias,
para vossa caminhada. Procurai-Me sempre, filhinhos, procurai-Me sempre quando estiverdes
cansados, quando estiverdes oprimidos, quando estiverdes doloridos, com o vosso coração
angustiado, colocai vossos temores, vossas dores, vossos sofrimentos, aqui, neste lugar,
escolhido do Pai e Eu vos aliviarei e aliviarei todas as vossas dores, todas as vossas angustias,
vossos sofrimentos. E após aliviados, mostrarei os caminhos, darei opiniões para vossa
caminhada, a Minha orientação, darei a minha Paz o Meu consolo e caminharei convosco
sempre.
Vinde a Mim! Vinde para o Meu abraço! Para a Paz! Para a Luz! Para o Meu Coração! E
aceitem agora, filhinhos, esta benção, que veio do Pai, através destas Minhas Mãos! Deste
Deus que vos ama! Deste Deus que é irmão! Deste Deus que caminha convosco! Aceitem do
Pai as bençãos perenes de felicidade, para a paz, para o amor e para a eternidade.
Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém! (3 vezes)
Obrigado, filhinhos, muito obrigado, filhinhos. Sigam sempre vossos caminhos de Luz. De
paz e de amor. Amém!
Eu Sou, JESUS!
5) VISITAS A CEMITÉRIOS
Um dos pedidos de Nossa Senhora que atendemos com o maior prazer, é irmos rezar nos
cemitérios. Muitos nos chamam de loucos por causa disso. Mas a verdade é que temos
aprendido muito, com nossas visitas de oração aos cemitérios. As almas, na verdade, não estão
nos cemitérios, pois espíritos não precisam de um lugar. Mas os cemitérios são Campos Santos,
lugares de oração, onde podemos dirigir nossas orações unicamente para as almas, pois o lugar
sugere isso.
E não é só isso: ao rezarmos ali, podemos ler os nomes nos túmulos, e a eles oferecer
também nossas preces, e é aqui que está o segredo: muitas almas que estavam esquecidas pelos
seus familiares, são agora lembradas... e, talvez, só precisariam desta visita!... Quantas almas
hoje nos agradecem e intercedem a Deus por nós, por terem sido lembradas no cemitério!...

Além disto, estas visitas exigem sacrifício, amor, disponibilidade, fé, ingredientes eficazes
para a salvação das almas. Nosso grupo se empenha, com amor, a estas visitas, e temos colhido
muitos frutos saborosos, que nos alimentam na fé e nos edificam na vida espiritual. Temos hoje,
pequenos grupos, em lugares diversos, que fazem esta caminhada de amor, unicamente porque
amam as almas e as querem ver felizes no céu.
Por graça especial de Deus, muitas mensagens nos são passadas nos cemitérios, através do
Arcanjo São Miguel, Nossa Senhora, e até do próprio Jesus e temos a graça de saber o resultado
daquela visita. Às vezes, por ordem do Pai, também almas escolhidas nos trazem mensagens.
Algumas destas mensagens são dadas abaixo, mas temos muitas. E, a pedido de Nossa Senhora
que é a autora deste livro, não mencionaremos em quais cemitérios foram dadas para não
provocar constrangimentos ou especulações. No final do próximo capítulo segue a relação das
cidades aonde visitamos cemitérios.
6) A IMPORTÂNCIA DA ORAÇÃO NOS CEMITÉRIOS:
«Obrigado filhinhos por tanto amor aos padecentes. Vossos caminhos serão sempre
iluminados com luzes divinas e vossos lugares no céu já estão reservados Amém?.
A alma da gente está refletida neste campo, onde os mortos já não recebem orações e os
vivos partem para morte. Os cemitérios devem ser considerados sagrados, ou seja, lugar de
oração perpétua, e, diariamente devem ser visitados e cuidados. Cemitério são lugares onde se
semeiam os pecadores e esses precisam de orações. Os que estão vivos correm o risco de um
dia também serem esquecidos e permanecerem séculos no purgatório: de serem esquecidos
pela própria casa. Os nomes, as flores, são orações e as almas beneficiadas agradecerão com
sua intercessão. Salvai almas, mandai-as para o céu e tereis santos ao vosso lado e ajudareis a
curar as feridas de JESUS. Amém?» São Miguel!
«Em cada cemitério podereis rezar o Terço do Amor e uma oração de Santa Gertrudes e
três jaculatórias: Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. E que a luz perpétua os ilumine. Amém!
Vossas orações refrescam as almas.
(+) Maria, Mãe do Universo.»
«Filhos, aqui nos cemitérios podeis encontrar sempre a Deus: são lugar de oração, de paz!
E os padecentes e santos rezam convosco, porque amam rezar e sentem-se felizes em vossa
companhia. Rezai com eles, pois são vossos companheirinhos de fé, de bondade, de
caminhada... Lembrai-vos de que, os padecentes são almas convertidas... e, os convertidos são
santos. Amém.» São Miguel.»
6) MENSAGENS RECEBIDAS NOS CEMITÉRIOS
A seguir colocamos uma sequência de pequenos tópicos, por assunto, das mensagens
recebidas quando rezávamos nos cemitérios. Como são centenas, destacamos algumas delas,
sem mencionar o local e sem observar a data em que cada uma foi recebida. De todos os que
participam na caminhada, apenas quando eu, José de Nazaré estou junto, temos a graça do
resultado do cemitério. Indicamos cada cemitério, com este sinal +++
+++ INDULGÊNCIAS «Este senhor, (... ) lucrava muitas indulgências, mas algumas não
eram bem feitas. Não rezou com piedade muitas Ave Marias. Agora, para sua saída do
purgatório, é necessário rezar três Ave Marias, com muito amor. Amém. Amém. São Miguel.»
+++ABORTOS: «Esta senhora - que está no inferno - abortou cinicamente, três crianças e
orientou outros dois abortos. Assassinou ainda um companheiro, por ciúme. Não sentiu
remorsos, pois fez para se livrar da traição! Continuou sua vida devassa, até morrer por
overdose. Nunca confessou o crime, e uma moça suspeita (...) pagou em seu lugar, na cadeia e
acabou morrendo enforcada lá. (É simplesmente, hediondo! )

+++ «Há aqui, e em outros cemitérios, parteiras que ganharam o inferno, por colaborarem
com abortos e até incentivá-los. É crime. No inferno , contemplam eternamente seus atos
hediondos, e vivem as dores das crianças que foram exterminadas...! »
+++ «Aqui, uma parteira foi responsável por dezenove abortos...e esta crueldade
monstruosa lhe valeu as eternas chamas...»
+++ «Uma parteira praticou 11 abortos. Rezem agora uma Salve Rainha... »
+++ «Muitos abortos. Rezai em defesa da vida»
+++ «Há 4 criancinhas abortadas. Rezai pela vida.Em defesa da vida. »
CARIDADE, AMOR : Ao casal que nos acompanhava foi passada esta mensagem:
+++ «Filhos, três ainda agonizam. Rezai na Santa Missa. Os vossos antepassados estão
todos salvos, junto com mais 27.491 almas. Neste cemitério estão 31.743 sepultados, sendo que,
4.235 já estavam salvas antes de vossa chegada, e 17 estão perdidas para sempre. Como o
tempo do Senhor é agora, deveis escolher também três nomes de ainda militantes, para que
recebam estas orações na hora da morte e a consequente salvação. Aqui todas poderiam ser
salvas, mas o Pai pediu mais purificação, às três agonizantes acima, pelo mal que (...) causou
a seus filhos. Amém. São Miguel.»
(No momento em que eu recebia esta mensagem , Maria Angelina escutava vozes que
pareciam dizer: Maria, Maria, Maria, mas muito difíceis de entender. Em seguida, o Arcanjo me
fala o nome das três almas agonizantes, conforme referiu no início: (...) e me fala da necessidade
de serem rezadas muitas Ave-Marias e que elas, as três almas, estavam rezando aos ouvidos de
Maria Angelina... E, - coisa Divina! – estas três se prontificaram a atender o pedido do Pai,
conforme acima: o Pai pediu mais purificação! À noite, na Santa Missa, na Catedral, salvaramse! Outro fato interessante desta mensagem, é que naquele momento poderíamos escolher três
nomes de pessoas vivas que receberiam nossas orações, e assim, teriam a salvação garantida,
pois seriam – as orações – colocadas para a hora da morte delas: « o tempo do Senhor é agora!»
) Oh! quão bendito é este Deus misericórdia!)
+++ ESPIRITISMO : « Esta jovem morreu nas mãos dos espíritas. Sua mãe está morta
(no inferno). Muito obrigado por virdes aqui. Ela nunca havia perdoado a mãe. Agora se salva
por vossas orações. São Miguel.»
(Trata-se de uma jovem de dezesseis anos, que havia ficado doente dos pulmões, mas a mãe,
ao invés de tratá-la com médicos, procurou os médiuns espíritas, deixando-a a seus cuidados. A
moça não queria, pois vivia uma religiosidade a toda prova na Igreja Católica, mas a mãe a
obrigou. Ela acabou morrendo pela doença, e não conseguiu perdoar a mãe, por isto estava até
agora no purgatório (dois meses ). A falta do perdão pode levar ao inferno, mas a moça em
questão, era uma católica fervorosa, e não aceitava o tratamento espírita, por isto seu purgatório
foi curto. Mas a mãe paga para sempre...)
+++ «Esta envolveu-se com o espiritismo, tirando a paz de alguns, trazendo discórdia em
casa e na comunidade. Seu ódio ultrapassava qualquer limite, e seus filhos não conseguiram
viver à sua sombra.» (A perda eterna de tantas almas assim, mostra o quanto o espiritismo é
abominável a Deus, pois Ele diz: “estais proibidos de consultar espíritos”.)
GRAÇAS ÀS ORAÇÕES: +++ São Miguel nos disse : «O PAI vos concede além dos
cemitérios, mais 4.500 almas distantes. Amém, obrigado pela caminhada, obrigado pelo vosso
amor. São Miguel.»
+++ (Foi rezada uma Salve Rainha sobre a cidade. E 1728 almas que não estavam ali,
foram salvas. Umas estavam no mar, outras jogadas nos morros e nos mangues. Em 14
cemitérios visitados,
4.411 crianças evangélicas não puderam ser batisadas, pois a
responsabilidade é dos pais.)
+++ «( ... ) salvou os dois por rezar o rosário. O filho pede para colocar o rosário no
túmulo. Esta senhora rezava muito o rosário por seu esposo e filho, mas era sempre
repreendida pelo esposo, e por isto rezava às escondidas. Está no céu, e hoje seu esposo e filho
também se salvam. O filho ( ... ) pede, numa homenagem à mãe, que se coloque o rosário sobre
o túmulo.» São Miguel!

+++ «( ...) Graças por virdes aqui. Tudo está próximo e eu não encontraria a
felicidade.(Uma alma)
+++ «Obrigado. Continuai a caminhada de amor. Estamos próximos. Amém. São Miguel»
+++ «Paz! Hoje, filhos, foram batizadas 613 crianças em vossa caminhada. Outras
almas, fora dos cemitérios também foram salvas num total de 1.411., e mais 30.000 que vos
acompanham nesta caminhada, de vários lugares. Amém. São Miguel.»
+++ «Poucos rezam aqui, e nos sentimos abandonadas. Obrigado por terem vindo». (uma
alma)
+++ «Paz! Filhinhos o PAI tem ainda maior amor por vós. Hoje convoco-vos a rezardes
constantemente pelas almas: elas agonizam em vista do fim próximo. Continuai fazendo essas
visitas que salvam adquirindo indulgências. Salvai almas, pois muito são os filhos que DEUS
espera no céu. Eu acompanharei cada passo vosso. Voltai à (... ) para salvar os outros. Sou
Mãe deles também. Amém! Maria Mãe do Universo. .»
(Em um dos cemitérios visitados hoje, São Miguel havia nos dado o números de salvos,
mas disse que eram apenas os católicos...Agora, Nossa Mãe nos pede para voltarmos lá, em
outra oportunidade, para rezarmos pelos de outras igrejas. Sempre, em todos os cemitérios, os
números que nos são dados incluem os de outras igrejas. Hoje, no entanto, estranhamos, que os
de outras igrejas tiveram de esperar um pouco mais pelo seu resgate. O Pai sabe das coisas, e
Nossa Senhora só faz o que o Pai pede. Amém)
+++ FOI BOM : «Foi bom trazer a ( ... ) para esta caminhada, pois será um bom
instrumento nas mãos de Deus. Obrigado , (...vovó) não tenha medo! Obrigado a todos.
Continuai salvando almas. O reino está próximo. Os coronéis se perderam! Amém? São
Miguel. (È um cemitério antigo de Santa Catarina, e aqui estão enterrados os grandes «
coronéis», os mandantes de assassinatos e os poderosos de épocas atrás...)
+++ PODRIDÃO E GANÂNCIA: «Este reino é podridão! Lutai pelo outro! Esquecei as
coisas daqui. Ah! Se eu pudesse recomeçar... Ajudai, ajudai, ajudai... até que tudo venha!
Sejam apóstolos dos agonizantes. Amém! .» (Esta alma estava muito angustiada. Estava desde
1913 no purgatório, e por apego às coisas terrenas. Assinou seu nome(... ).
«Há homens cheios de ganância! Sejais sempre puros...Todo sacrifício é ainda muito
pouco! Rezai, rezai, rezai. Salvai os padres e salvai as almas. Amém. São Miguel!
+++ «Nestas terras, existem 18 corpos, jogados em valas comuns e esquecidos... »São
Miguel.
+++ «Os erros do passado, continuam hoje no meio dos poderosos: riqueza, riqueza,
riqueza, poder, ganância, maçonaria... ódio, ódio, ódio... E hoje é mais podridão, pois é
maquiavélico: o mal é praticado às ocultas. O roubo, o poder, as chacinas do espirito. No
entanto, 99.189 daqui, estão na gloria, pois conseguiram subsistir a todos os perigos da alma e
do corpo, e intercedem agora por toda a cidade. Amai os padecentes. São 147.273 corpos, e
hoje 38.113 foram salvos, e 9.971 perdidos eternamente.»São Miguel!
+++ AIDS : «Aqui, dois jovens se perderam, pois contagiaram-se com AIDS, e passaram
a doença, propositadamente à outras pessoas inocentes. São Miguel!
(Há inúmeros homossexuais perdidos eternamente, tenham ou não contraído a AIDS. Vejam
as desafiadoras “paradas gays” se sucedendo em todo o mundo como em Sidney e São Paulo
recentemente. Lembrem pois o fim de Sodoma e Gomorra, antes de desafiarem ao Senhor que
diz: é abominável! )
+++ ASSASSINO: « Neste cemitério, o senhor que está perdido, assassinou
espiritualmente a própria esposa, pervertendo-a, com atos impuros, deturpando sua mente e
desviando sua alma dos caminhos do Senhor.» São Miguel!
+++ (...) «Está no inferno porque assassinou a doméstica por estar grávida dele. Teve
medo de que contasse a esposa. Morreram, a doméstica (...) e a criança.. Neste local há muita
corrupção de menores e roubos de terras ». São Miguel!

BATIZADOS: Em muitos cemitérios encontramos crianças que morreram sem o batismo,
sejam por abortos, nati-mortos, etc. Então as batizamos, e muitas destas criancinhas nos deixam
mensagens, como:
+++ «Muito obrigada. Rezem agora pela minha mamãe!»
+++ «Avisem a todos sobre o batismo das criancinhas. A criancinha pagã só vai para o céu
se sua mamãe ir, ou quando alguém batizá-la!
+++ «Obrigada. Minha mamãe já me abraça, estamos no céu agora com mais 412
alminhas, que, neste momento receberam também esse vosso batismo. Obrigada, e continuai
com vosso amor .Amém. Amém. Amém.»
+++ «Meu papai e mamãe se salvaram agora .Eu ficarei sempre com vocês. Muitos
esperam a visita e esperam o abraço de vocês no céu. Amém, obrigada. (... batizada agora)
+++ (Em um cemitério evangélico): «Aqui os filhinhos não podem ser batizados. São de
responsabilidade dos pais, e estarão aqui até o fim. Batizai vossos filhinhos todos. Aqui , 17
ficarão até o fim do mundo. Amém São Miguel.» (Quando é por culpa das mães, estas ficam
no purgatório até que os pequeninos sejam libertados do limbo.)
+++ «Batismo de Mara e mais 11 crianças, Mara estava há 27 anos esperando por este
momento. Sua mãe também estava esperando por este momento, e seu pai já havia estado no
purgatório. Aqui jazem 2947 católicos e hoje se salvam 918, e 1.988 já estavam no céu. Ficam
perdidos 41 por roubos, partos criminosos, assassinatos, maçonaria . Aqui nesta cidade o
Espírito Santo virá e derramará graças e um sinal para conversão. O povo está longe de DEUS,
mas DEUS é complacente. O padre é ligado a maçonaria. Amém! São Miguel.»
PROSTITUIÇÃO: +++ «(...) Esta está perdida, porque era prostituta e interferia nas
famílias, derrubando muitos casamentos. São Miguel!
+++ «Este casal está perdido: trabalhava com a luxuria...São Miguel!
+++ Ele... e ela..., aliciadores, com casa de prostituição, mercadores de jovens para a
prostituição, jazem no mais profundo dos infernos....» São Miguel!
LUXURIA: +++ «Envolvidos em sexo e álcool, eram pessoas cultas, mas o escândalo
causado aos seus os levaram à morte eterna. São Miguel!
+++ «Ha um perdido por perversão sexual.» São Miguel!
+++ «Aqui estão cinco que jazem no inferno por fornicação.» São Miguel!
+++ «Um, por sexo inveterado. Este tinha 71 anos de idade. (... ) Rezar pela família...»
+++ « (... e ...) perdidos os dois, por pratica de pornografia...» (Eram dois irmãos)
+++ (o grupo rezou de joelhos e de mãos dadas por este , que estava no purgatório por
fornicação. Está intercedendo agora por.(... ) um amigo nas mesmas condições.)
+++ «Filhinhos, aqui estão perdidos, dois por indução à fornicação; quatro por estupros e
um sacerdote por sexo inveterado – sem controle.» São Miguel!
+++ «Rezai especialmente contra a luxuria, pois isto leva a todos os outros erros. É por este
pecado que aqui jazem tantos mortos.» São Miguel!
+++ «Não estamos mais presos... obrigado por vosso amor.. Estamos no céu. Graças.
Graças. Graças. Amém, Amém, .Amém . (Uma Alma) (Este cemitério estava fechado, pois já era
noite, e as almas se reuniram perto do portão, e nos acenavam agradecendo-nos por nosso
trabalho. Pediam-nos terços e orações por seus familiares. Foi muito emocionante ver a alegria,
a euforia que criaram. É a festa no céu...)
+++ «As práticas hediondas de sexo repugnante continuam na cidade. Essas Almas , salvas
hoje, intercederão pelas outras.» São Miguel!
+++ (Aqui, São Miguel, se fez interprete de uma alma) «Atentem, filhos, para o pecado da
carne! Estou há 31 anos no purgatório por faltar com a caridade a minha esposa que sempre
me amou. Perverti-me com o sexo solitário, e minha esposa me esperava com ansiedade... e
nunca consegui fazê-la realizar-se...pois eu já me havia realizado antes. Minha vida foi um
inferno, e minha esposa sofria muito, e sofria ainda mais! Eu vou agora ao céu, por vossas
orações, e graças ao sacrifício dela e das suas orações. Estávamos a trinta anos casados e eu
sempre lhe fui infiel, pensando apenas no meu prazer pessoal, buscando nas revistas e filmes o

meu prazer. Rezai contra a luxuria. Meu lugar, na verdade, seria o inferno, mas minha esposa
rezou muito por mim. Obrigado por esta visita. Amém.»
+++ «( ...) está no inferno por cometer crimes sexuais contra a esposa» São Miguel!
PAIXÃO: +++ «Há, neste cemitério, 7 perdidos, e um sacerdote é responsável pela
perda de um deles: trata-se de uma mulher que se viu envolvida pela paixão, e o padre nada
fez para mudar. Enganou-a fazendo-a desesperar-se e perder o sentido da vida. Entregou-se à
solidão, adoeceu odiando a DEUS e a todo mundo. O padre ainda vive e está em outra cidade.»
São Miguel!
+++ «(...), assassinou um marinheiro e escondeu o cadáver no mar, por ciúmes. São Miguel!
+++ «São 191 túmulos. Trinta e uma almas salvam-se hoje e três estão no inferno. Um, por
ciúme, matou a esposa e suicidou-se... São Miguel!
ESCÂNDALIZAR MENORES: +++ «Aqui, um está perdido por escandalizar crianças,
por maus exemplos. Está há vinte e um anos no inferno, o que equivale a trezentos anos de
fome, com dores e em carne viva! São Miguel!
+++ «Há também um professor no inferno, que assediava meninas Rezai pelos adúlteros e
pelos luxuriosos. São Miguel!
+++ «Há aqui, um padre, perdido por corrupção de menores. Rezai, rezai, rezai.
+++ «O professor (... ) está no inferno por aliciamento de menores.» São Miguel!
+++ «Este casal está nas chamas eternas por corrupção de menores. O crime contra a
integridade dos menores, é duramente pago no inferno...» ( notar o exemplo acima)
+++ «Jonas é pai estrupador das próprias filhas. Patrocinava sessões de sexo com outras
jovens e sua familia. Seu inferno é pavoroso. Sua casa precisa de orações, pois continua... São
Miguel! ( casa de prostituição ao lado...)
TERRAS: Também a ganância pela terra, tem dado o inferno a muita gente. Podemos dizer
que não encontramos cemitério algum, que não tenha ao menos uma alma perdida por causa do
roubo de terras, e questões de águas, extremas e coisas do gênero.
+++ «Aqui há um assassinado por causa de posse de terra. O assassino está em outro local
e sua alma está no inferno.» São Miguel!
+++ «... um político corrupto ganha o inferno por roubo de terras...» São Miguel!
+++ «Aqui são salvas hoje, 113 almas, e estão sepultados 731 corpos. Estão perdidas 11
almas: corrida inveterada por poder e terras. Muitas disputas. Arrogância. São Miguel!
BEBEDEIRA:+++ « Alguns, que hoje foram salvos, ficariam mais até dezessete anos no
purgatório, por causa da bebedeira e luxuria...» São Miguel!
SACRAMENTOS: +++ (Fala um luterano) «Irmãos, saciai-vos sempre de todos os
sacramentos, especialmente do Cristo Eucarístico. Pregai , pregai a vida Eucarística. Obrigado
por vosso amor, ( o grupo ) pois, graças a ele podemos nos salvar. Bendito o PAI que vos
escolheu. Pregai, pregai a vida. Obrigado Amém, Amém, Amém
+++ (Uma alma de um luterano diz) «Talvez os únicos cristãos que aguardarão no
purgatório, o juízo final, são os evangélicos, pois conhecem os ensinamentos de JESUS e seus
sacramentos, mas preferem viver a vida conforme sua conveniência, e alegam ser os
sacramentos, apenas sinais. Os outros não conhecem os sacramentos, por isso não são tão
culpados. A maioria dos grandes evangélicos são maçons».
+++ (Um cemitério luterano) «Aqui jazem 182 almas. Um está perdido por ódio aos
católicos. Os outros todos ficarão no purgatório até o fim do mundo. São Miguel!
RELIGIÃO:+++ «Há vários perdidos por causarem intrigas religiosas. Neste local está
um que vivia um fanatismo idiota, numa teimosia total. Todos os que vão para o inferno são uns
teimosos e cabeças duras.» São Miguel!
+++ «Aqui há 217 túmulos. São salvas agora 9 almas. Uma está no inferno por ser um
ateu teimoso...» São Miguel!

+++ «Um está perdido, por ódio aos católicos. São Miguel!
SEPULCROS CAIADOS : +++ «...Sua fama de santidade era notória: na igreja, na
comunidade e no povo, era exemplo de vida. Mas em casa usava a outra face: de lobo
carniceiro. Suas confissões mascaradas o condenaram para a eternidade. Sua família,
especialmente a esposa se salvará, graças a paciência, a resignação e a força de vontade. São
Miguel.»
+++ «Ele ( ...), um ateu teimoso, está no inferno. A esposa (...) foi salva hoje: seu ódio foi
compensado pelo sofrimento. Ela faleceu em 1983.» São Miguel!
+++ Num determinado túmulo São Miguel disse: «Este era maquiavélico, induzia toda a
família à prostituição e sadismo. Estava sempre à frente de tudo: na igreja, no trabalho. Fez
grandes obras em beneficio da comunidade, mas em casa era um verdadeiro monstro. Sua
família sofreu calada » ( Mostrou-me, em seguida, uma linda imagem de Nossa Senhora,
colocada em um jardim, que fora mandada fazer por este homem! )
MAÇONARIA: (Jesus diz em uma de suas mensagens que: «os maçons não tem parte
comigo». E comprovação disso temos de sobra, pois em muitos cemitérios pudemos perceber o
grande percentual de maçons que ganharam o inferno.) +++ «...aqui, os poderosos maçons, e
muitos assaltantes de terras jazem perdidos...» São Miguel!
+++ « ..os poderosos maçons, o sexo, a ganância, o dinheiro, a besta. Felizmente os orantes
se salvam. Rezai pelos sacerdotes, muitos estão ligados com a maçonaria. Rezai pelos ricos,
pois eles não rezam. Rezai pelos pobres para que continuem rezando, pois o reino é dos
pobres.» São Miguel!
+++ « ... o mesmo poder que mata. A mesma ganância. O inferno é deles!» São Miguel!
+++ « Não vos apegais ao passageiro, pois tudo será destruído. Tudo será consumado. O
sexo desenfreado, a loucura do dinheiro, a gana do poder são caminhos do inferno, embora
aparentemente agradáveis. Usai a porta difícil, caminhai sobre pedras. Obrigado por virdes
aqui, continuai salvando os cemitérios.» São Miguel!
+++ «...A maçonaria branca faz ninho aqui. Tem muitos sacerdotes mancomunados a
ela...rezai por eles.» São Miguel!
+++ « ... alguns são grão- mestres da maçonaria, e estão no inferno...» São Miguel!
+++ «( ... ) ganância, roubo de ações, maçonaria...» São Miguel!
+++ «A maioria que está perdida, neste cemitério, pertencia à maçonaria» São Miguel!
+++ «Estão perdidos muitos da rosa cruz, erva daninha que desvia jovens, apontando-lhes
os caminhos maçons. Continuai salvando almas e pregando o quanto é abominável a
maçonaria.» São Miguel!
+++ «Salvam-se aqui, hoje, 1.217 almas, e jazem um total de 4.747. Estão perdidas 119. São
53 os maçons perdidos, e muitos deles por disputas de poder entre eles mesmos. Rezai pelos
ricos. Rezai pelos pobres. São Miguel!
RELIGIÕES SATÂNICAS: +++ « Dobrai os joelhos, e, em forma de cruz, rezai uma
Salve Rainha para abençoar este campo santo. Muitas religiões estranhas, sacrifícios humanos
. O inferno está cheio dos que isto praticam. Aqui, estão 27 crianças sacrificadas por rituais
satânicos!» São Miguel!
+++ «Luxuria desenfreada. Nove padres perdidos. Muitos maçons e religiões estranhas.
Este cemitério, embora católico, foi consagrado diversas vezes a Lúcifer. Mas Deus é mais
forte. Adquiram nove indulgências para limpá-lo. Amém! Hoje já conseguiram uma
indulgência. Obrigado por vosso amor. As criancinhas já foram batisadas. O soldado* está
salvo. Amém. São Miguel.» ( * Soldado sepultado no monumento dos combatentes.)
( Neste cemitério está erguido um altar para o demônio, e ali encontramos alguns homens
que jogavam cachaça nele. Havia um cheiro insuportável. Ao me aproximar, pude ver satã me
olhando furioso! Brandia no ar uma espécie de corrente, para me assustar. Vestia uma bermuda
cor metálica, e o resto do corpo estava nu, mas tudo era envolto em fumaça. As vezes ria da
minha fraqueza. Me aproximei erguendo o rosário, e São Miguel me seguiu. Fiz o sinal da Cruz.
Satã nada me fez e pude observar e até tocar o altar. Sobre ele, havia um anel de ferro, e nele,

vários cadeados trancados. São Miguel me explicou que as pessoas mandam fazer “trabalhos de
amarração”. Então colocam os cadeados fechados, e os destinatários não terão sucesso na vida,
ou coisa pior...às vezes até definham.
(E o que se pode fazer ?, perguntei. )
« Se as pessoas atingidas forem fortes na fé, são protegidas pela couraça de Deus, e as
amarras voltam-se para as pessoas mandantes. Mas se as pessoas forem fracas...»
(E o que se pode fazer para acabar com este altar?)
«Não podemos. As leis dos homens devem ser respeitadas, e elas permitem que cada
pessoa possa praticar qualquer religião a seu modo.»
(Então, como podemos quebrar este mal ?)
« Orações, penitencia, sacrifícios, e, como já foi pedido anteriormente, indulgencias... Este
altar é de satã, e daqui este cemitério já foi consagrado diversas vezes. Mas Deus é mais forte,
por isto o cemitério é protegido. Só este local (o altar em si) é condenado. Rezai muito para que
os filhos percebam seus erros. »
(Se as pessoas rezarem, o “feitiço” volta-se contra o feiticeiro?)
«É mais ou menos isto, mas não devemos desejar o mal a ninguém. Satã é que deve ser
derrotado, pois as pessoas que o seguem, são cegas e não sabem o que estão fazendo. Rezai por
elas.» São Miguel!
(De qualquer maneira, o altar me arrepiava, mas dominei o medo, fazendo o inimigo rosnar.
Mas parecia impotente e também amarrado. Isto aprendi com os cachorros: por mais ferozes que
sejam, me aproximo de qualquer um, pois não demonstro medo. Se tiver medo me avançam.
Satanás é como eles, os cães...Não devemos ter medo, mas devemos enfrentá-lo com coragem,
provando nossa força, e mostrando o quanto somos protegidos por nosso Deus. Agradeci a São
Miguel pelas respostas. Saí do local imundo, com muitas náuseas, mas feliz, em poder enfrentar
o inimigo, e saber que posso amarrar seus malefícios. É preciso orientar as pessoas. Muitos que
mandam fazer o mal, estão sendo atingidos por ele, porque o destinatário é protegido do Pai.
Amém.)
BLASFÊMIAS NOS CEMITÉRIOS; +++ «Obrigado por rezardes neste altar. (Do
cemitério ) Aqui também satã recebe seus devotos, e esta blasfémia tem levado muitos jovens à
perdição. Drogas, sexo explicito sobre este altar. Vitimas infantis. Aqui o demónio fez morada.
Rezai sempre em vossas casas para vossa defesa pessoal, pois o inimigo vos quer longe, mas
não tenhais medo. Amém. São Miguel. Obrigado! Jazem eternamente 197. Salvam-se hoje, por
graça Divina 947. O total dos túmulos é de 3.974, e 2.830 já estavam salvas.» São Miguel! (
Ao entrarmos neste cemitério, percebi o demônio, de pé, junto ao altar, me fixando raivoso, com
a mão direita levantada contra mim, dando-me ordem para parar. Mas, juntei minhas mãos às de
Maria Angelina, D&A, e avançamos juntos, sempre com a companhia de São Miguel. O
inimigo afastou-se quando chegamos ao altar. Por ser um povo de bastante oração, percebe-se ,
pelo pequeno numero de almas que ainda estavam no purgatório, o ódio de satanás, que fica ali,
rugindo e incentivando os jovens à práticas abomináveis, tentando assim, compensar os que
havia perdido.)
O FIM DOS RICOS: +++ «Do império construído abaixo, sobrou aqui em cima, a
podridão e esta é eterna. Aqui se perderam eternamente 11.697 almas. Hoje libertam-se pelo
poder infinito do PAI, e somente por causa do amor Dele, 37.983 almas. Muito Obrigado pela
caminhada. Não vos assusteis: o mundo de satanás é exatamente o mundo do dinheiro. Amém.
Estas almas salvas agora, intercederão por 1.500.000 vivos. São Miguel.» (Naquele dia de
caminhada, em todos os cemitérios, salvaram-se 150 mil almas. Assim, cada uma passa a
interceder agora, por outras dez vivas. Vejam a importância daquela frase: “Quanto mais santos
tiverem no céu, mais o céu terá forças para ajudar a terra”, que é a chave de luta de todo o
nosso trabalho.
+++ (Uma alma falou) «Meus amiguinhos: fui testemunha ocular de alguns horríveis
assassinatos nesta cidade. Alguns por estupros, para satisfazer curiosidades...; outros por
dinheiro, e alguns acidentes, mas nunca tive a coragem de denuncia-los , às autoridades, pois
eu era ameaçado... Os assassinos também já morreram e dois deles morreram assassinados na

prisão. Do inferno clamavam pela minha condenação eterna: queriam me ver também no
inferno. O céu é mais forte! Lutei contra mim mesmo, e pedi ajuda de companheiros... e estou
no purgatório. No entanto, agora os demônios perseguem a minha família. Por isto peço vossa
ajuda para a salvação dela. Sois de Deus. Sois amados de Maria. E a vós confio este pedido:
rezai por mim e por minha casa. O número de perdidos, deste cemitério é de 10.747, e é
imenso, mas a violência dos coronéis do passado causou isto. Salvam-se hoje 19.454 almas por
vossa orações e estão aqui sepultados 49.714.Já se encontravam no céu, 19.513 almas. É
preciso perceber, que muitos desta cidade, esqueceram-se de rezar por seus falecidos... Eu não
estou sepultado aqui. Obrigado (... )
(Foi sem dúvida, o cemitério mais terrível que já visitamos. Nele encontram-se perdidos,
mais de 21% das almas. Um verdadeiro terror. Prova de até aonde pode ir a loucura humana.)
OS FILHOS: +++ «Rezai pelos vossos filhos, pois não terão a nossa oportunidade. (uma
alma)»
+++ «Salvai vossos filhos, pois tendes ainda tempo. Amém! São Miguel.»
O FIM:+++ «Tudo se aproxima. Libertai muitas almas. Amai as almas. Amém! São Miguel.
DROGAS +++ «Agarrai-vos à Cruz ! Sem a Cruz não vivereis. Só o sofrimento a serviço
dos irmãos, salva. Obrigado por esta caminhada de amor. Aqui 9 estão perdidos por causa das
drogas. São Miguel» (Há muitos traficantes perdidos.)
CREMATÓRIOS: +++ «Muitos Cremados. O céu não concorda. São Miguel! » ( Na
verdade, ninguém deveria concordar, pois o céu sempre tem razão. Existem na Igreja Católica –
as outras religiões não tem nenhum - como testemunho, mais de 3.000 corpos intactos,
conservados ao longo de até milênios, que servem de estudos e que provam o poder de Deus..
Se tivessem sido cremados... )
SACERDOTES: +++ «Aqui jazem 61 padres. Vossas orações e vosso amor salvam
hoje 21. Muitos viveram purgatórios horríveis porque se desviaram da boa teologia, mas na
dor encontraram o alívio. Continuai rezando muito pelos sacerdotes: são eternos e poderão
eternamente pagar com muito mais dor do que os comuns. Amai os sacerdotes. Amém. São
Miguel». ( 40 já estavam salvos)
+++ «Há aqui l7, padres perdidos. Pagam muito caro por suas responsabilidades.
Envolvidos com maçonaria, poder, sexo...Rezai pelas famílias. Rezai pelos padres. Amém» São
Miguel!
+++ «Há também 2 padres maçons atuantes nesta localidade e 1 perdido para sempre no
inferno. Amém.» São Miguel!
+++ ( Rezávamos a Oração do Angelus, às l8,00 horas, de joelhos, em frente a capela do
cemitério, e Nossa Senhora, pessoalmente, veio nos falar)
«Paz ! Filhinhos, mais uma vez agradeço pessoalmente por este lindo trabalho. Não
esmoreçais nunca. Incentivai novos grupos. O Pai precisa e agradece esta devoção que salva.
Rezai sempre pelos padres e lembrai-vos de que os padres rebeldes, os casados, os que
abandonaram o sacerdócio, continuam sendo padres e estes tem grandes responsabilidades
diante de Deus. São 11 os padres perdidos desta cidade, mas muitos ainda militantes poderão
perder-se! Obrigada por vosso amor. Maria. Mãe do Universo!»
(Centenas de outras mensagens temos, mas, a pedido de nossa Mãe, publicamos as que
podem trazer exemplos, ou orientações para a caminhada dos militantes, enquanto trilham com
dificuldades estas estradas de um mundo cheio de males e contradições. Em outras
oportunidades, divulgaremos mais, e, quem sabe, todas. )
Mensagem final ao grupo de caminhada. Todos os que visitam os cemitérios por amor,
salvam almas, contudo tendes a graça do resultado. Continuai amando as almas e
incentivando a devoção aos padecentes e a visita aos cemitérios. As almas beneficiadas serão

intercessoras fervorosas de quem as liberta e da cidade onde viviam. Obrigado por vosso amor.
São Miguel.»
8) IMPORTÂNCIA DO ESCAPULÁRIO
+++ NENEZINHA : Ao rezarmos num cemitério, São Miguel nos indica um túmulo e ali
ouvi o seguinte: Tragam um escapulário e coloquem-no sobre este lugar, após assistirem uma
Santa Missa na Catedral.
No dia seguinte, após a Santa Missa, fomos ao cemitério, e ao colocarmos o escapulário no
túmulo, ouvi de São Miguel a seguinte história: «Esta pessoa está no purgatório desde l926,
expiando suas penas por inúmeros erros. Foi condenada a cem anos!... Carregava sempre o
escapulário e era muito piedosa, mas em casa não era feliz com seu esposo, e brigavam muito.
Participando de uma Santa Missa, pediu a Nossa Mãe ajudá-la, para que encontrasse paz
em sua casa, e, se possível já a partir daquele momento, e pediu que, quando chegasse em casa,
pudesse encontrar seu esposo mudado, e, juntos poderiam viver a felicidade tão sonhada. No
entanto ao chegar em casa, o esposo a recebeu com brutalidade, e como sempre, a maltratou.
Indignada, irada, tirou o escapulário do pescoço e o jogou fora, blasfemando contra Nossa
Senhora... Faleceu três dias depois em um acidente, e foi colocada no purgatório, onde está até
hoje. E agora, graças a este gesto de amor, se livra e começa a viver a felicidade eterna, onde o
Pai a espera ansioso. São Miguel!
(É importante salientar que esta alma fora condenada por cem anos, não só por desleixo ao
escapulário, ou pelas blasfêmias contra Nossa Mãe, mas por «inúmeros erros » cometidos em
sua vida. No entanto, se tivesse usado sempre o escapulário, teria se libertado do purgatório já
no primeiro Sábado após sua morte, conforme promessa de Nossa Senhora, para quem usa o
escapulário do Carmo!
Nossa Mãe nos pede para incentivarmos o uso dele, por todos, indistintamente. Trata-se do
Escapulário de Nossa Senhora do Carmo, que deve ser usado no pescoço. Para quem o usa,
Nossa Senhora promete, entre outras coisas: A SALVAÇÃO – quem o usa, não vai para o
inferno; LIBERTAÇÃO – se for ao purgatório, será resgatado no primeiro Sábado, após sua
morte. Deve ser usado sempre- jamais tirá-lo do pescoço – e devem ser rezadas 3 Ave-Marias
diariamente. O escapulário deve estar abençoado por um sacerdote, e, se possível, a primeira
vez, deve ser colocado por ele.)
Duas pequenas histórias sobre o Escapulário do Carmo:
Caso 1 - Aconteceu em meados de Setembro de 2000. Fomos visitar um senhor, muito
doente, desenganado e em estado terminal, que em sua casa esperava as ordens de Deus.
Rezávamos à sua cabeceira, quando Nossa Senhora, tendo Jesus Menino em seu colo se fez
presente e rezavam ambos conosco. Num dado momento, o Menino inclinou-se do colo da Mãe
e pôs-se a olhar no pescoço do doente e disse: «Ele não tem o escapulário !»
Angelina, que escutou a voz do Menino, imediatamente perguntou a esposa deste senhor, o
porque ele estava sem o escapulário. Disse ela, que o marido havia tomado banho há apenas
alguns instantes e o deixara no banheiro. Mas, solicitamente, foi logo buscar o escapulário e o
colocou no pescoço do esposo. O homem faleceu alguns dias após, e foi sepultado, exatamente
no primeiro Sábado do mês, dia em que Nossa Senhora busca , no purgatório, as almas de quem,
em vida, usava o escapulário, conforme Sua promessa. Quer dizer, no mesmo dia a Mãe o levou
para o céu.
Caso II – Este senhor usava sempre o escapulário. Na clínica, já em estado difícil, ao tomar
seu banho, esqueceu de recolocá-lo ao pescoço, vindo a morrer menos de uma hora após! Seu
purgatório foi terrível, pois havia vivido uma vida com muitos problemas. Ele já havia sido
resgatado dos caminhos da perdição eterna algum tempo antes, por outras pessoas, inclusive
com intenso sacrifício e sofrimento físico. Apesar de sua conversão, e dos sofrimentos, ainda
haviam muitas penas a pagar, e como não tinha o escapulário na hora da morte, ficou no
purgatório até o dia 12 de Maio, saindo por Graça e Misericórdia do Pai, após quase um mês,

por causa das muitas orações, Santas Missas e indulgências plenárias por ele adquiridas. Se
tivesse o escapulário, teria evitado muito sofrimento.
Santa Gertrudes , SP , 21/092000
Santo do dia : São Mateus ( apostolo e evangelista)
Ao voltarmos do cemitério de Santa Gertrudes, no carro, indaguei a São Miguel, se o casal
E &V já estavam preparados para a missão como profetas do purgatório, ou se o Pai os estava
chamando para isto, pois já, com suas orações, salvaram-se milhares de almas.
Foi Nossa Mãe que falou: “Filho, no dia 08 de Setembro (Natividade de Nossa Senhora)
999.999 uniões foram realizadas e, em nenhuma delas foi lembrada a devoção pelas almas.
Com o matrimonio destes jovens, o Pai se emociona: V.., havia pedido para o Pai o presente
maior: salvar o maior numero possível de almas, e o E.., também! E toda a preparação, toda a
cerimonia, foram em devoção a elas: para o resgate delas. Por tanto amor, o Pai concedeu
naquele dia, a salvação de l.000.000 de padecentes. Realmente o Pai os chama para a missão, e
já concede algumas graças. Muitas ainda acontecerão... e, nos primeiros sábados de cada mês,
os cemitérios que visitarem e rezarem o Terço do Amor ressuscitarão, mas deverá ser assistida
a Santa Missa: são consagrados ao Escapulário. ( ... )
(+)“Maria, Mãe do Universo ! “
Blumenau, 25 de Setembro de 2000
Residência Marta - Mil Ave Marias
Santo do dia: São Cléophas ( discípulo de Jesus)
ORAÇÃO FEITA POR NOSSA SENHORA
(Através do José de Nazaré, anotada por Valquiria)
ENTREGA TOTAL NOS BRAÇOS DO PAI
“Pai, queremos vos entregar neste momento a nossa vida.
Queremos que façais de nós, instrumentos de amor e de paz.
Pai, protegei-nos sempre, para podermos caminhar as estradas de Jesus, seguindo seus
rastros de amor, seus rastros de paz e também seus rastros de sangue. Aqui estamos, Pai, a
vossa disposição. Tomai-nos. Somos vossos. Protegei toda a nossa casa, nossa família e
protegei as famílias em todo o mundo. Protegei a todos nós, do inimigo mortal que nos quer
arrebatar. Pai, ajudai-nos, para que tenhamos coragem de seguir Jesus. Queremos entregar as
nossas vidas nas vossas mãos. Sabemos que quereis transformar o mundo. Contai conosco, Pai,
queremos Vos ajudar.
Obrigado, Pai, por nos ter escolhido. Porque não somos nada, e mesmo assim nos
escolhestes. Não somos nada! Não somos nada! Oxalá possamos fazer o nosso trabalho
conforme pedis. Queremos ser vossos instrumentos, mas precisamos de mais coragem, de mais
amor. Precisamos do Vosso Amor ! Dai-nos o Vosso Amor. Obrigado, Pai!
Em nome do Pai do Filho e do Espirito Santo. Amém!
09) CONSIDERAÇÕES FINAIS (Aarão)
Você acabou de ler mais um trabalho da nossa pequenina equipe Salvai Almas. Ele relata um
pouco do nosso aprendizado sobre as benditas almas do purgatório e a forma como fomos sendo
aos poucos dirigidos e ensinados por Nossa Senhora, por amor e para o bem da Igreja
padecente.
Sim, muito aprendemos nestas nossas caminhadas, rezando nos cemitérios do Brasil. Já
passamos em mais de 700 deles. Loucos? Nem tanto! Malucos? Quem sabe! Verdade é que –
posso dizer com franqueza – foi a maior escola de nossas vidas. De fato, cursar uma
Universidade para mim foi puro lixo, comparado ao que aprendi nestes últimos tempos, eis que
este aprendizado é para a vida eterna.

Pois foi ali, caminhando entre túmulos, muitas vezes em plena hora escaldante do meio dia,
ora entre chuvas torrenciais, subindo e descendo morros, fechando e abrindo porteiras, seja
trilhando estradas pedregosas, seja voando pelo asfalto quente, na verdade nós todos, membros
desta pequena equipe, vimos crescer em nós um sentimento profundo de eternidade. Foi ali que
entendemos um pouco, o abismo infinito que há, entre o Amor Eterno do Pai e a imbecilidade e
a loucura dos homens.
Sim, ali, com o Terço na mão, rezando em alta voz, andando por entre os mausoléus e
jazigos dos ricos, ou entre montículos de tijolos velhos, os túmulos dos pobres, nós descobrimos
que é em vida que as almas escolhem o seu destino na eternidade.
No alto do morro, o cemitério da cidade grande e rica, em meio a portentosos e ricos jazigos,
cheios de símbolos maçônicos, o divino Arcanjo São Miguel nos manda olhar para baixo e diz:
do império construído lá em baixo sobrou aqui este monte de podridão e esta é eterna. Ali,
dos enterrados naquele ponto seleto, o pináculo do morro, a maioria absoluta escolheu em vida
o caminho da porta LARGA, a da perdição eterna... e do inferno! Sim, ali naquele ponto, quase
100% deles está perdido eternamente, homens e mulheres. Uma tragédia! Eis porque é mais
fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha que um rico entrar no céu!
Já no alto do morro da cidade operária, alguns montes de tijolos, pequenos túmulos, cruzes
de pau o mesmo São Miguel nos diz: aqui se perderam eternamente apenas três. Percentagem
de 0,0017%, ou um em cada 600 falecidos.
Também os padres tem grande responsabilidade pelas almas. Na cidade onde o padre vai um
dia por semana rezar no cemitério, de 2.700 almas havia apenas 37 ainda no purgatório e só 03
perdidas eternamente. Na cidade vizinha, onde o padre é um “bandoleiro”(?) mais de metade
das almas ainda se encontram no purgatório e há centenas de perdidos. Quem paga esta conta,
queridos sacerdotes, queridos fiéis??
Ao passarmos pelas cidades, íamos lendo os nomes das ruas, praças, estádios, colégios,
edifícios e das grandes industrias. Depois, incrível, nos cemitérios achávamos entre os perdidos
para sempre, exatamente pessoas com aqueles mesmos nomes famosos. Justo eles, que fizeram
tanta “caridade”. Deram até as terras onde estão igrejas, mas deram muitas vezes daquilo que foi
roubado, extorquido e sugado a custa do suor e das lágrimas dos pequeninos. Quantas fortuna
amealhadas ilicitamente!...
Por isso seus túmulos fedem a demônio! Chegamos a sentir náusea profunda ao passar por
perto. De que lhes adiantou as honras, os discursos, os títulos, o baronato, o coronelismo, a
politicagem, o roubo, a velhacaria, a corrupção, o ter sem limites, e o ser a qualquer custo? Que
estupidez, trocar alguns anos miseráveis, de uma vida miserável - embora cheia de riquezas por uma eternidade de fogo, de ódio.. e de remorso! De fato, procurem nos cemitérios os
perdidos... e os coloquem entre os mais burros, mais teimosos e mais estúpidos seres humanos
que existe. Só um mentecapto completo para decidir pelo diabo e renegar a Deus.
Por outro lado, pobres não tem nome de ruas nas cidades. Mas nos cemitérios deles,
passamos “ruas” inteiras de túmulos, onde não havia um só sequer perdido. Epulão e Lázaro,
continuam sendo exemplo!
Terrível contraponto, sobre um jazigo rico, de mármore negro, ricamente trabalhado, está a
imagem de Nossa Senhora feita em bronze, a mais linda que já vi. Dentro do túmulo porém, três
casais de uma mesma família...todos perdidos eternamente. Seis demônios empestando aquele
lugar. Quanto sofre aquela Mãe, sobre túmulos iguais! E milhares deles há assim! Belas
imagens por fora, cheios de demônios por dentro.
Sim, encontramos cidades abençoadas, com cemitérios extremamente “leves”, isso é, com
muito poucas pessoas perdidas, uma relação de apenas 1 por mil. Mas encontramos também
cidades inteiras de ódio. Cidades de coronelismo, assassinatos, roubo de terras e depravação
com 216 perdidos por mil! Um horror! Loucura completa!
Outras coisas também nos deixaram embasbacados. Em apenas uma grande cidade, em 20
cemitérios visitados, o divino Arcanjo São Miguel nos relata que nos arredores haviam mais de
3.200 corpos não enterrados em nenhum cemitério dos visitados. Onde estavam? Enterrados nos
mangues, nos fundos de quintais, nos matos ou no mar com uma pedra no pescoço. Claro, isso
sem contar os abortos que são certamente milhares. Já nos cemitérios desta cidade, encontramos
algumas dezenas de assassinos que estão hoje no inferno, pagando caro por estes crimes todos.

Algumas coisas descobrimos, que nos fazem pensar. Vamos enumerá-las, não por questão de
ordem, mas para que meditemos em cada uma isoladamente:
1. A maioria das almas que se perdem são homens e com idade superior a 50 anos, aos quais
Deus dá quase infinitas chances de salvação e eles negam todas. Muitos são velhinhos de 80
anos ou mais. Digamos 70% dos que se perdem são homens e 30% mulheres! Nunca havia
pensado nisso, mas agora me ocorreu: esta é a meu ver a prova mais clara de que a mulher é
mais inteligente do que o homem.
2. Nas cidades, vilas ou paróquias, onde há maior devoção pelas almas, há poucas ainda no
purgatório a serem libertadas. Os padres tem papel fundamental nisso!
3. Nas cidades, vilas ou paróquias onde não se reza pelas almas, chegamos a casos em que
mais de 50% e até 70% delas aguardavam libertação. A responsabilidade é também dos padres,
salvo é claro, os cemitérios onde há muitos evangélicos.
4. Uma única pessoa muito devota pelas almas, em uma cidade, pode levar milhares de
almas à salvação, apenas por este seu ato de amor. Cidades que não tem estas almas vítimas, a
igreja padecente sofre!
5. Muitos cemitérios encontramos onde se promovem orgias satânicas sobre os altares, onde
se oferecem vítimas humanas ao demônio e se fazem oferendas aos espíritos das trevas. Alguns
cemitérios são verdadeiramente consagrado ao maligno.
6. Nos cemitérios evangélicos a maioria espera ainda a libertação e muitos ficarão penando
até o fim do mundo no purgatório. O motivo principal é que vivem uma religião de
conveniência e desprezam a verdadeira doutrina e os sacramentos, principalmente Confissão e
Eucaristia, dois caminhos seguros para o céu.
7. Nos cemitérios judaicos, muçulmanos e de outras religiões, não pudemos rezar. “Estes
ficam por conta do Pai”, nos disse São Miguel!
8. Entre as maiores “mendigas” de orações, estão as almas dos evangélicos em geral,
principalmente os católicos que mudaram para alguma destas seitas. Muitos deles,
especialmente os que passam a combater tenazmente os católicos, poderão ficar até por milênios
no purgatório, pois o Pai é Justo!
PECADOS QUE LEVAM MAIS ALMAS AO INFERNO?
1. Sem sombra de dúvida, invariavelmente, o envolvimento com a maçonaria, com o
espiritismo e com as seitas satânicas. Digamos, estes são 70% dos perdidos. Estes são os que
decidem claramente pelo demônio já em vida! E todos SABEM disso!
2. Seguem-se os roubos, assassinatos e outros crimes como o comércio nefando das drogas.
Quase não houve um só cemitério visitado, em que não encontrássemos alguém perdido por
roubo ou questões de terras ou tráfico de drogas. Sobre a terra, na verdade, Deus nunca quis que
ela fosse vendida. Isso é para Ele invenção da besta!
3. Seguem-se os pecados da carne. Não tanto aqueles que freqüentam os meretrícios em si –
embora também estes - mas milhares daqueles que lucram com a prostituição, a pornografia, o
comércio do sexo e tantos outros pecados contra o sexto mandamento. Cuidem-se pois, todos os
donos de video-locadoras, bailões, discotecas e todos os que corrompem menores e são para eles
ocasião de queda.
4. Seguem-se os que praticam o aborto, não tanto as mães em si, mas as parteiras e donos de
clínicas de aborto. Algumas parteiras há que cometeram dezenas e dezenas de assassinatos
iguais a estes. Juntam-se a este grupo final, os que escravizam e maltratam pessoas, como os
maridos que maltratam as esposas, e os ateus e teimosos em geral.
6. Por fim, isolamos este pequeno grupo, mas terrível, os consagrados em geral, freiras, mas
especialmente os sacerdotes, pela sua tibieza, seu relaxamento, por problemas de sexo e
envolvimento com a maçonaria. Em apenas dois cemitérios de uma grande cidade, encontramos
38 padres perdidos. Nos cemitérios destes padres, 10% das almas também se perderam. E
muitos deles se perderam, por serem culpados de levarem a perdição eterna tantas almas.
Este é um resumo de tudo o que aprendemos. O leitor pode até discordar, pode até dizer que
isso não é está na Bíblia, que isso demandaria maior estudo e coisas mais, entretanto esta atitude

não muda em nada a situação da Igreja Padecente. O purgatório existe e Deus seja louvado por
ele existir. O fato é que ainda hoje, milhões de almas padecem no purgatório por falta de quem
reze e se sacrifique por elas. Na verdade, muitas pessoas até visitam os cemitérios e vão limpar
os túmulos... mas são incapazes de rezar sequer uma Ave Maria, capaz de libertar aquela sofrida
alma. E as vezes, falta apenas esta única e última Ave Maria conforme você viu em exemplos
acima. E suplicando por ela, ou por mais uma Santa Missa, muitas almas permanecem no
purgatório as vezes por décadas inteiras, esquecidas por seus familiares.
Reze então você pelas almas. Forme uma equipe e vá aos cemitérios rezar. Na verdade as
benditas almas não estão ali naquele lugar, mas o cemitério é sempre um Campo Santo, um
local de oração e portanto Sagrado, para onde afluem milhares de almas diariamente, mendigas
de oração, a cata de uma simples migalha que a liberte daquele sofrimento.
E porque lá sofrem? Porque se tornam mendigas de oração? Porque precisam tanto desta
última Ave Maria? Desta última Santa Missa? Simplesmente porque em vida deixaram de rezar,
desprezaram o caminho da Cruz que os teria podido salvar, relaxaram da Santa Missa, que
assistida em estado de graça tem valor de remissão infinito e desprezaram o Rosário, porque era
repetitivo, chato e “oração de velhos”. Agora padecem, padecem e padecem – embora com
aceitação perfeita da vontade divina – e poderão ficar lá por milênios inteiros se não nos
apiedarmos delas.
Então você é convidado. Não perca tempo! Cada alma que for libertada por Jesus, através de
suas orações e sacrifícios, lhe será eternamente grata. Faça então milhões de amigos no céu. De
fato, cada alma que sobe ao céu pelas suas orações, é como um degrau que fará você chegar
mais perto de Deus. E quanto mais almas você salvar, também mais perto de Deus você residirá
na eternidade. Então, suplicamos a todos: SALVAI ALMAS!
Sim, AS ALMAS PEDEM SOCORRO!
Então: SALVAI ALMAS!
10) NOSSAS ORAÇÕES
Muitas pessoas nos perguntam como é o nosso dia a dia ou quais orações que fazemos.
Damos abaixo, o que normalmente fazemos, não para nos enaltecer disso, mas sim para dar às
pessoas um roteiro de oração, assim como agrada ao céu, pois é a ele quem obedecemos.
Às 5:30 horas - Levantar
Às 6:00 horas - Oração do Angelus e Orações da Manhã.
Às 7:00 horas - Santa Missa em Tijucas, pois aqui não temos todos os dias.
Às 8:30 horas - Café da Manhã. Afazeres da casa, atendimento pessoal, etc.
Às11:30 horas - Almoço
Às12:00 horas - Oração do Angelus, Oficio da Imaculada e outras.
Às15:00 horas - Atendimento Geral , Orações de Cura, Bênçãos...
Às18:00 horas - Angelus e Jantar
Às 19:00 horas - Oração Comunitária: o Santo Terço. Atendimento pessoal, onde apenas
rezamos pelas pessoas que Nossa Senhora manda até a capelinha.
(Não temos horário determinado para nos recolher... tudo depende das pessoas que nos
procuram para orações, ou orientações.) A primeira oração do dia é sempre o Terço ao Divino
Espirito Santo, que se reza assim:
TERÇO AO ESPÍRITO SANTO,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! (+)
Vinde Espirito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de Vosso
Amor. Enviai o Vosso Espirito e tudo será criado e renovareis a face da terra.

Oremos: Deus que instruístes os corações de vossos fieis com a luz do Espirito Santo, fazei
que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o Mesmo Espirito, e gozemos sempre de
Sua consolação, por Cristo Senhor Nosso. Amém.
Reza-se: Creio em Deus Pai.... Pai Nosso.... Ave Maria....Glória ao Pai...
Antes de cada dezena : Vinde Espirito Santo, pela poderosa intercessão do Coração
Imaculado de Maria, e concedei-nos a graça de Vossos Dons.
A Jaculatória: Jesus, Maria, José e o Espirito Santo tornai-nos santos e unidos ao Pai.
Oferecimento da 1ª dezena: Pedimos à Nossa Senhora do Desterro, desterrar de nós o
comodismo, a falta de fé, o cansaço, a tristeza, o desânimo, as doenças, hipocrisia, falsidade, a
mentira, o ódio, falta de caridade, insensatez, enfim ,tudo aquilo que não vem de Deus, que seja
tudo queimado com o fogo do Espirito Santo e transformado em pó, para nunca mais atrapalhar
os filhos da luz. Amém.
E receberemos o Espirito Santo: e seremos as vossas testemunhas.
Após cada dezena, reza-se dez vezes: Vinde Espirito Santo: sede nossa força e
entendimento.
Oferecimento da 2ª dezena: A Nossa Senhora da Guia, pedimos guiar-nos sempre em
nossos caminhos, não nos deixando desviar-nos nem para a direita, nem para a esquerda, mas
seguirmos sempre em frente, e nos ensinando a termos um coração manso, prudente, humilde,
virtuoso, paciente, caridoso, para assim, amarmos mais a Jesus e nossos irmãos.
E receberemos o Espirito Santo.... e seremos vossas testemunhas.
Oferecimento da 3ª dezena: A Nossa Senhora da Salete, pedimos que nos lembre sempre
que somos apenas instrumentos de Deus Pai, para que sejamos verdadeiramente testemunhas de
Jesus, transmitindo a fé, a esperança, o amor, a caridade, a humildade , a conversão e a paz. A
união entre sacerdotes, bispos , profetas, videntes , confidentes, e intercessores, para que todos
vivam e transmitam apenas a palavra de Deus.
E receberemos o Espirito Santo... e seremos vossas testemunhas.
Oferecimento da 4ª dezena: A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pedimos a nossa
saúde física e espiritual, e também a ajuda em todas as nossas necessidades , fraquezas,
cansaço, dúvidas, comodismo, falta de fé. Que nos dê sempre a mão para que jamais vacilemos,
mas que sigamos sempre em frente sem esmorecimento, levando a todos os nossos irmãos o
nosso Jesus, para que Ele seja mais conhecido e amado.
E receberemos o Espirito Santo... e seremos vossas testemunhas.
Oferecimento da 5ª dezena: A Nossa Senhora Rainha da Paz, pedimos a paz aos nossos
corações, em nossas famílias, entre confidentes, videntes e intercessores, entre sacerdotes e
bispos e toda a Igreja de Jesus Cristo, e a paz no mundo inteiro.
E receberemos o Espirito Santo... e seremos vossas testemunhas.
( No final, reza-se novamente a Oração do Espirito Santo, como no inicio)

RELAÇÃO DOS CEMITÉRIOS VISITADOS
Damos apenas a relação dos municípios, o estado e a quantidade de cemitérios visitados em
cada cidade, por ordem alfabética. São aproximadamente 700 cemitérios.
01 - AGROLANDIA – SC - 03
02 - AGRONÔMICA – SC - 01
03 - ÁGUAS MORNAS – SC - 14
04 - ALFREDO WAGNER – SC – 12
05 - ALM. TAMANDARÉ – PR - 01
06 - AMERICANA – SP – 02

07 - ANDIRÁ – PR - 01
08 - ANGELINA – SC - 12
09 - ANITA GARIBALDI – SC - 01
10 - ANITÁPOLIS – SC - 05
11 - ANTONIO CARLOS – SC - 07
12 - APARECIDA NORTE – SP – 02
13 - APIUNA – SC - 02
14 - ARARAS – SP – 02
15 - ARAQUARI – SC – 01
16 - ARAPONGAS – PR - 01
17 - ARMAZÉM – SC - 01
18 - ASCURRA – SC - 02
19 - ATALANTA – SC - 02
20 - ATIBAIA – SP - 01
21 - AURORA – SC – 08
22 - B.JARDIM DA SERRA SC 01
23 - BALN. CAMPORIU SC - 02
24 - BANDEIRANTES – PR - 01
25 - BARRA DO SUL – SC - 2
26 - BARRA VELHA SC – 2
27 - BELO HORIZONTE – MG - 01
28 - BENEDITO NOVO – SC – 09
29 - BETIM – MG - 01
30 - BIGUAÇU – SC – 07
31 - BITURUNA – PR -01
32 - BLUMENAU – SC – 24
33 - BOA V. DO BURICÁ – RS - 04
34 - BOM RETIRO – SC –01
35 - BOMBINHAS – SC – 02
36 - BOTUVERÁ – SC – 02
37 - BRAÇO DO NORTE – SC – 04
38 - BRUNÓPOLIS – SC – 01
39 - BRUSQUE – SC – 08
40 - CAÇADOR – SC - 04
41 - CAMBÉ – PR - 01
42 - CAMBORIÚ – SC – 01
43 - CAMPINAS – SP– 04
44 - CAMPO LARGO – SC – 01
45 - CAMPOS NOVOS – SC – 01
46 - CAMPO TENENTE – PR - 01
47 - CANELINHA – SC – 01
48 - CAPÃO BONITO – SC – 01
49 - CAPIVARI – SC – 03
50 - CARAMBEI – PR - 01
55 - CASTRO – PR – 03
52 - COCAL DO SUL – SC – 02
53 - COLOMBO – PR - 01
54 - CONTAGEM – MG - 01
55 - CORDEIRÓPOLIS – SP – 02
56 - CORNÉLIO PORCÓPIO – PR - 01
57 - CORREIA PINTO – SC – 01
58 - CORUPÁ – SC – 03
59 - CRICIUMA – SC – 01
60 - CURITIBA – PR – 15
61 - CURITIBANOS – SC – 05
62 - DONA EMA – SC – 04
63 - DR. PEDRINHO – SC – 03
64 - FLORESTA – PR - 01
65 - FLORIANÓPOLIS – SC – 16
66 - FORQUILHINHAS – SC – 01
67 - FREI ROGÉRIO - SC - 03
68 - FRAIBURGO – SC – 02
69 - GARIBALDI – RS – 01
70 - GAROPABA – SC – 01
71 - GASPAR – SC – 05
72 – GEN. CARNEIRO – PR - 01
73 - GOV.CELSO RAMOS – SC 03
74 - GRAVATAL – SC – 01
75 - GUABIRUBA – SC – 04
76 - GUAPIRANGA – PR - 01
77 - GUARAMIRIM – SC – 02
78 - GUARAPUAVA – PR – 01
79 - IBAITI – PR - 01
80 - IBIPORÃ – PR - 01
81 - IBIRAMA – SC – 05
82 - IÇARA – SC – 08

83 - ILHOTA – SC – 05
84 - IMARUÍ – SC – 08
85 - IMBITUBA – SC – 04
86 - IMBUIA – SC – 07
87 - INDAIAL – SC - 03
88 - ITAJAÍ – SC – 09
89 - ITAMBARACÁ – PR - 01
90 - ITAMBÉ – PR - 01
91 - ITAPEMA – SC – 01
92 - ITAPETINGA – SC – 01
93 - ITAPEVA – SC – 01
94 - ITAQUI – SC – 01
95 - ITATIBA – SP - 01
96 - ITUPORANGA – SC – 12
97 - IVAIPORÃ – PR - 01
98 - JACAREÍ – SP – 01
99 - JACARAZINHO – PR - 01
100-JAGUARUNA – SC – 04
101-JARAGUÁ DO SUL – SC – 04
102-JARDIM ALEGRE – PR – 01
103-JATAIZINHO – PR - 01
104-JOINVILLE – SC – 07
105-JOSÉ BOITEX – SC – 02
106-LAGES – SC – 04
107-LAGUNA – SC – 11
108-LAURENTINO – SC – 01
109-LEBOM REGIS – SC - 01
110-LEOBERTO LEAL – SC – 05
111-LIMEIRA – SP – 03
112-LONDRINA – PR - 01
113-LONTRAS – SC – 04
114-LUIZ ALVES – SC – 07
115-LUNARDELLI – PR - 01
116-MAFRA – SC - 01
117-MAJOR GERCINO – SC – 06
118-MANDAGUAÇU – PR – 01
119-MANDAGUARI – PR – 01
120-MANDIRITUBA – PR - 01
121-MANOEL RIBAS – PR – 01
122-MARIALVA – PR - 01
123-MARINGÁ – PR - 03
124-MASSARANDUBA – SC – 04
125-MOGI DAS CRUZES – SP – 01
126-MONTE CARLO – SC – 01
127-MONTE CASTELO – SC – 01
128-MORRETES – PR - 01
129-MORRO DA FUMAÇA – SC – 04
130-NAVEGANTES – SC – 07
131-NEREU RAMOS – SC – 01
132-NOVA ESPERANÇA – PR -01
133-NOVA ODESSA – SP - 01
134-NOVA TRENTO – SC – 12
135-NOVA VENEZA – SC – 01
136-ORLEÃES – SC – 07
137-PAINEL – SC – 01
138-PALHOÇA – SC – 04
139-PALMEIRINHA – PR - 01
140-PAPANDUVA – SC – 01
141-PARANAGUA – PR - 03
142-PAULO LOPES – SC – 01
143-PEDRAS GRANDES – SC – 01
144-PENHA – SC – 01
145-PETROLANDIA – SC – 01
146-PIÇARRAS – SC – 01
147-PERUÍBE – SP – 01
148-PINHÃO – PR - 01
149-PIRACICABA – SP – 01
150-PIRAI – PR - 01
151-PITANGA – PR - 01
152-POMERODE – SC – 08
153-PONTA GROSSA – PR – 08
155-PONTE ALTA – SC – 01
155-PONTE ALTA DO N.– SC -01
156-PORTO BELO – SC – 01
157-POUSO REDONDO – SC – 08
158-PRES. CASTELO BCO – PR - 01

159-PRES. GETULIO – SC – 03
160-PRES. NEREU – SC – 03
161-QUITANDINHA – PR - 02
162-RANCHO QUEIMADO – SC – 02
163-RESERVA – PR - 01
164-RIO BONITO – PR – 01
165-RIO BRANCO DO SUL – PR – 01
166-RIO CLARO – SP – 01
167-RIO DAS ANTAS – SC - 01
168-RIO DAS PEDRAS – SP - 01
169-RIO DO CAMPO – SC – 07
170-RIO DO OESTE – SC – 04
171-RIO DO SUL – SC – 05
172-RIO DOS CEDROS – SC – 05
173-RIO NEGRO – PR - 01
174-RIO RUFINO – SC - 01
175-RODEIO – SC – 06
176-S.PEDRO ALCANTARA – SC – 04
177-SALETE – SC – 06
178-SALVADOR – BA - 05
179-SANGÃO – SC – 01
180-SANTA AMÉLIA – PR - 01
181-STA BARBARA OESTE – SP – 01
182-SANTA CECÍLIA – SC - 01
183-SANTA GETRUDES – SP – 01
184-SANTA ROSA – RS - 03
185-SANTA MARIANA – PR – 01
186-SANTA TEREZINHA – SC - 04
187-SANTO AMARO – SC – 13
188-STO ANT. PLATINA – PR - 01
189-SÃO BONIFÁCIO – SC – 06
190-SÃO CRISTOVÃO SUL– SC – 01
191-SARANDI – PR - 01
192-SCHROEDER – SC - 02
193-SÃO FCO DO SUL – SC – 02
194-SÃO JOÃO BATISTA – SC – 01
195-SÃO JOÃO DO IVAI – PR - 01
196-SÃO JOÃO ITAPERIÚ – SC – 01
197-SÃO JOAQUIM – SC – 04
198-SÃO JOSÉ – SC - 07
199-SÃO JOSÉ PINHAIS – PR – 02
200-SÃO MARTINHO – SC – 04
201-SÃO MARTINHO – RS – 02
202-SÃO PEDRO – SP – 01
203-SÃO PEDRO DO IVAI – PR - 01
204-SOCORRO – PR - 01
205-SUMARÉ – SP - 01
206-TAIÓ – SC – 03
207-TAQUARA VERDE – SC - 02
208-TAUBATÉ – SP – 01
209-TIJUCAS – SC – 02
210-TIMBÓ – SC – 01
211-TRÊS DE MAIO – RS - 03
212-TREZE DE MAIO – SC – 08
213-TROMB. CENTRAL – SC – 01
214-TUBARÃO – SC – 05
215-TUPARENDI – RS – 02
216-TURVO – PR - 01
217-URUBICI – SC – 02
218-URUPEMA – SC – 01
219-VALINHOS – SP – 01
220-VENTANIA – PR - 01
221-VIDAL RAMOS – SC – 12
222-VIDEIRA - 02
223-VINHEDO – SP - 01
224-VITOR MEIRELES – SC – 01
225-WITMARSUM – SC – 06

ATENÇÃO: Por questão de espaço, deixamos de colocar todos os cemitérios
visitados, tendo em vista que hoje já estão próximos de três mil visitados pelas
muitas equipes que rezam pelos padecentes. As almas agradecem a todos os que se
dedicam a este maravilhoso trabalho. Faça você também uma equipe e participe.

7) A QUEDA DAS TORRES DA BABILÔNIA
Mensagens de Nossa Senhora a Cláudio Heckert
O que Nossa Mãe disse a respeito das TORRES.
Ponta Grossa, Pr. 25 de Junho de 2001
Visita ao Cemitério São Vicente
(...)
« Em meio rosário de dias, cairá a torre maior... e outras cairão, uma após outra.»*
É a vossa libertação.**
É a libertação desta cidade que volta aos braços do Pai Antigo e Eterno!.
Amém.
Maria, Mãe do Universo.
Eu vos abençôo e agradeço por vosso amor..
Amém. Amém. Amém. »
Porto de Cima, Pr, 01 de Setembro de 2001
Santo do dia : Santo Egídio
Caminhada no Santuário de Nossa Senhora do Cadeado
« Paz ! »
« Filhos, em Setembro começam a ruir as torres.
Tenham calma. Rezem muito.»
Muito obrigada por me presentearem com estas almas.***
O céu é festa ! Amém ?
Obrigada. Eu vos abençôo a todos e mais uma vez, agradeço por me atenderem.
Amém.
Maria, Mãe do Universo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. Amém
Explicações:
* Meio Rosário de dias: Um Rosário tem 150 Ave Marias. Meio Rosário tem 75. Somandose as outras 3 Ave Marias, do Crucifixo, temos 78. Meio Rosário de dias são 78 dias. A
mensagem é do dia 25 de Junho. Contando-se 78 dias , encontramos o dia 11 de Setembro, o dia
da derrubada das torres do World Trade Center nos Estados Unidos.
Ao perguntar a São Miguel, o porquê de “meio Rosário de dias”, ele respondeu. Para que
vocês sempre lembrem do Rosário, como arma eficaz contra o mal.
**É vossa libertação:
Devemos nos alegrar, apesar dos sofrimentos que virão, pois Deus está instaurando o NovoReino de paz, para todos os seus filhos.
***Estas almas:
Tratam-se aqui, das almas salvas no dia 01, com a nossa caminhada a pé, ao Santuário de Nossa
Senhora do Cadeado.
1) A HISTÓRIA DA PONTE : Propusemo-nos a rezar, eu e Maria Angelina, por uma
determinada pessoa - ainda viva - para que pudesse encontrar os caminhos corretos de Deus.
Esta pessoa já havia iniciado seu ano das quinze orações de Santa Brígida. Como Jesus
prometera àquela santa, salvar a alma das pessoas que fizessem estas mesmas orações, foi-nos
ensinado como deveríamos fazer. Já no início, São Miguel mostrou-me um grande abismo, entre
duas montanhas escarpadas. De um lado, no alto, estava o Pe. Vitor, nosso amigo que já
falecera, tentando pegar a mão da pessoa em questão, que estava do outro lado do abismo, afim
de atravessá-la para outro lado. Era como se tivesse que transportá-la da terra para o céu.
– È muito difícil, concluiu o padre, precisamos fazer uma ponte!
E, com a ajuda de vivos, padecentes e santos, como que pedras começaram a ser colocadas
no precipício. Cada pedra era resultado de uma oração, um sacrifício, uma penitência, uma
indulgência, um ato de caridade, enfim, eram graças obtidas, seja por pessoas que queriam
ajudar, ou que nem sabiam do que estava acontecendo. O “fundamento” daquela obra de
salvação, era nosso Senhor Jesus Cristo, a rocha, pois só Ele é quem salva.

Eu via então muita gente trazendo as pedras, grandes ou pequenas, de acordo com seu ato, e
jogando-as no precipício. Lá as pedras eram transformadas em lindos cristais de diamante,
sextavados e coloridos, que ofuscavam meus olhos. Sobre cada um dos cristais aparecia,
gravado em ouro, o nome da pessoa que o colocava. O curioso, é que não importava o tamanho
das pedras que chegavam, grandes ou pequenas, todas ficavam do mesmo tamanho ao serem
colocadas em seus devidos lugares.
Assim, a cada dia, novas pedras iam sendo colocadas. Podíamos então perceber o imenso
amor das almas padecentes pelos militantes e a preocupação delas para conosco. Deste modo, o
precipício foi fechado em mais ou menos 45 dias, sempre durante nossas orações. Eu o
desenhava, isto é, desenhava as pedras uma a uma, conforme me eram mostradas, sem
exatamente saber no que tudo aquilo iria dar. Para isso, usei o verso de um calendário, pois foi o
que achei mais perto naquele momento. São Miguel, que me explicava o sentido de cada pedra,
disse que ao terminarmos a ponte veríamos a porta do céu. No final dos 45 dias, a ponte já
estava pronta e a alma já poderia passar para o outro lado! No topo do “aterro”, algumas pedras
diferentes foram sobrepostas, com o nome dos santos de devoção da alma favorecida, de modo a
formar o piso.
Quando tudo parecia já terminado, os arcanjos São Miguel e São Rafael, começaram como
que a esfregar suas asas sobre as paredes laterais do abismo e delas saíam faíscas que foram
escorrendo sobre os paredões tingindo-os de ouro! Formou-se então o cálice, e dentro dele as
pedras todas encaixadas! Sobre o piso da ponte, estavam os Sagrados Corações de Jesus e Maria
e, entre Eles, a Eucaristia! Uns arcos de ouro, de formas cilíndricas formavam o gradíl da ponte,
mas não os pudemos colocar no desenho por falta de espaço. Estava pronta a “Ponte da
Salvação” daquela alma. O incrível, é que todos nós também temos que construir nossa ponte.
Como ainda não víamos a porta do céu, São Miguel coloriu o desenho e então nos explicou:
«As pedras brancas, foram colocadas pelo sacerdote velhinho que confessou a pessoa em
questão, num de seus momentos mais difíceis: estava de cama, muito doente, mas para
confessar, levantou-se e cumpriu o dever sagrado de um verdadeiro sacerdote, e isto lhe valeu
as sete pedras brancas, que foram quebradas de uma imensa pedra que ele sozinho carregou,
formando uma flor branca. É branca porque significa as suas orações, a sua fé.
A flor amarela, foi feita pela própria pessoa para quem a ponte estava sendo construída,
porque também ela se imbuiu da vontade de construir sua própria ponte ao perceber o risco
que corria de se perder eternamente . E sua mudança de vida foi tão grande que ela mereceu
uma rosa amarela, pois deste dia em diante começou a confessar-se constantemente e
participar de todas as Santas Missas, e a rezar fervorosamente todas as orações que lhe
ofereciam, e também mudou a sua maneira de agir e tratar as pessoas, tornando-se dócil,
meiga, compreensiva , generosa e caridosa.
A flor vermelha, entrelaçada com outra – 10 pedras – foram colocadas por sua neta, que,
estando grávida , já em último estado, saía de seu trabalho, e, antes de ir para sua casa,
comer e descansar, visitava a avó, levando-lhe carinho, amor, conforto, etc. Recebeu uma flor
vermelha, e seu bebezinho que ainda estava no ventre, também recebeu uma, demonstrando
sua participação, seu sacrifício, já que ele também sentia a fadiga de sua mãe. Aqui se vê a
beleza da Grande Misericórdia de Deus! Um bebezinho, já antes de nascer, ajuda na salvação
de uma alma e a mesma criança, antes de nascida, já constrói a sua própria ponte! (Diante
disso, que dirá você mamãe, que abortou seu filho?)
As pedras de número 25, são de Maria Angelina, e formam uma cruz: a cruz que carregou.
Se Maria Angelina tivesse carregado a sua cruz com mais carinho, com mais amor, se
reclamar, sem esbravejar, sem se irritar ou fofocar, guardando tudo em seu coração,
perdoando as ofensas que recebia, rezando por esta pessoa que tanto lhe magoava, poderia,
ela mesma ter construída sozinha a ponte, sem precisar dos sofrimentos, orações, sacrifícios e
ajuda de mais ninguém.
E assim, a ponte foi terminada, mas não percebíamos onde estava a porta do céu, conforme
nos havia dito o Arcanjo São Miguel. Diante de nossa indagação, Ele nos explicou: «Eis ai a
porta do céu: Se souberdes carregar as cruzes com alegria; se oferecerdes sacrifícios e
penitencias,(amarela ) orações, confissão, ( branca ) doações, caridade e amor (vermelha); se
vos apegardes aos Sagrados Corações Triunfantes de Jesus e de Maria; se vos abastecerdes

sempre da Sagrada Eucaristia (o cálice e a hóstia, no desenho) estareis diante da porta do céu,
e não há como não entrar por ela. São Miguel.»
Nota: Originalmente as pedras vinham gravadas com o nome das pessoas que obtinham as
graças correspondentes. Como, na capa, o espaço do cristal é pequeno, não foi possível grafar os
nomes respectivos. Usamos então os números. No primeiro livro – Salvai Almas – estão todas
as explicações, sobre cada pedra, e sobre esta maravilhosa «engenharia de salvação» criada por
nosso maravilhoso e misericordioso Pai Eterno.
2) AS VISÕES – Como vejo:...
a) SÃO MIGUEL: Este maravilhoso Arcanjo, me vem desprovido de qualquer adereço.
Completamente livre de qualquer arranjo ou fantasia. Aparenta ter uns 20 anos de idade, com
cabelos levemente escorridos, castanhos claros, até os ombros. Um sorriso sempre cordial,
amigo, sincero. Veste uma túnica branca, até os pés, mangas longas, e não usa cinto. Não tem
asas. Me aparece sempre nas minhas orações particulares, ou sempre que preciso de sua
intervenção para uma dúvida qualquer. É Ele quem sempre me apresenta as almas padecentes e
me dá as orientações necessárias. É forte, decidido, demonstrando muita energia e vigor na
maneira de falar ou de agir. É, contudo, muito gentil e generoso. Ama muito a Nossa Senhora.
Tem uma predileção especial por Ela e quando a menciona, se transforma, fica eufórico,
radiante. São Miguel é verdadeiramente incrível!
b) NOSSA SENHORA: Simplesmente maravilhosa. Difícil de descrever. Seus cabelos
castanhos escuros , ondulados, escorrem pelo ombro, até às costas, quase à altura da cintura. Seu
rosto é o mesmo que se vê estampado nos quadros de Nossa Senhora Rainha da Paz. Aparenta
também ter uns 20 anos. Seus olhos... são o céu! Mas são levemente castanhos.
Usa uma túnica muito branca, até os pés, com mangas compridas, que é presa à cintura por
um cordão de ouro, que aí se amarra, e joga suas pontas quase ao chão. No dia 14 de Julho de
2000, em um cenáculo com Mil Ave Marias, Ela se apresentou com uma faixa vermelha, ao
invés do cordão de ouro, dizendo que estava homenageando os mártires ali presentes. Várias
vezes apareceu desta forma.
Sua voz, seu jeito de falar, é de uma suavidade tanta que me embriaga , me deixa sem fôlego
e me envolve num clima de paz tamanha, que me parece viver o céu por aquele momento...E de
fato eu vivo. Suas mensagens são doces, bem direcionadas, mas com muita suavidade.
Aparece-me diariamente e morro de saudades, quando Ela demora. Mas, publicamente, só
faz suas aparições em cenáculos em que Ela mesma determina o dia e a hora. Diariamente me
instrue, me repreende... mas com tanta suavidade, com tanto amor... Ah! Mãe, como eu gostaria
de saber descrever-Te! Deus, na verdade, não poderia nos ter dado Mãe melhor.
c) JESUS: Seu rosto, um jovem de 25 anos, é expressivo, com traços semelhantes aos de
Nossa Senhora, é maravilhoso! Seus cabelos, são iguais aos de Nossa Mãe. Sua tez é branca,
mas um tanto escurecida. Sua voz demonstra energia, determinação, mas muita suavidade.
Transmite muito amor no falar, especialmente nos momentos de um colóquio mais íntimo.
Também sua túnica é branca e desprovida de qualquer enfeite.
Não O vejo todos os dias, mas sinto-O sempre perto, principalmente nas orações. Vejo-O
sempre que me transmite mensagens, que são sempre objetivas, diretas e profundas.
Seu verdadeiro rosto é como está estampado no Santo Sudário.
( Há alguns dias apresentaram na TV um rosto ridículo, e mencionaram ser o novo rosto de
Jesus, e percebi isto: os homens que idealizaram o “novo rosto de Jesus”, inspiraram-se em si
próprios e buscaram como modelo o homem da cruz da esquerda – o mau ladrão - sanguinário,
perverso, maquiavélico...)
d) AS BENDITAS ALMAS:
1) PADECENTES - São me apresentadas de acordo com as aparências que tinham em vida,
embora, todas, venham com o seu purgatório... Não são desfiguradas, pois são benditas, e a
caminho do céu. ( As desfiguradas estão no inferno).

São dóceis, gentis, e rezam muito. São preocupadíssimas conosco e, de uma maneira
especial com seus familiares, para os quais sempre pedem muitas orações. Elas não se me
apresentam quando quero, nem quando elas querem, mas sim e só quando o Pai permite. Só o
Pai determina se podem ou não aparecer e dar seus recados, que também são determinados por
Ele. Então as vejo claramente como numa tela, e São Miguel serve de interlocutor entre mim e
elas.
2) CONDENADAS – Estas sim, são deformadas e horrendas. Não podem se comunicar,
conforme Jesus já falava na parábola do rico e Lázaro. Seu inferno é eterno, e já nada têm a
fazer aqui na terra. Apenas seus demônios é que podem se comunicar conosco e nos atrapalhar,
mas, também estes, só com a permissão de Deus.
e) O PURGATÓRIO: Não é um lugar, mas sim, um estado de alma. Embora as almas me
sejam apresentadas com a aparência que tinham em vida, me é dado compreender o sofrimento
que vivem. Quanto maior a distância entre elas e Deus, maior é o sofrimento. E o sofrimento
neste mundo terreno, por maior que seja, não se pode comparar ao do purgatório.
Na verdade, lá tudo se compara ao inferno, e cada alma paga de acordo com os erros que
cometeu na terra, até ficar completamente purificada. A alma faz questão de pagar tudo
amorosamente, pois sabe que, na Casa do Pai, não há lugar para qualquer vestígio de erro ou
qualquer tipo de sujeira. Mas aguarda ansiosamente este dia: o dia do abraço do Pai... e da
felicidade para sempre. E é esta esperança que as faz felizes, apesar de todos os sofrimentos.
Santa Francisca Romana chamava o purgatório de Pousada da Esperança... E é isto mesmo!
Mas, mesmo nesta expectativa do dia feliz, mesmo nesta firme certeza, as almas rezam para
que nós, os vivos, não caiamos no purgatório: querem que passemos daqui, diretamente para o
céu, pois onde estão, é terrível!
As benditas almas não fazem mal a ninguém, pois: 1) Se estiverem no inferno, estão mortas
para sempre, e “há uma barreira muito grande entre nós e elas” impossibilitando-as deste
contato conosco; 2) se estiverem no purgatório, estão a caminho da santidade e, portanto, não há
como nos fazerem mal. Elas, pelo contrário, nos ajudam, intercedendo a Deus por nós, e suas
orações são mais puras do que as nossas, pois são desprovidas de quaisquer desvios, o que
permite que suas orações cheguem puras a Deus. Rezemos então por elas. Rezemos pelo
purgatório, pois as almas pedem socorro!
f) O INFERNO: Da mesma forma que o Purgatório, também o Inferno não é um lugar
específico, mas sim um estado de alma, não é uma realidade física, mas espiritual. Se pois,
como adiante se poderá ver, o inferno me é mostrado - e o descrevo quando nele “entro” - como
um fogo físico, com horrendas e diabólicas criaturas físicas, vermes e monstros, na verdade isso
é apenas para que eu compreenda esta terrível realidade e a sinta ainda que minimamente.
Assim posso transmitir a todos uma idéia aproximada do sofrimento eterno daquelas infelizes
almas. Não existe criatura humana, nem linguagem alguma, capaz de descrever o que significa o
Inferno.
Faça, pois, tudo o que você puder nesta vida, por si e por todos aqueles que você ama,
afim de evitar que alguém caia naquele estado eterno de suplício. Sofra aqui na terra, se preciso
for, sem reclamar, todas as torturas possíveis. Aceite, aqui, em seu corpo, todas as dores, mas
lute com todas as suas forças para nem chegar perto daquela câmara da justiça e de terror que
nunca terá fim. Acima de tudo, não minimize os seus efeitos, não finja que ele não existe, nem
jamais desafie a Justiça Divina. Ela é terrível!
3) OUTRAS EXPLICAÇÕES: (José de Nazaré)
a) MUDAR TEXTO: Muitas pessoas nos pedem para mudarmos nas mensagens, algumas
expressões ou formas das frases, para “melhorar” as idéias ou informações. Como posso mudar
aquilo que me foi passado pelo Céu? O Céu me passa as mensagens segundo a minha maneira
de entender ou falar e por isso, embora seja um ditado, a gramática não é muito correta. São-me
passadas de maneira simples, do meu jeito. Contudo, não é proibido construir frases corretas,
bem colocadas, com a concordância exata. Como isto não sei fazer e mesmo tenho medo de

mudar até uma vírgula daquilo que recebo, prefiro deixar tudo como está. Agindo assim, me
sinto mais seguro! Assim é o original. Assim veio do Céu! Assim vai escrito!
b) VALOR DA MISSA: Muitos nos perguntam qual o valor das missas para as almas.
Todos sabemos que não existe oração maior do que a Santa Missa, tanto para nós os pecadores,
quanto para o resgate das almas do purgatório. Mas, ao participarmos da Santa Missa, devemos
fazê-lo com o coração. Nossa simples presença, não trará mérito algum. Mas nossa participação
deve ser ativa, de coração aberto, humilde, aproveitando cada instante como uma água viva que
nos rejuvenesce, que nos lava, que nos purifica.
Devemos deixar Jesus nos inebriar com Seu Precioso Sangue Redentor, e nos alimentar
com Seu Corpo Santo, e alimento eterno. Devemos nos colocar no Céu! Se a Missa está sendo
oferecida pelas almas, ou por uma em particular, devemos convidá-las a participarem conosco
deste Sacrifício, inclusive convidá-las a Comungar! A Eucaristia vivifica e salva! Não existe
maior maneira de salvar os padecentes. Jamais esqueçamos porém: devemos ter ANTES, nossas
almas limpas pelo Sacramento da confissão, caso contrário “bebemos nossa própria
condenação”(I Cor 11,29) Confessemos então! ANTES! Que comunga em pecado grave, além
de não salvar ninguém, ainda contrai a ruína da própria alma.
c) ESPIRITISMO: Não há espiritismo em nosso trabalho! Pessoas que faziam parte do
espiritismo e por acharem-se sem rumo, por não encontrarem respostas às suas indagações, nos
procuram e aqui constatam, tratar-se apenas de orações. Aqui se reza muito e não há seção
nenhuma de contato com espíritos, apenas reza-se muito em favor das almas do purgatório. Só
isso! As vezes porém, e só com permissão do Bom Deus, algumas delas me são projetadas, afim
de fazem seus pedidos ou nos dar seus recados. Temos aprendido muito com elas.
Não sabemos achar potes de ouro para ninguém! Apenas sabemos rezar... rezar...rezar... e na
verdade, nem sei se sabemos rezar direito. Mas a cada dia, o Arcanjo nos ensina os passos para
a boa oração. Então apenas rezamos! Deus faz o resto... e o “resto” é TUDO!
d) O PURGATÓRIO EXISTE? De fato, pouco se conhece sobre o purgatório e a Igreja
hoje, quase se ausenta de comentá-lo. Um Padre me disse: A Bíblia não diz nada sobre
purgatório! Outro Padre falou: Há pouco respaldo bíblico, há na Bíblia pouco sobre o assunto.
Mas um Bispo me disse pessoalmente: o Padre que afirma não existir purgatório é um herege!
A doutrina sobre o purgatório foi passada à Igreja quase toda ela por seus Santos, com
informações vindas diretamente do Céu! Talvez porque os homens haverem esquecido de rezar
pelos mortos, Deus vem complementar as informações bíblicas, por revelações, através dos
Santos e anjos... e hoje por instrumentos escolhidos, sem mérito particular algum.
Se me perguntam: Existe purgatório? Eu respondo: Claro que sim! É evidente! Eu já estive
lá! E rezo muito! Aqui, todos rezamos muito para a salvação das almas e para que não caiamos
naquele estado, pois o sofrimento das almas é horrível e não desejamos isso a ninguém. Por
isso, rezamos também por todas as pessoas, especialmente pelos pecadores em todo o mundo.
Também – e especialmente - por aqueles que não acreditam no purgatório.
Ademais, o Catecismo da Igreja Católica, ensina a existência do purgatório! Então se a Igreja
ensina, ele existe! Não se discute! Nos números de 1030 até 1031, o Catecismo diz:
«Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados,
embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação,
afim de obter a santidade necessária, para entrar na glória do Céu.
A Igreja denomina Purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente
distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório
sobretudo no Concilio de Florença, e de Trento, fazendo referencia a certos textos da Escritura,
a tradição da Igreja fala de um fogo purificador.
Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada
Escritura fala:« Eis porque ele ( Judas Macabeu ) mandou oferecer esse sacrifício expiatório
pelos que haviam morrido, afim de que fossem absolvidos de seus pecados»
(2Mc 11, 46 ). Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e
ofereceu sufrágios a seu favor, em especial o Sacrifício Eucarístico, afim de que, purificados,

eles possam chegar a visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as
indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos.
No número 1472, o Catecismo explica: “Para compreender esta doutrina, e esta prática da
Igreja, é preciso admitir que o pecado tem uma dupla conseqüência. O pecado grave priva-nos
da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna; esta privação
se chama “pena eterna” do pecado. Por outro lado, todo o pecado, mesmo venial acarreta um
apego prejudicial às criaturas que exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no
estado chamado purgatório. Esta purificação liberta da chamada “pena temporal” do pecado.
Estas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infringida por Deus
do exterior, mas antes, como uma conseqüência da própria natureza do pecado. Uma conversão
que procede de uma ardente caridade, pode chegar a uma total purificação do pecador, não
subsistindo mais nenhuma pena.
O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus, implicam a remissão das
penas eternas do pecado. Mas permanecem as penas temporais do pecado. O cristão deve
esforçar-se, suportando pacientemente os sofrimentos, e as provas de todo o tipo e, chegada a
hora, enfrentando serenamente a morte, aceitar como uma graça, essas penas temporais do
pecado; deve aplicar-se, através de obras de misericórdia e de caridade, como também pela
oração e por diversas práticas de penitência, a despojar-se completamente do “velho homem”
para revestir-se do “homem novo”.”
Assim, vamos ser muito claros: se a doutrina da nossa querida Mãe Igreja prega a
existência do purgatório, não discutamos mais este assunto. Ponhamos de uma vez por todas
uma só coisa na cabeça: se não existisse o purgatório, a maioria dos homens iria para o inferno.
De então graças eternas ao Deus de Amor que nos dá esta incrível chance. E que O Pai tenha
piedade daqueles que insistem em pregar contra a Igreja, pois o certo é que, se andássemos de
joelhos todos os dias da nossa vida, nem assim poderíamos agradecer ao Pai por haver criado o
purgatório. Ele é enfim, o sinônimo perfeito da infinita misericórdia de Deus.
4) MENSAGENS DE JESUS, NOSSA SENHORA E SÃO MIGUEL
Porto Belo,29 de março de 1998 - 7,45 horas
Santo do dia: São Segundo ( mártir )
“Paz! Fazei tudo por amor ao Pai. Ele tem grandes planos mas é necessário que vos
entregueis completamente. Deixai-O agir com Seu Espírito Santo. Vossa missão é árdua, mas
podeis suportar. Sejam humildes. Os mais humilde dos humildes, para que a glória de Deus
possa atuar em vós. Fazei tudo com humildade pois, o Pai se utiliza dos pequenos para
destronar os grandes. É verdade! Muitos filhos não usam a piedade, mas apenas valorizam o
exterior. Também a eles o Pai vai pedir contas, mas não julgueis ninguém. Vede filhos: Meu
Filho e Eu fomos venerados hoje pelos jardins, mas o louvor veio dos mais velhos, cansados,
doentes. Os velhos não deixam morrer a tradição! Mas, realmente precisamos de sangue novo
na Igreja, mais almas de fé e coragem que se baseiem na fé antiga, forte , corajosa! ( ... )
Não duvideis da força do Espírito Santo... Ela é prodigiosa e remove montes e enche
desfiladeiros. Rezai por meu filho, pastor desta terra. Fareis maravilhas se tiverdes paciência e
o ajudardes. Não pressioneis ninguém. Todos são limitados. Estejam todos com a paz do
Senhor, que é o Pai de todo o universo: O amor total.
A vós todos, filhos, deixo a bênção maternal desta que sempre vos tem olhado desde o início
de vossas vidas. Tem chorado muito por vossos erros, mas que sempre esteve a vosso lado
ajudando-vos a levantar e a encontrar o caminho do Pai. Abençôo-vos a todos , em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confiai, confiai, confiai...
(No final de cada mensagem Nossa Senhora dá a Sua Benção. Para não sermos repetitivos
neste livro, grafaremos, no lugar das palavras da benção, o seguinte sinal: (+).
Porto Belo, 12 de abril de 1998 - 6,45 horas
Páscoa

“Aleluia! Cristo Ressuscitou! Eu, Miguel, que todos os dias vos protege e protege todos os
vossos. Vossa Mãe Santíssima vos manda esta saudação:
- “Aleluia! Cristo Ressuscitou!
Ela pede que esta saudação seja levada hoje a todos os que encontrardes. Esta é a boa nova
de salvação para os tempos atuais: a Ressurreição de Jesus! Com efeito, embora seja um fato
ocorrido há dois mil anos, aconteceu para o vosso tempo! Todos os corações devem ressurgir
para o “novo”. Abandonai o velho, ressurge para a vida nova de amor e esperança! Levai isto
a todos, a começar por vossa casa. A começar por dentro de vós. Ressurgir para uma vida
nova, sem receio. Avançar no campo de amor e da guerra. De fato, satanás fará guerra ainda
maior contra vós. Na verdade, já está guerreando. Só o amor, a caridade, a fé em Deus Pai
Todo Poderoso, vos livrará de sucumbir na luta. E vossa Mãe, que vos foi predestinada pelo
Pai e o Espírito Santo, está sempre a vosso lado e cobre-vos com o manto divino.
Não tenhais medo. Lutais por uma boa causa! O vinho amargo já está caindo em gotas
sobre a terra, mas também apóstolos ressurgirão e são ressurgidos do “nada” para vos alertar.
Ficai atentos. Corações ao alto! Sempre ao alto. Amém.
Obrigado a todos por amardes ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Obrigado por amardes
Aquela que foi escolhida pelo próprio Deus, a Mãe do Universo. Lutai!
Eu, Miguel, apesar de tantas lutas, tantas derrotas sofridas – porque muitas almas não me
ouvem, deixando-se enganar pelo inimigo - sou feliz, porque luto pelo Pai. Jamais me lamento.
Jamais reclamo, jamais choro...
E vossa Mãe não está vendo muitas alegrias em vossos corações. Vós não estais ainda
submissos de corpo e alma, às ordens do Pai. É preciso aceitar tudo o que Ele mandar. Só a
Ele devereis prestar contas de tudo. Não vos preocupeis se vossos recados não atingirem as
pessoas que gostaríeis. O Espírito Santo fará o resto...
Aleluia! Cristo Ressuscitou! Amém, Amém, Amém!
Maria Angelina, fique firme como sempre o foste: o Pai precisa de você para o grande
milagre! Ele encontrou em você a fortaleza necessária para a missão. Segura sempre nas mãos
Dele e deixe acontecer as maravilhas...
Queridos filhos, permití-me que vos chame assim, já que vos tenho sob minha proteção em
toda vossa vida. Sede sempre alegres! A tristeza jamais consola alguém! Já ouvistes esta frase?
Guardai-a: a tristeza jamais consola a ninguém.
São Miguel Arcanjo, mensageiro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia!
Cristo Ressuscitou!
Porto Belo, 16 de abril de 1998 – 6,40 horas
Santo do dia: Santa Bernardete ( de Lourdes )
(Nossa Senhora mostrou-me os sofrimentos de alguns padres no purgatório. Depois mostroume os pecados por eles cometidos e que ainda cometem aqui... Horrível! Vi também, várias
almas pedindo orações para os “Pecadores de todas as outras igrejas”.
- “Queridos filhinhos, não vos desespereis, não desanimeis. É isto mesmo! O mundo está
submerso nas iniquidades! Meu Filho Jesus, é mutilado diariamente: padres, pastores, bispos
não O respeitam mais. Hoje o ministério sacerdotal é materialismo, ganância e abominação. O
Pai sente vontade de cuspir muitos destes elementos. Mas não permitirá que isto dure por muito
tempo. A taça já transborda ... Rezai. Rezai. Rezai.
(- E o Pai não nos castigará ?)
O Pai nunca teve a intenção de castigar alguém...
(- Mas por que o “grande castigo”?)
- Para salvar seus filhos! Se não tomar providências, todos os seus filhos mergulharão na
iniquidade e na abominação. Lembrai-vos: o Pai só faz o que é melhor para Seus filhos e não
vai permitir por muito tempo, que eles sejam pisados e esmagados por satanás e seus sequazes
sanguinários. Portanto filhinhos, rezai, rezai, rezai, para a ira do Pai não atingir quantidades
enormes de filhos. Rezai, rezai, rezai e sejam fortes.
Eu vos amo. (+) Amém?
( Obs: o Amém? (interrogativo) significa = concordais?)

Porto Belo, 01 de maio de 1998 – 5,55 horas
Santo do dia : São José de Nazaré Operário
“Paz! Meus filhinhos, Estou feliz com vossa caminhada. É verdade que muito ainda devereis
andar, pois isto é só o início, mas conto com a vossa disponibilidade.
Quanto à capela, todas as noites devereis aí fazer uma oração e avisar os vizinhos. Nos dias
de vossa ausência, podereis deixar por conta de outros. A Hilda também poderá fazê-las!
Quero que continueis trabalhando ao lado de Meu filho Pe. J..., pois tem para vós, muito
trabalho.
Não deixai satanás abarcar-vos. A desunião e a disputa de lideranças tão gritantemente
exposta em nossa Igreja, estão contribuindo para o afundamento da doutrina e para o caos
completo. Sejam humildes. Sejam a menor de todas as pedras.
Continuai vosso trabalho, firmes, sem pedirdes nada em troca e Deus vos recompensará.
Filhinhos, cuidado: as insídias do demônio vos rondam . Tenham discernimento e ficai alertas.
Lembrai-vos: para Deus só interessa as coisas do espírito. Por isto, não vos preocupeis com as
“cadeiras” da Igreja e sim com os corações. Não vos importeis com a “preocupação” ou
embustes dos outros, mas com a vossa humildade.
Em vossa casa também procurai ser humildes: Uma casa dividida jamais poderá contribuir
para a união das outras. Tudo deve começar dentro de vós, de vossa casa.
Hoje quero que leiais a Meus filhos esta mensagem: “Eu, Maria Santíssima, Mãe do
Universo, estou muito feliz por vos reunirdes em Meu Nome e a Meus pés, para me dedicardes
vossas orações e vossos corações. Gostaria que continuásseis assim: Sempre a Meus pés. No
cotidiano, tão cheio de percalços e dores é muito difícil caminhar, mas cada passo dado com
segurança, com energia, com fé, são alguns centímetros a caminho do Pai. Olhai, filhinhos no
final da estrada. Vedes? Vosso Pai, de braços abertos na ânsia de vos abraçar... Não deixai que
vos perca de vista. Sede retos; atirai-vos nos braços Dele sem medo! Eu estou sempre
convosco!
Continuai rezando muito! O Pai está prestes a derramar o vinho amargo, pois precisa
purificar o mundo, mas custará a ceifa de muitos. Não tenham medo. Lembrai-vos de que tudo
está previsto pelo Pai e nada do que planejou, deixará de ser cumprido. Mas vós fostes
escolhidos para testemunhar tudo, pois faltam poucos dias... e o Pai precisa de vossos olhos,
ouvidos, braços e pernas. Prestai atenção a Pedro: rezai por ele e pelas intenções dele. Segui
sempre o caminho deixado por ele, ainda que outros vos instiguem o contrário. Andai sempre
alertas e nos caminhos já vividos sob Pedro (João Paulo II) e não devereis temer...
Olhai Meu filho Jesus: Está de braços abertos como na cruz a vossa espera no Sacrário,
querendo conviver convosco. Ele fixará Seu Reino aqui e precisa contar com almas santas.
Rezai pelos padres! Jamais critiqueis ou fomenteis críticas a qualquer um deles. Todos tem
defeitos, mas só o Pai conhece a fundo a cada um deles, e só ao Pai cabe o julgamento final.
Segui vosso caminho tranqüilos, sem medo. ( ... )
Filhinhos, continuai na fé, na caminhada. Agradeço por me encontrardes no mês a mim
dedicado. Continuai em paz.( + )
Ver-vos-ei amanhã. Amém? Maria, Mística Rosa de Deus. Paz!
Porto Belo, 29 de maio de 1998 – 6,18 horas
Santo do dia : Santa Maria Madalena de Pazzi
“Paz! Pais, amai vossas crianças. Se não aprenderdes com elas, a pureza não aprendereis a
entrar no reino dos Céus! De fato, o Reino do Pai é feito de crianças: inocência, pureza,
confiança, fé, amor, alegria... Se não vos tornardes crianças, não sois digno do Céu. Educai
segundo as Leis Sagradas. Educai sob Meu manto: Elas são a imagem do Reino que há de vir.
Dialogai pais, com vossos filhos. Reuni-vos com eles, escutai-os, dançai com eles, cantai,
acompanhai-os até nas mais pequenas coisas, mesmo as mais insignificantes. Um coração
infantil, envolto em alegria, derrama alegria nos arredores e transmite a paz. A inocência da
criança faz derrubar corações de pedra! Tenham tempo para as crianças. Acompanhai-as em

tudo, escutai-as e aprendei com elas o grande segredo do Amor. Vós, pais, sois responsáveis
pelas almas de vossas crianças. Não deixai perderem-se estes tesouros! Desligai a TV e escutai
as crianças. Jamais as repreendais por atrapalharem vosso lazer. Elas são o vosso lazer! O
Reino dos Céus é dos pequeninos... Através deles podereis, vós, pais, merecerem o paraíso.
Hoje, quero que as crianças rezem a Ladainha aos Meus pés, pois formarão uma rosa
perfumada, cujo odor se elevará aos Céus, em troca de Graças abundantes para seus pais,
principalmente aos que realmente as educam nos caminhos do Pai. Pais mandai vossos filhos
para o Céu.
Meu pequeno Tarcísio (*), continuai vosso trabalho. O Pai, atento a tudo se comove com
vossa disposição! Sereis grande porque grandes serão as Graças que recebereis! Amém?
( + ) O Reino do Pai está aí...
(* menino que dirige um grupo de oração)
Porto Belo, 05 de junho de 1998 - 21,00 horas
Santo do dia : São Bonifácio
(Ao rezarmos o “Terço da Paz”, após outras orações, muitas almas foram se salvando. Nas
invocações: - Jesus, Maria e José, nós vos amamos, salvai as almas, saíam, às vezes, até três
almas do purgatório. No Glória saíam uma ou até cinco. Uma alma no final, pediu aspersão com
água de rosas (água benta, misturada com algumas pétalas de rosas do óleo de São Rafael), mas
continuou no purgatório... No final da oração, haviam sido salvas 299 almas. Também São
Miguel me falou que (AMJ, BGK e JQP) foram salvos pelas Quinze Orações em três dias, feitas
pela Madalena e seus filhos: Marcos e Alex.)
Porto Belo, 09 de junho de 1998 – 5,43 horas
Santo do dia : Santo Efrem
(Mãezinha, quando acontecerão as coisas deste livro? As pessoas não acreditam e se nada
acontecer, me chamarão louco. Muitos pensam que as mensagens são boladas por mim e até
sugerem que venham mensagens para este ou para aquele.
Mãezinha, por favor, olhe para mim: fraqueza, ignorância, pobreza. De que adianta isto?
Outros com melhores qualidades seriam mais acreditados. Por que eu? Contudo estou
disponível, mas as pessoas não acreditam, e tudo isso pode passar como fruto da imaginação, ou
como simples intuição, conforme já o disse o Padre F...
Mãe, tu sabes que te amo! Jesus, tu sabes que te amo! Sabes que estamos aqui, nós três,
inteiramente à vossa disposição, Jesus. Até nossa vida doméstica deixou de existir! Mas, para
onde vamos? Nossos filhos ainda precisam de nós. E o nosso sustento material? Estamos mal
instalados. Hilda já é velhinha e doente, mas veja onde dorme: No corredor *, num ambiente
frio... Paramos tudo e não temos condições de melhorar nada! Mas, não estou reclamando.
Apenas lembrando que deixamos tudo, apenas para Vos obedecer e obedecer a Vossa Mãe
Santíssima! Para onde vamos, Jesus?
E as pessoas que nos cercam: Se nada se concretizar serão sempre cépticas e suas vidas
podem até piorar... Não estou pedindo milagres. Apenas a realização do que está no livro. Veja
Mãezinha, estou em “teia de aranha”, preso! Peça ao Pai para apressar as coisas. Este tormento
me assusta. As vezes, tenho vontade de largar tudo... não rezar mais, ou não portar mais caneta
e caderno. As vezes sou muito atingido por satanás e isto me deixa quase inerte, sem ação. Se
não fosse Maria Angelina, por muitas vezes eu perderia minhas forças... Para onde vamos
Jesus? Para que tudo isto, Mãezinha? Ajudem-me! Dêem-me a mão! Façam-me entender
melhor tudo isto! Por que eu não sinto tanto “frenesi” como estas coisas?
Veja a Maria Angelina: Ela sente, se vê arrebatada, guiada, empurrada às tarefas que por Vós
são aqui ditas e as faz com carinho, com amor, em obediência total. Mas eu? Inerte, frio... Será
que meu trabalho é só este? Receber mensagens? Por favor Mãezinha, ajude-me! Por favor
Jesus, segure-me! Mostre-me alguma coisa a mais, para que as pessoas acreditem. Para que as
coisas realmente possam mudar. Amém. (José de Nazaré )

(* Mais adiante, Nossa Senhora lembrou-me esta passagem e disse: durmam vocês no
corredor! Entretanto, hoje, Hilda já tem seu quartinho particular. Deus seja louvado!)
Vidal Ramos, 13 de junho de 1998 - 5,40 horas
Santo do dia: Santo Antônio de Pádua - Presbítero e doutor.
“Paz! Filhinhos, agradeço vosso esforço, mas não vos preocupeis com o vosso trabalho
aqui. Esta messe é destinada a outros. Aqui vieram para aprender e quero que aprendam muito,
com todos aqueles que aqui vos rodearem e com Meus filhos que vierem de longe. Sejam
sempre submissos ao Pai! Fiéis àquilo que Eu vos disser. Rezem muito por todos os operários
que aqui trabalham. Sejam humildes, sejam piedosos, Isto é o que deveis fazer aqui.(...)
N&N, o que temeis? O Reino de Deus está próximo e próximo para todos... mas todos
serão informados do acontecimento. Ninguém ficará de fora! Em todo o mundo, Deus suscita
novos profetas para esta tarefa e nada acontecerá sem que toda a terra tenha escutado a
verdadeira palavra! Contudo, nem todos abrirão os ouvidos... mas esta também não é vossa
missão! Em vosso coração cabe já, toda a humanidade, é grandioso e repleto de amor. Por que
temeis? Vossos pecados, o Pai já os lavou e nada mais vos prende à terra, ao humano! Sois de
Deus, pois Ele encontrou em vós o coração puro aconchegante que tanto procura. Vossa casa é
casa de Deus, e Deus jamais permitirá que algo a derrube. Confiem n’Ele. Apenas n’Ele e
vereis os frutos maduros e doces, abundantemente, em vossa casa! Vós sois, filha, o templo
perfeito do Espírito Santo e certamente Ele aí habita. Também vossos filhos se espelharão em
vós: Todos.
N .., filho. O Pai vê o desejo ardente em vosso coração de salvar o mundo inteiro! Vê a
ansiedade, o medo de perderes muitas almas! Infelizmente nem todas serão atingidas como
gostarias, mas as que por vossa luta, merecerem a Glória, vos coroarão para que, muito mais
Glória possas receber! Ame muito os vossos filhos. Ame muito o templo do Espírito Santo em
vossa esposa. Ame muito o Cristo e ame a Mim! Contudo, ame muito o mundo. Já o fazeis isto
mas hoje vos peço: - Ame, divulgue o Reino de Deus, faz a vossa parte e deixe os resultados
para o Espírito Santo... semeai, semeai... verás a colheita: Muitos colherão.
Obrigado por acolheres Maria Angelina, José de Nazaré e Hilda, pois também eles
precisam semear. Ensine-os o amor fraterno. O amor Eterno. A fé que move montanhas.
Precisamos fazer destes filhos, base para a construção da nova casa de Meu Filho. Sereis
Santos! N... vossos sofrimentos durarão pouco. O necessário apenas. Deus vos reserva
plenitude de vida: Graças copiosas e abundantes!
N .., Deus vos quer assim: Preocupado com o Reino, ativo, cheio de amor. As mãos do Pai
estão sobre vocês dois e nada, nada vai vos derrubar! Sois igreja sobre rocha. A Igreja de Meu
Filho.
Madalena , obrigada por Me amares tanto e a Meu Filho !
Meus filhos amados, cumpram vossas tarefas com muito amor, pois amor ainda maior, o Pai
tem por vocês...!
(+) Maria, mãe do Universo, Medianeira do mundo, Degrau do qual falou A ..., o Amor total
e pleno de Mãe. Amém, Amém, Amém!
Vidal Ramos , 14/06/1998 – 5:50 horas
Santo do dia : Santa Iolanda (Clarissa)
“Paz! Angelina, filha, agradeço tua dedicação às almas, a “sede” de salvá-las. Tua
ansiedade comove-me e alegra muitíssimo nosso Pai Altíssimo! E por este teu esforço e fé, o
Pai Todo Poderoso liberta hoje 1.500 almas, que glorificadas te cercarão, a fim de fortalecerte ainda mais. Tua luta apenas começou, mas os frutos já se fazem sentir. Obrigada por rezares
pelos meus profetas. Eu te abençôo: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Angelina, filha, por tua fé tão grande, muitos serão abençoados e chamados ao Reino.
Muitos se dedicarão fervorosamente a Ele. O milagre acontecerá para que o mundo sinta e veja
a Glória de Deus e aí estarás, como testemunha do Pai... Serás Santa, porque o Pai já te
escolheu! Tua casa estará sempre imersa na luz!

Abençôo os «santos» B&A. Abençôo a N..., a «santa» predestinada por Deus à salvação de
milhões!... Amém. Continuai vossas orações. Muitos as esperam! Amém?
Maria que vos protege noite e dia! Obrigada por rezardes por “Nick” e seus profetas!
N..., filho, aguardai o milagre! Vossa fé e ansiedade atingiram as profundezas do Coração
de Meu Filho! Aguardai!... Amém?
Maria, Mãe do Universo!
Porto Belo,16 de junho de 1998 – 6,15 horas
Santo do dia: São Ciro e Santa Julita
“Paz! O Reino de Deus se aproxima rapidamente! Não temais contudo, tudo será feito para
o bem dos filhos de Deus! Temam pois, os que se afastaram de Deus. Os que não O buscam,
pois a justiça será total, uma vez que todos já estão avisados e todos tiveram o tempo da
reconciliação... Contudo, ainda há, um certo tempo!
Filhos, em Deus não há cólera, perseguição ou vingança. Em Deus há apenas o Amor! O
único Pai que se preocupou em avisar em tempo a seus filhos sobre o derramamento do cálice e
isto já o faz há milhares de anos pelos seus profetas! Preocupa-se com seus filhos e os avisa
constantemente... e hoje ainda os avisa por seus profetas corajosos e cheios de amor! Rezem
muito por estes profetas. São inúmeros pelo mundo afora e abençoados pelo Deus Altíssimo,
pois porta-vozes autênticos do Espírito Santo.
Muitos são fracos e não perseveram e se deixam enganar pelo maligno, que hoje mais do
que nunca, os rodeiam para massacrá-los, mostrando-lhes os caminhos mais leves, e tornando
os caminhos do amor mais difíceis e perigosos. Esta besta não subsistirá! Eu, a Mãe de Deus a
esmagarei e triunfarei!
Portanto filhos, sejam firmes e não temam as perseguições. Os caminhos do Pai, são difíceis
por hora, depois serão espaçosos e planos... ( ... )
O tempo está próximo. Bebereis da erva amarga e sereis purificados. Amém? Rezai por
Nick e seus profetas... pelos outros profetas. ( + )
Blumenau, 20 de junho de 1998 - 6,20 horas
Santo do dia: Santos João Fischer e Tomas Moore (Bispos e mártires)
São Miguel falou: « Ide visitar o Santíssimo! Lá recebereis recados...»
10,00 horas – Visita ao Santíssimo na Igreja Santa Isabel
“Paz! Filhinhos, gostaria que obedecêsseis sempre a meus pedidos! A visita ao Santíssimo é
necessária quotidianamente pois vos fortalecerá contra as ciladas do inimigo que cada vez
mais vos está cercando. Deveis fazer a Via Sacra em Azambuja e lá ficar por algumas horas!
(...)
Muitos sinais vereis em vossa caminhada, que vos deverão marcar os caminhos a seguir,
mas deveis sempre obedecer a Meus pedidos. Tudo acontecerá conforme o Pai planejou! Não
sejais ansiosos. Aguardai o momento certo. Hoje não precisareis ir ao cemitério mas, em
Azambuja ireis! Prestai atenção filhinhos, sois instrumentos de Deus e precisais ficar
disponíveis.
Agradeço a Marta pelas horas de oração e por ensinar as criancinhas (dela) o caminho do
amor e piedade. Para ela o Pai reserva um caminho de evangelização. Será agraciada com
favores especiais! Siga em frente filha e diga a Aline que ela já salvou trinta alminhas... e
deverá salvar ainda mais. Estas almas a acompanharão sempre ajudando-a na sua
santificação. Tua casa, Marta, está abençoada. Aguarde os recados do Anjo e Meus. Amém?
Maria Angelina. José de Nazaré, deveis esforçar-vos ainda mais e usar de toda a vossa
paciência ... Precisais amar à Hilda. Amém? Tenham paciência, é pouco o tempo que vos
resta.... muito pouco! Deveis amá-la. Amém?
Transmiti a ( ... ) que mantenham firmes a fé e o amor que tem por Mim, a Mãe de Deus.
Continuem trabalhando com amor em favor das almas... mas, que obedeçam em primeiro lugar

a seu Bispo! Deus que é testemunha de tudo aceita os sacrifícios e vos tem em grande conta...
contudo, está cansado de tanta divisão na Igreja. De tantos cismas! ... Obedeçam a seu Bispo
por hora! Verão depois o Milagre e vossos corações e o do bispo, pulsarão juntos! Irão em
busca da união e da paz!
Sejam pacientes filhos, por enquanto deixem o “Oleiro” seguir em frente... Poderão
acompanhá-lo em outras messes mas, na “vossa casa” permanecei a margem... por pouco
tempo, muito pouco! Eu, Maria, vos ajudarei em tudo e reservarei junto ao Pai o vosso lugar...
B... não te exasperes... calma... Deus é confiável! ... Eu te abençôo por tua coragem, abnegação
e fé! Não esmoreçam. O mundo precisa de vós. B..., L... e C... são pedras importantes na
construção do Novo Reino... Nick também! Contudo cada um deve atuar no seu campo e
sempre às ordens do seu pastor... Amém? Tenham sempre o vosso rosário a mão. Orai sempre,
sempre, sempre! Vereis maravilhas e não tardará! ( + )
São Paulo, 26 de junho de 1998 –19,00 horas – Casa de Maria
Santo do dia : Santos João e Paulo (mártires)
“Paz! Filhinhos. Fazei vossas as palavras de Meu filho o Santo de Ars, outrora proferidas:
“Ao me encontrar ao mesmo tempo com um Sacerdote e um Anjo, beijarei primeiro o Sacerdote
e depois o Anjo, pois o Anjo é amigo de Deus e o Sacerdote é as vezes, o próprio Deus”.
Com efeito filhinhos, os Sacerdotes são os consagrados do Pai para o pastoreio na terra e
por isto devem merecer todo o amor e respeito de seus filhos. Jamais maltrateis alguns deles,
jamais os critiqueis, colocai-vos antes, ao lado deles e fazei de vós mesmos , ovelhas mansas e
cheias de amor. O Pai sabe das incertezas dos Sacerdotes, de suas fraquezas, de seus
embaraços e até de suas iniqüidades mas, somente a Ele cabe a justiça. Amai vossos Sacerdotes
e cuidai deles como jóias valorosas. O Pai precisa deles, apesar das fraquezas... as ovelhas
precisam deles... Rezai, rezai, rezai. E não permitais que satanás extermine estes pastores e
guias do povo de Deus.
É hora de lutar! A espada está já fora da bainha e satanás a tem em vossa direção. Lutai,
defendei-vos com vossa espada: defendei-vos pelo rosário .Exterminai o mal pelo rosário!
Agradeço por atenderem a Meu pedido de aqui vir em busca de amor... Sim filhos, aqui há
amor! Vivei pois doravante, este amor. Aqui nesta casa o Pai encontrou o refúgio necessário!
Nesta casa também vós encontrareis refúgio... Mas, antes de tudo sede vós também o
verdadeiro refúgio de Deus em vossos corações. Que os vossos corações sejam o reflexo nítido,
puro e santo deste Sacrário tão lindo! Que o vosso coração seja o reflexo, puro, nítido e fiel
deste filho que a vós celebra as Bodas do Reino.
Sejam santos filhos, pois só os santos gozarão a felicidade da posse do Novo Céu e Nova
Terra! E não tardará! ... A hora está chegada! Amém?
( + ) Maria, a Mãe do Universo.
“Filhos: Sois o exército da fé! Lutai pois, sem esmorecimento. Dias piores virão e lutareis
ao lado das hostes celestes... triunfareis no final... Triunfaremos, no final. Amém?
São Paulo, 27 de junho de 1998 – 11,00 horas (viva voz)
Santo do dia : São Cirilo de Alexandria (Bispo e doutor)
“Paz! Eu não precisava dizer O SIM! Bastava-me apenas obedecer ao Pai, pois Ele tudo já
havia programado. Mas Ele queria a minha resposta, a minha aceitação!
Não precisava do meu consentimento mas queria o meu consentimento! E eu disse: SIM!
Porque vi o que isso significaria para o Reino do Pai.
Disse Sim! Porque outras mulheres não disseram: queriam viver em liberdade,
preocupadas com as banalidades do mundo.
Disse Sim! Porque outras mulheres poderiam “podar” ( abortar ) a planta antes do tempo e
Deus não poderia se fazer presente aqui.
Disse Sim! Porque não haviam maternidades e outras mães poderiam perder os filhos, longe
da ajuda da medicina e não suportariam ficar ao relento.
Disse Sim! Porque outras mães não teriam condições de sustentá-lo.

Disse Sim! Porque outras mães se acomodariam e não o educariam nos caminhos do Pai,
deixando a mercê do mundo e de escolas mal preparadas.
Disse Sim! Porque não haviam muitos Pe. Alfredo para tratar de suas feridas e amá-lo
tanto.
Disse Sim! Porque precisaria do apoio da Mãe em toda a Sua caminhada longa e não
haviam mães abnegadas para isto.
Disse Sim! Porque na Paixão, não haveria Mãe capaz de sofrer tanto com tanta paciência,
com tanto amor, apesar de tanta dor.
Disse Sim! Porque não haviam mães que adotassem tantos “João”.
Disse Sim! Porque os apóstolos precisariam de Mãe.
Disse Sim! Porque os pecadores precisam de Meu intermédio.
Disse Sim! Porque o purgatório clama por piedade e o mundo o esqueceu.
«A Minha Mãe disse Sim, porque o mundo Me disse NÃO!!!
(Ao escutar pela primeira vez a voz de Jesus, me emocionei muito e não consegui dizer ou
escutar mais nada...) ( + ) ( Nossa Senhora deu a bênção a todos...)
Porto Belo, 01 de julho de 1998 – 21,40 horas
Santo do dia: Aarão ( irmão de Moisés)
“Paz! Filhinhos, adorai o cordeiro constantemente. Jesus vos quer para sempre! Ficará
lado a lado convosco em todos os momentos de aflição, em todas as dores, em todas as
perseguições, em todos os ataques. Haverão muitos ataques; sereis ultrajados, humilhados,
perseguidos e maltratados. O Pai vos escolheu para esta árdua luta e conta convosco. Defendei
a Jesus com vossa própria vida. Ele vos deu a vida! Mas sereis recompensados, pois sereis
acolhidos na casa do Pai com honras e gozareis eternamente as delícias celestiais. Rezai,
rezai, rezai. Tudo está escrito e tudo se cumprirá. Rezai, rezai, rezai.
Não vos preocupeis, pois Deus conhece a fundo a cada um de vós e vos concederá a graça
que solicitais... Não vos fecheis em vós próprios, não tenham medo! Não sejam covardes!
Agradeço a vós todos que confiais em mim. Continuai a confiar. Eu, a mãe de Deus, vos quero
ajudar para que toda a vossa casa se salve. Amém?
Maria Angelina, tua missão está apenas começando. Abra-te para o Espírito Santo, para
seres instrumento da Sua Mão. Serás usada para propagar a palavra de Deus. Ele te quer
agora! Confia, escuta, observa!. Deus te quer para o milagre. Amém?
Deveis amar sempre, sempre, sempre... em todas as circunstâncias, em todas as
dificuldades. Deveis ser dóceis .. e fiéis, filhinhos, e continuai rezando unidos. O inimigo
tentará por todas as formas vos destruir. Estejam atentos. Amém?
Aqui Jesus interrompe e diz:
Eu estarei sempre com vocês! Adorem-me vocês três, o Meu Corpo Verdadeiro! Eu vos
amo! Jesus!
E Eu vos peço filhos, jamais deixem Meu Filho a sós! ( + )
Porto Belo, 02 de agosto de 1998 – 23,40 horas
São Euzébio de Vercelli (Bispo)
“Paz! Meu filho, sempre que tiveres oportunidade, confesse: Receba o quanto mais
puderes, este Sacramento tão grandioso: a absolvição! Quero-te sempre puro e limpo... o
Sacerdote tem este poder supremo de varrer toda a sujeira dos corações. Seja sempre puro
filho, para que tenhas sempre força, coragem, determinação e fé para poderes suportar todas
as provações que virão. Agradeço muito teres procurado o Padre hoje. Eu sempre o colocarei a
tua frente e sempre o procurarás, pois quero-te sempre preparado para o combate... e assim,
terás mais força... e afugentarás o inimigo!...
Com efeito muitos falsos profetas existem, ( indagava a Jesus, a respeito de minhas dúvidas,
com referência a alguns videntes e confidentes) mas a todos o Pai saberá julgar, de acordo com
suas obras... e toda a árvore que der maus frutos será cortada!...

Contudo filho, não deverás julgar ninguém! Eu te digo novamente: - Não julgue
absolutamente ninguém! Apenas reze! Reze muito.
(Mas Jesus e se percebermos que usam das pessoas em benefício próprio?)
Deus responderá! Não temas! Não julgue ninguém! Deus ceifará o joio... Deus é bom
agricultor e não confunde a boa espiga com o joio... Fique alerta filho, em cada parte age o
inimigo e através de muitas pessoas. ( ... ) Está tudo muito próximo e pouco tempo tens... Não
tema!
É mister,Maria Angelina, , que te desvencilhes de tudo o que possa atrapalhar teu colóquio
comigo... Termina o que tens a fazer e entrega-te totalmente a Mim! Ama-Me, filha, da mesma
maneira que Eu te amo! Somos um só! E faremos juntos nosso imenso trabalho. Vem comigo,
filha, Minha Mãe está sempre contigo e com toda tua casa. Não te preocupes: Tudo será feito
conforme o Pai programou e tudo será feito para o melhor. Tudo visa, finalmente a vinda do
Novo Céu! Sofrerás sim, porque o inimigo te quer destruir, pois já achava-se teu dono...
enganou-se! Sempre se engana! Eu Sou o mais forte! Portanto filha, já sabes:o Meu caminho é
seguro e leva à felicidade Plena! Eu Sou o mais forte. Eu Sou o Rei!
Filhos Meus, vinde comigo, sem medo, com determinação e fé. Eu vos darei o Reino!
Passareis por provações... mas sois Meus... e vivereis sempre Comigo! Eu, Jesus vos amo e vos
abençôo para que tenhais sempre força, coragem e para que jamais duvideis de Mim! Confiai
sempre. Eu Sou JESUS! Adorai-Me sempre... sempre! Amém! »
Porto Belo, 09 de setembro de 1998- 5,45 horas
Santo do dia: São Tomáz de Vila Nova ( bispo)
“Paz! Filhinhos, uma família unida é casa sólida, que jamais o malígno conseguirá
derrubar! Sejam pois, unidos. Amem-se! Ajudem-se um ao outro! Não permitam que coisas vãs,
interfiram no vosso relacionamento, tão importante para que Deus possa em vós, alicerçar
parte de Seus planos! Com efeito, Ele conta com a solidez de vossa casa, com vossa força, com
vossa coragem! Não basta apenas rezar, mas viver, no fundo dos vossos corações: O amor, a
caridade, a piedade... Voces foram escolhidos, não por serem santos, mas porque serão Santos!
Por isso, os erros existiram, existem e poderão existir, mas para que possam santificar-se
sempre mais! Contudo, devem lutar para que novos erros não aconteçam, pois como já sabem,
satanás está ávido pelo vosso deslize, por pequeno que seja! Alerta pois!
Por que preocupar-se com pequenas coisas? Por que valorizar coisas terrenas? A vossa
morada não é aqui! O Reino não é aqui! Mas o Reino virá até vos para que façam parte dele!
Estejam prontos, puros, perfeitos... Desapenguem-se de tudo, livrem-se das coisas do mundo!
Salvem-se! Deus quer operar com vocês, as mudanças na terra para que sejam exemplos de fé,
amor... principalmente, amor! É preciso esquecer dores e mágoas, pois o passado já está morto
e, para Deus, só o presente importa! Venham então! Sigam os passos de Jesus, que a vós
persegue e busca constantemente... Por que vocês O esquecem? Por que se deixam afogar nas
coisas vãs? Rezem, rezem, rezem.
Maria Angelina, filha, teu trabalho foi lindo e serás recompensada por isto!
(Maria Angelina, que é costureira, trabalhou todo o mês de agosto e até o dia 07 de
setembro às 6,30 horas na confecção de fardas para a fanfarra do colégio, e todo o valor
recebido doou a seus filhos, não ficando com nenhum centavo, conforme havia pedido Nossa
Senhora. Tal valor poderia pagar todas as nossas dívidas...)
Reza sempre por toda tua casa, para que seja sempre unida e cada vez mais forte! Seja mãe
também da nora, do genro... seja mãe de toda a família! Amém?
Amem-se! Amem-se! Amem-se! Vocês estão todos nos planos de Deus e Eu, Miguel, posso
testemunhar isto. E Deus vos espera pacientemente para a grandiosa obra! ... Os operários da
obra já estão a postos! Não se atrasem, por causa das coisas vãs! Amém?
Eu, Miguel, o Arcanjo de Deus, os abençôo por obra de Deus: Em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo, Amém! Rezem, rezem, rezem. Amém, Amém, Amém! Rezem pelas almas, na
hora da Eucaristia.

Porto Belo, 10 de setembro de 1998 – 15,40 horas
Santo do dia: São Nicolau de Tolentino ( religioso)
“Paz! José de Nazaré, filho, hoje quero me reportar a ( ... ). Eis, querida filha que Estou a
tua porta e bato! Queres abri-la para Mim? Eu preciso do teu acolhimento, do teu carinho... eu
preciso te dar a paz! Preciso iluminar tuas angústias, tuas incertezas, tuas dores espirituais...
Abre-me tua porta! Quero habitar em ti e quero colocar-te no fundo do Meu Coração .
Quero ver o J..., quero sentir o pulsar do coração dele unido ao Meu. Meu filho amado, Eu
jamais te esqueci e jamais te esquecerei porque muito te amo. Sabe J..., Eu confiei esta família
a tua responsabilidade para ser Santa! Quero-a Santa! Quero habitar nesta casa para sempre!
Vem, filho, abraça-Me, sinta o Meu Coração. Ele é teu, e dos teus... E os seus, são todos Meus!
Deixem-Me modelá-los a Minha maneira! Eu quero ajudar-vos. Eu preciso ajudar-vos.
Abram-Me a porta. Não permitam que Eu procure outras portas para encontrar repouso.
Quero repousar em vocês! Não podem viver sem Mim, não podem mais! Gritem Comigo!
Chamem-Me! Abram seus corações! Eu estou aqui... bem pertinho e quero os vossos corações.
Vem! Serão felizes Comigo e jamais vos faltará nada, pois Eu vos darei tudo o que Me pedirem.
Eu vos quero, Eu preciso de vocês pois é hora de lutar e quero que lutem Comigo! Eu, Jesus
amo a todos desta casa. ( + ) Deixem vossa angústias Comigo. Deixem vossos suspiros Comigo.
Eu quero ajudar-vos. Amém? JESUS!
Porto Belo, 16 de setembro de 1998 – 6,20 horas
Santo do dia: Santos Cornélio e Cipriano (papa e bispo)
“Paz! Filhinhos, não indagueis o Pai. Fazei tudo o que a vós for orientado, afim de que
Deus possa agir através de vós. Cumpri ( fazei) as tarefas: o cemitério, as 15 orações.
( ... ) O fim se aproxima e cada minuto é importante! Vês, filho, a pequena ilha que emerge
no horizonte, toda fulgurante? É a Nova Terra! Surgirá dos escombros. Haverá paz, harmonia,
amor e a presença definitiva de Deus: É o Novo Reino! O Novo Céu e a Nova Terra! O Reino
está chegando! Mas muito tereis de passar para poderdes conviver Nele. Tereis corações
realmente puros, sem mágoas, sem ódio, sem dissabores, completamente puros e limpos! Sereis
Novos, sereis Purificados, sereis Puros. Ali só habitarão os puros! E Não tardará! Deus, em
Seu Magnífico Trono, tudo observa e a Seu lado, toda a Corte Celeste aguarda as ordens! ...
Eu, Miguel, vou a frente da batalha, pois defendo Meu Senhor! Sou do Exército do Senhor! E o
Senhor me incumbiu de defender Seus filhos amantíssimos, que habitam esta terra!...É
maravilhoso poder servir ao Senhor!
Mas a terra tremerá, pois também as forças do mal estão preparadas e cada gesto, cada
palavra é por elas conhecida, por causa dos traidores... Sangrenta, hedionda, terrível será a
batalha. A terra toda gemerá e se tingirá de sangue! O Dedo do Senhor já se levanta! ...
Quando Seu Dedo se move, o Céu todo treme de pavor! E apontado à terra, será o sinal... será
o final... Mas ainda está descansado sobre o Trono... mas já se move...
Oh! Quão poderosa é Esta força que abala céus e terra! ... Oh! Quão maravilhosas são
Vossas Obras, Meu Deus! Rezai, rezai, rezai! Filhinhos, fostes escolhidos como testemunhas
desta sangrenta luta... O exército inimigo vem... O exército Celeste vem... Rezai, rezai, rezai
Eu, Miguel, ardentemente vos peço: Sejais humildes, sejais humildes, sejais humildes!
Obedecei, obedecei, obedecei, rezai, rezai, rezai! Amém?
Eis que vem o Senhor do Universo, trazendo Sua Justiça... e Sua Paz! Amém, Amém, Amém!
Continuai rezando pelos padecentes, pois milhares poderão permanecer lá até o fim do mundo que não será agora - e após a instauração do Novo Reino, as vossas orações já não poderão as
alcançar! Amém, Amém, Amém! São Miguel, o Arcanjo, imediato de Deus!
Porto Belo, SC, 23 de setembro de 1998 – 15,30 horas
Santo do dia: São Lino ( Papa e mártir)

“Paz! Filhos, como gostaria que sentísseis todo o Meu amor por vós! É um amor generoso,
desprendido, infinito... impossível de descrever. O Meu Coração se enche de alegria ao ver-vos,
ao saber que Me amais e Eu vos protejo, coloco vossos corações bem no profundo do Meu e vos
afago, vos beijo, vos abraço. Sussurro palavras carinhosas e doces no vosso sono, vos acaricio
e canto cantigas de ninar! Nos vossos sonhos Sou presente! Em todos os instantes de vossas
vidas, Sou Eu que estou presente! Conheço cada passo, cada pensamento, cada murmúrio, cada
lamento, conheço cada soluço, cada choro! Nada escapa de Mim: Sou a vossa vida! Mas
também choro! Oh! Como gostaria de apenas receber coisas boas de vós... só amor! Mas
recebo também: Injúrias, mau humor, tristezas, resmungos, maus tratos...
Lembrai-vos do que vos disse: “Quando olharem alguém, olhem-Me a Mim?” Mas não
estais cumprindo assim! Estais olhando apenas para dentro de vós próprios!
Olhai ao vosso redor e percebei: Sou Eu, em cada pessoa perto de vós! Sou Eu em cada um
de vós. Então, amai-Me. Amém? Eu preciso de vossa unidade, de vossa força unida, pois
sozinhos não vencereis. Amém? Uni-vos e continuai juntos... e Eu estarei em vós! A missão
que tendes, reclama muito amor de vossa parte e muito exemplo de caridade e fé. É preciso,
pois serdes exemplo para os outros, o espelho para todos! Vossa missão é árdua, mas se
sucumbirdes agora, que acontecerá quando ela realmente começar?
É preciso que sejais fortes, duros, de fé inabalável e amor sem precedentes! É preciso Me
verdes em cada semelhante! Vinde Comigo, confiai em Mim e lembrai-vos de que “Sou manso e
humilde de Coração” e quero que sejais semelhantes a Mim! Vinde. A hora já está em vós! O
mundo já sente as dores da transformação e Eu conto com vosso testemunho! Vinde
testemunhar o amor do Pai! Vinde experimentar como o Pai opera! Vinde provar o amor do
Pai! Vinde! Sigam Meus passos que são serenos, seguros, simples e que mostram os caminhos
corretos. Só os Meus caminhos são corretos!( ... )
Ficai sempre alertas: Só Eu tenho palavras de Vida Eterna! Segui-me então, sem medo! E
lembrai-vos: “Eu Sou manso e humilde de coração e estou em cada em de vós! Olhai-Me!
Amai-Me!
José de Nazaré, filho, vá ao Padre ...e dizei-lhe que apenas quereis a espiritualidade e
quereis aprender a adorar-Me sempre mais. Não vos preocupeis com o resto, com o que há de
vir, pois o que tiver de vir virá, mas será para a maior Glória de Deus! Seja apenas
instrumento Dele. Colocai-vos a disposição e não indagueis nada! Tudo corre como o Pai
estabeleceu. Vereis prodígios!
Maria Angelina, filha, sereis testemunha deste Grande Milagre. Quero-vos pura, fiel e
sobretudo, mansa e humilde de coração! Amém?
Hilda, vossas orações tem atingido os altos Céus e o Coração do Grande Pai! Continuai
submissa, humilde, não lamentai, apenas aceitai todas as provações, pois é necessário que
também dês a colaboração para a reforma do mundo. As orações são importantes. São
verdadeiras alavancas para os vossos filhos. Rezai para José de Nazaré e Maria Angelina que
são arrebatados para a missão a eles destinada desde o início dos séculos que agora se faz
presente. Rezai para que tenham as forças necessárias. O resto é satanás que vos ataca para
impedir a união. Rezai, rezai, rezai. Amém? (+) JESUS!
Porto Belo, 24 de setembro de 1998 – 14,05 horas
Santo do dia: São Pedro Nolasco ( religioso)
“Paz! Sou Miguel! Por onde fordes pregar vosso carisma, deveis levar o Livro da Luz, e ali
registrar nomes de padecentes: Vosso livro salvará milhões! ( multidões). Rezai, rezai, rezai.
Salvastes muitas almas e salvarão milhares. Rezai, rezai, rezai.
Em B..., salvaram-se 27 mil, mas não só vós e sim, todos os participantes das orações .
Vossa missão principal é salvar almas. Contudo, muitos não vos compreenderão e aliados a
satanás infiltrado na Igreja, vos tentarão deter. Lutai no entanto, sede fortes, sede duros!
Sereis sempre acompanhados por mim, por nossa Mãe, por Jesus, pelo Pai e pelo Espírito
Santo! Portanto, tereis toda a força! Não temei, pois! Rezai, rezai, rezai. Salvai almas!
Ensinai outros a fazer o mesmo. Amém? Aguardai os acontecimentos sem medo. Aguardai os
prodígios. Amém!

Em B.., na Sexta-feira, salvou-se um nobre! Amém? São Miguel! Rezai, rezai, rezai.”
(Há alguns dias atrás, São Miguel havia nos dado a tarefa de rezarmos 67 vezes as Quinze
Orações para podermos voltar novamente a movimentar o livro das almas, o Livro da Luz. Hoje,
quando ainda faltavam três vezes, já estávamos rezando, quando ele mandou que parássemos e
que pegássemos o Livro. Começamos então a invocar os nomes, um a um, pedindo a Deus, o
descanso eterno para as almas, e para surpresa nossa, todas as almas dos enterradas no cemitério
de P..., foram salvas, - exceto dezenove, que ficaram eternamente perdidas. Também muitas
outras que não estavam neste cemitério foram salvas. O Livro da Luz, como São Miguel o
chamou, está novamente em movimento, como havia prometido e quem sabe, logo acontecerá o
que Nossa Senhora nos prometeu: “Ao colocarem nomes no livro, as almas se salvarão!
Amém!”.)
Porto Belo, 02 de outubro de 1998 – 5,20 horas
Santo do dia: Santos Anjos da guarda
“Paz! Filhinhos, já não podeis esperar mais! Estais atrasados! Abraçai vossa obra. Fazei
conhecido em todos os lugares o vosso trabalho. Sejam atingidos todos os cantos por vossas
palavras e obras. Ide em frente. Eu Sou a Comandante! Usai no entanto, vossa humildade, pois
é isto mesmo que me apaixona: não sois nada! Absolutamente nada! Falai a todos: - Nossa
Senhora vive em Mim! Eu não sou nada sem Ela! Rezai, rezai, rezai.
Formai um grupo sólido, não permitindo que seja destruído por dentro. Os de fora não terão
forças para o destruir! Segui o vosso caminho! Cumpri a vossa missão! Estais atrasados!
Reuni-vos em grupo para preparar bem o vosso trabalho, pois quero-o bem feito. Quero as
palestras, mas quero também as famílias. Deveis levar as orações às famílias, pois estas não
são as convidadas para a reuniões mas, justamente estas, tem necessidades de ouvir e vivenciar
a Palavra de Deus e o Amor Dele! É dentro das famílias que nasce o amor!
Estou cansada e Meu Filho também, de ver os pastores de braços cruzados apenas
esperando que suas ovelhas venham ao redil! Não as procuram mais e as deixam a mercê de
suas próprias vontades. É necessário buscá-las, arrebanhá-las. É necessário entrar em seus
esconderijos. Fazei vós, o papel do pastor, indo a procura desta UMA, entre as noventa e
nove...! Ide nas casas! Os lugares que visitastes e não foram visitadas as casas, devereis visitálos novamente! Quero as orações nas famílias. Amém?
Filhinhos, apesar do pouco tempo, não vos canseis, não vos esgoteis. Tudo deve ser feito
com calma, sem tropeços, e tudo sairá conforme os planos do Pai! O Pai conta convosco para
uma obra gigantesca ( para uma grande obra), mas se tropeçardes, nada conseguireis para esta
obra! Ide, pois, em frente, mas com cuidado! Medi cada ato e cada passo. Pedi ao Espírito
Santo que vos dirija em tudo, e nada, absolutamente nada, fareis sem Ele. Amém? Ele vos
dirige. Ele vos dita as palavras! Amém?
Estamos atrasados sim, mas não vos preocupeis! (não precisais vos atormentar por isto!) O
tempo é o tempo necessário que vos foi dado pelo Pai! E tudo se fará conforme orientação do
Pai! Sejam humildes, sejam submissos. Calma! (...).
Eu estarei sempre ditando as regras. Não as extrapoleis. Reuni-vos para programar tudo.
Hoje, no entanto, fareis J..., mas lá ficareis devendo as visitas às casas... Amém? Amanhã fareis
as casas em P... Não é necessário seguir exatamente o roteiro, mas é preciso que seja feito com
calma. Assim, fazei no tempo mais propício a vós. Amém? Amai as ovelhinhas e dizei a elas do
grande amor que por elas tenho! Sejam amor! Sejam amor! Continuem salvando almas; elas
vos ajudarão e formarão à vossa frente, um batalhão invencível a vos proteger! Amém?
( + ) Maria, Mãe do Universo e de todos os profetas atuais!
Porto Belo, 06 de outubro de 1998 – 12,05 horas
Santo do dia: São Bruno ( Presbítero)
“Paz! Filhos, continuai de joelhos, salvando almas! Não salvastes cinqüenta mil, como
consta, pois para isto, a oração levaria o dia inteiro, pois cada palavra, deveria sair do fundo
do coração e meditada profundamente! Mas, o Pai Misericordioso, liberta, com exceção de

onze, todas as do outro cemitério que visitastes! Continuai rezando muito! Tudo em breve
terminará! Já podeis ouvir os “passos” dos Anjos! Já podeis ouvir os “passos” do Rei! Eis que
chega o Rei! Eis que chega o Novo Reino! Não vos assusteis: Rezai, rezai, rezai. Amém?
(+) Maria, vossa Mãe e de todo o universo. Amém!
(E o “nobre” que salvamos?.. ( ver 24.09.98 )
É necessário que permaneça em sigilo, pois seu nome causaria polêmica e o mundo não
entenderia! Amém!
(Na mensagem de hoje, Nossa Senhora refere-se a cinqüenta mil almas, que poderíamos
salvar se tivéssemos rezado corretamente o terço para a sua salvação. Consiste além do Creio,
Pai Nossos, Glórias, em rezar cinqüenta vezes a oração de Santa Gertrudes. De fato, Jesus
prometera a esta Santa, que salvar-se-iam mil almas, para cada oração rezada. Contudo, Nossa
Senhora nos alerta de que é necessário rezá-las com muita profundidade e isto é dificílimo! ...
Na verdade, rezamos as cinqüenta, rezamos os terço completo, mas não salvamos cinqüenta mil
almas, no entanto, salvamos todas as que ainda estavam padecendo, dos que estavam sepultados
em I... No dia anterior, Nossa Senhora nos havia dito que não necessitaríamos mais visitar este
cemitério, pois nossas orações salvariam as almas daqueles sepultados.)
ORAÇÃO DE SANTA GERTRUDES ( mencionada acima:)
“Eterno Pai, eu Vos ofereço o Preciosíssimo Sangue de Vosso Divino Filho Jesus, em união
com todas as Missas que hoje são celebradas em todo o mundo, pelas Santas almas do
purgatório, pelos pecadores em todos os lugares, pelos pecadores na Igreja Católica, pelos
pecadores em todas as outras Igrejas, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém!”
Porto Belo, 24 de outubro de 1998 - 5,00 horas
Santo do dia: Santo Antônio Maria Claret ( Bispo)
“Paz! Filhinhos, obrigada por estardes aqui a Meus pés. Dirijo-Me agora, a vós para
alertar-vos sobre as dificuldades que enfrentareis. Muitas são as ciladas que estão sendo
preparadas por satanás, para vos destruir, pois não vê com bons olhos este vosso trabalho, em
favor dos padecentes. Contudo, Eu, a Mãe de todos eles, estarei sempre a vosso lado e cuidarei
para que esta missão, dada pelo próprio Pai, seja feita com segurança, afim de que se cumpra
tudo o que a vós foi pedido. Portanto, nada temei! Eu vos protejo ...e sempre vos protegi!
Amém?
Maria Angelina, filha, no morro ficaram apenas dezoito e na roça, um, e dentre os ossos
outros dois. Continue usando tua vontade e força para salvar Meus filhos padecentes. Amém?
(+) Maria, Mãe do Universo. (...)
S... filha, não te preocupes, pois em tua missão, muitos ataques do demônio e muitas
dificuldades foram previstos pelo Pai, pois satanás te odeia. Mas o Pai te ama, e por isso nada
deves temer. As 150 mil almas que por teus méritos estão no céu, formam um batalhão a tua
frente, para te proteger. Amém.
Porto Belo, 17 de novembro de 1998 – 13,40 horas
Santo do dia : Santa Isabel da Hungria ( Religiosa)
(O Arcanjo me conduziu às portas do purgatório, através dos caminhos da luz. Já o havia
feito antes, mas queria mostrar-me de novo. Ao passar no meio dele, foi-me mostrado parte do
inferno: os mutilados! A visão é horrível! É hediondo! E mostrou-me os que, abusando do sexo,
praticaram o incesto. Sem pés, sem braços, formatos de monstros, braços jogados pelo chão,
pernas ou partes de corpos despedaçados, rostos sem olhos, ou sem narizes ou bocas, bocas
extremamente grandes, parecendo repartir a cabeça ao meio! Cabeças gigantescas deformadas...
(São os frutos? perguntei.)
« São os causadores. Os verdadeiros monstros! Usaram o sexo única e exclusivamente por
prazer, em sua própria casa, sem escrúpulos, selvagemente, e ... selvagens serão para
sempre.... e para sempre mutilados...»

(Ninguém deles se salva?...)
« Os que abusaram não... apenas os ignorantes, mas estes povoam o purgatório!»
(Ao caminhar mais um pouco, vi uma multidão de criancinhas, milhões delas, também
mutiladas, sem membros, sem órgãos, sem olhos, sem narizes, bocas... enfim, deformadas,
faltando-lhes partes de seus corpos...)
« São os abortados! E seus pais se juntam à multidão vista antes! »
Olhei de novo lá atrás: Os monstros se contorciam, entrelaçados entre si, como um maço de
minhocas... horrendos, horripilantes... monstros eternos...)
(Mas as crianças são castigadas?)
« Não! Mas se mostram aos pais para que vejam e cumpram seus castigos.»
(Não pude ver mais nada e pedi ao arcanjo que me libertasse).
« Rezai, rezai, rezai! Amém?»
(Fez-me então saber o nome de um monstro incestuoso: J.R.C. Purgatório e inferno são
idênticos no sofrimento, com a única diferença de que o inferno é eterno. Nossa Senhora
apareceu e pediu para rezar-mos sempre, afim de ajudar Jesus no Seu regresso para a
instauração do Novo Reino. Depois, deu-nos a bênção (+). As almas que estão no purgatório,
por causa do erro acima, embora hediondo, receberam o perdão de Deus ainda em vida, no
Santo Sacramento da Confissão, libertando-se do inferno. Agora, no purgatório, dependem das
orações e do perdão das pessoas que foram prejudicadas com seus atos...)
Porto Belo, 18 de novembro de 1998 – 20,00 horas
Cons. Basílicas de São Pedro e São Paulo
“Paz! Filhinhos, faço-Me hoje aqui presente porque gosto de rezar convosco. Gosto de
ouvir vossas orações, gosto de vosso amor. Eu, a Mãe Mística do Céu, estou em todos os
momentos de vossas vidas junto a vós, pois amo-vos, amo-vos, amo-vos! Continuai rezando
filhinhos, continuai unidos! Eu caminharei sempre convosco! Vós que estais aflitos, que tendes
dúvidas em vossos corações, sabeis que já conheço vossas aflições, mas vos digo: “tendes o
remédio: é Jesus, Meu Filho amado! Ele conhece a fundo cada um de vós e para cada um tem o
verdadeiro remédio! Não temais, pois Jesus é Misericórdia, e de braços abertos vos recebe e
vos abraça. Continuai rezando. Amém?
Amai, amai, amai. Virá o momento em que todos os vossos problemas se resolverão, pois o
Pai já ouviu vossas súplicas e vosso clamor e já vos prepara a reconciliação! Amai, amai,
amai! Vinde filhos, ficai sempre a Meus pés e rezai, rezai, rezai! Eu, a Mãe dos angustiados, a
Mãe de todo o Universo, vos amo e abençôo a todos:(+)Ficai sempre de joelhos. Obrigada
filhos, obrigada! Amém, Amém, Amém! Maria, Mística do céu. Rainha do Universo!
(Nossa Senhora quis beijar crucifixos que estivessem no pescoço das pessoas e só um senhor
presente o tinha, e Ela o beijou. Este senhor disse que, todas as suas perguntas haviam sido
respondidas neste encontro e não precisaria mais conversar comigo, como havia pedido antes:
Nossa Senhora respondeu e ajudou-o em todas as suas dúvidas e problemas.)
Florianópolis, 01 de dezembro de 1998 – 21,00 horas
Santo do dia : Santo Elígio
“Paz! Filhinhos, muito obrigada por estarem aqui reunidos a Meus pés. Quero abençoar a
todos e dizer de Meu grande amor por vós. Com efeito, filhinhos, sinto-Me muitíssimo feliz em
poder rezar convosco. Eu vos amo com o maior amor: com o amor do céu! Eu vos amo porque
sois todos filhos diletíssimos e amados do Pai. Eu vos amo porque sois amados de Meu Filho.
Ficai sempre de joelhos, filhinhos, como sempre vos tenho pedido. Rezai, rezai, rezai, pois não
sabeis o dia nem a hora... mas tudo está próximo. O Reino está próximo! Eis que vem o Rei!
Rezai, rezai, rezai!
Filhinhos, quero hoje pedir-vos que rezeis sempre pelos jovens e crianças. Olhai para eles:
farão o mundo de amanhã! Mas hoje, como estão? Abandonados, caídos, sem amor, sem fé,
sem rumos... vivem no roldão da vida, orientados pela ganância, drogas, pornografia, mídia e,
às vezes, pelos pais! Ai dos pais que não derem o Céu a seus filhos: ser-lhes-ão pedido contas!

Os pais precisam mandar seus filhos ao céu! Deus Pai deu a cada mãe e pai, a guarda de seus
filhos, porque confiou nestes pais: achou-os competentes! Ai dos incompetentes! Ai dos que
deixaram de orientar seus filhos. Ai dos que acham que tudo mudou e que a vida deve ser vivida
livremente!...
O mundo está perdendo! Está sendo entregue abertamente a satanás! Rezai, rezai.
Filhinhos, o tempo é curto. Sede prudentes: Amai vossos filhos! Curai-os para serdes também
curados. Quero que digais isto aos pais e mães, a todos os pais e mães. Quero que sejais os
arautos deste pedido! Que todos se lembrem da responsabilidade recebida do próprio Pai. Ele
pedirá contas a todos.
Rezai filhinhos amados, pelos jovens e crianças, para que nenhum deles se perca! São
preciosas jóias de Deus e devem ser conservadas como tal!
Hoje, convido especialmente a S... para iniciar um trabalho à frente dos jovens. Eu estarei à
frente e orientarei os passos todos. Sê firme, filha, atenda a Meu chamado. Eu caminharei
contigo. Amém? Teu filhinho amado já está conosco há tempos e te ajudará nesta santa tarefa.
Amém?
Filhinhos, todos vós hoje, sereis tocados por Mim, sentireis o Meu afago... sentireis o Meu
amor. Amém? (+) Maria, Mãe do Universo!
Olhai os jovens: Eles mergulham vertiginosamente para a perdição! Agradeço a todos vós
por rezardes assim! Rezai, rezai, rezai! Lutai, lutai, lutai! ( ...)
Porto Belo, 06 de janeiro de 1999 – 19,15 horas
Epifania do Senhor (Santos Reis)
(Fazia as minhas preces, na Igreja Matriz, nosso Senhor dos Aflitos – Porto Belo. Ao lado do
Altar Mor, estava provisoriamente a Imagem de Nosso Senhor dos Passos, uma imagem grande
de Jesus, vestido em roxo, todo ensangüentado, carregando uma enorme cruz! Rezei e fixei o
olhar na imagem, observando o tamanho daquela cruz!)
( Meu Jesus, como deve ser pesada esta cruz. E eu reclamo da minha, tão pequenininha!)
«- Não é pesada filho! É uma cruz feita de compensados: é oca! É uma caixa oca!
(Jesus riu... e eu ri também.)»
«- Mas filho - continuou- Já pensaste se tivessem colocado sobre o ombro da imagem uma
cruz realmente pesada? A imagem ruiria... se partiria em pedaços!»
( É verdade, eu não havia pensado nisto.)
«- As cruzes são sempre do tamanho e peso que as pessoas possam carregar, ninguém tem
cruz mais pesada do que sua capacidade... O Pai é Bom Engenheiro e sabe calcular as
coisas!!!»
(E assim, de lição em lição, Jesus vai Me ensinando os segredos do Céu, com Seu Ar
Alegre... Seu Sorriso Inimaginável... Puro! Seu Amor Sem Precedentes... Indescritível!)
Porto Belo, 08 de fevereiro de 1999 – 6,05 horas
Santo do dia :São Jerônimo Emiliano
“Paz! Filhinhos, mais uma vez quero agradecer por atenderem a Meus pedidos! Embora,
pareçam muitas vezes estranhos, são para o bem de todos e conforme as determinações do Pai.
Deus está realmente preocupado com o rumo que os homens estão tomando. Sua caminhada
louca os está levando à Perdição Eterna. É preciso parar! É preciso analisar-se. É preciso ter
a humildade de aceitar seus erros e reiniciar a caminhada correta, firme e única para a Casa
Eterna! Jesus tem pregado no mundo inteiro a união de Sua Igreja. Quem tem o direito de
dividi-la? Quem tem o direito de inflamar a confusão dentro dela? Jesus quer a união das
igrejas e de Sua Própria Igreja! Jesus não quer a divisão!
Cuidado filhinhos, busquem a verdade, apenas a verdade! Sejam humildes e pequenos!
Sejam nada! Absolutamente nada! Fiquem alertas! Rezem, rezem, rezem.! Sejam sempre
submissos, procurando sempre seguir as ordens a vós transmitidas! Não usem as espadas por
enquanto filhinhos, usem o Amor! Só o amor conseguirá destruir o ódio mortal do demônio, que
ruge assustadoramente ao redor de Meus profetas, para que se confundam e profetizem a falsa

profecia! Ai dos maus profetas! Ai dos falsos profetas! Ai dos maus orientadores! Fiquem
alertas filhinhos! Façam apenas o que Jesus vos disser! Sejam submissos e amem!
Quanto à mensagem do dia 05.01.99, Eu havia pedido que apenas fosse lida. Vocês não
entenderam o Meu pedido e a comentaram! Não usem as espadas filhinhos. Atendam-Me
sempre! Contudo, a mensagem foi dirigida às pessoas certas e o Espírito Santo as orientará.
Deixem o Espírito Santo agir. Amém?
Agradeço vosso empenho dado à Capelinha, está ficando linda! Obrigada por vossa
dedicação! Não se preocupem por não terdes o tempo de orações, pois isto é uma oração!
Todo ato de obediência cega às ordens do Pai, é uma oração. É uma grande oração e fonte de
muitas Graças! Eu preciso da capela! Jesus precisa da capela! O Pai precisa da capela! Ali
receberão a infusão do Espírito Santo. Receberão imensas Graças. Dali partirão imensos
prodígios! Obrigada portanto, por Me atenderem! (...) Eu vos amo a todos e dirijo vossos
passos! Contudo, não vos forço a nada!
(+) Maria, Mãe do Universo! Amém, Amém, Amém! Rezem, rezem, rezem!
Porto Belo, SC, 04 de março de 1999 – 5,00 horas
Santo do dia: São Casimiro ( Príncipe Padroeiro da Polônia e Lit.)
“Paz! Filhinhos; Rezem, rezem, rezem! O inimigo vos espreita e procura sempre uma fresta
onde possa penetrar e vos fazer mal. É traiçoeiro e usa qualquer pessoa como seu instrumento.
É preciso rezar muito, é preciso perdoar, perdoar, perdoar... É preciso amar, ainda que isto
custe muito esforço. Vocês, filhinhos, foram escolhidos pelo próprio Pai para uma missão que
requer todo o recolhimento, toda a fé, todo o amor. Como podem Meus filhos, confidentes
manterem contatos com o Céu, sem terem corações puros? Como podem receber mensagens
tendo ódio no coração? Rezem, rezem, rezem!
Devem limpar-se! Devem amar-se... e vossa missão poderá ser cumprida. Verão o “Grande
Milagre” mas, é necessário o amor. É necessária a união, a paz! ( ...) será salva por vocês,
Maria Angelina e José de Nazaré, se assim desejarem de coração: amando-a... aprendendo a
amá-la. Ainda está presa a este mundo porque vocês pagariam, caso fosse agora! ... Rezem ao
Pai, rezem a Mim, Jesus, para que consigam amá-la. No momento que isto acontecer, tudo se
acalmará e acontecerão milagres, prodígios e Deus atenderá todos os vossos pedidos. Amemna. Amém? Rezem, rezem...
Orações não consistem somente em ficar de joelhos o dia inteiro, mas também consertar-se
dia a dia e melhorar sempre. Consiste em fazer todas as tarefas do dia a dia com amor,
procurando não se alterar, nem zangar-se quando não correr tudo conforme querem, consiste
em oferecer cada sacrifício, cada dor, cada incompreensão ou indiferença por parte de outros
ao Pai, pelas benditas almas, consiste em não cobrar dos outros seu estado religioso, mas rezar
por eles, consiste enfim, em amar, amar, amar a todos! Rezar significa confiar em Deus!
Colocar nos braços Dele todos os problemas... e deixar por conta Dele as soluções! De nada
adianta rezar ao Pai, pedir sua intervenção para o problema se, após a oração ficarem ainda
preocupados! Acaso o Pai não é Poderoso? Acaso o Pai não resolve tudo?
As pessoas que rezam mas continuam a preocupar-se são pessoas de pouca fé. Falta-lhes a
confiança no Pai que tudo criou e que tudo pode! O Pai custa a atender as pessoas que não
confiam Nele. Peçam tudo e imediatamente agradeçam, na certeza de que foram atendidos. Não
comentem problemas com ninguém, pois o inimigo sempre por perto, fará com que percam a
confiança em Deus e os problemas persistirão. O Pai quer a confiança total Nele! Deixem tudo
por conta Dele! (... )
José de Nazaré, filho, mantenha-se firme às ordens do Céu e nada farás sem as ordens.
Obedeça sempre, ainda que as vezes pareçam estranhas. O Reino está realmente próximo, mas
só o Pai sabe a hora... a ninguém foi revelado a hora exata. Observa os profetas. Dizem isto ou
aquilo, fazendo acreditar que o tempo é agora, que o Pai deu o prazo, que Deus disse o dia...
mas eles mesmos fazem planos para o futuro! Ora, se soubessem a hora exata por que fariam
planos? A hora pertence ao Pai e Ele não dirá absolutamente nada a ninguém! Contudo, envia
sinais, que já são vistos, para que os filhos da luz estejam preparados! ...

Também os filhos das trevas poderão converter-se, mas para eles, os sinais serão
camuflados, pois o Pai não permite que vejam os sinais, apesar dos olhos, ou que escutem,
apesar dos ouvidos! A salvação pertence a todos, mas a hora da purificação ainda não
chegou.... mas chegará.... e só o Pai sabe o exato momento!
Contudo, estão agora vivendo este momento: Esta geração será testemunha disto. É
necessário no entanto, que se cumpram o que consta nas escrituras! Mas, tudo acontecerá
rapidamente, pois o Pai “abreviará o tempo” para que seus filhos todos, não se percam. Por
isso, pode ser agora, ou depois, ou ainda depois! Rezem, rezem, rezem! Preparem-se para a
vinda do rei! Preparem-se para serem convidados do Novo Reino!
Agradeço os vossos esforços, filhos, em Me obedecerem, e as outras ordens do alto. Sois
escolhidos do Pai e deveis desempenhar bem vossa missão para não desapontá-Lo.
Seja, José de Nazaré, o mais pequeno de todos. Não use nada que te faça diferenciar dos
outros... causa-Me repugnância a ostentação de objetos,( distintivos, botons, etc.) junto às
vestes, ou sobre elas, que te faça distinguir dos outros! Seja sempre igual a todos... Seja sempre
pequeno e submisso!
Maria Angelina e José de Nazaré, falem sempre da vida! O Pai quer que falem da vida. Não
se deixem enganar por este mundo tão desorganizado e mau. Este mundo não foi feito assim
por Deus! Deus criou a vida, e a cada ser deu as fórmulas para o bem viver, tanto na
procriação, quanto para o controle dela: tudo natural, sem intervenção humana!

Deus ama a vida! Deus quer a vida! ... Se todas as mães consagrassem seus filhos a
Mim ou a Minha Mãe, não haveriam tantos famintos ou tantas desgraças. A fome e as
desgraças são do homem e não de Deus! Sigam filhinhos, os ensinamentos de João Paulo
II: A vida em primeiro lugar, pois pertence somente a Deus! A maneira de vivê-la, Deus
proverá a seus filhos e cobrará dos injustos, a infelicidade deste filhos. Amém? Rezem pela
vida! Defendam a vida! O Pai vos amou justamente por amardes a vida! Amém?
Filhinhos, continuem vosso lindo trabalho, pois aqui receberão muitos e de muitos lugares.
Estejam sempre de corações puros e sempre dispostos a atender um por um, com o mesmo
amor. Não se preocupem com a missão dos outros profetas: cada qual tem a sua. E a vossa é
um pouco diferente. Amém? Rezem por todos os profetas. Todos fazem parte de um mesmo
plano elaborado pelo Pai, cada um com sua finalidade, com sua característica.... e todos
formarão uma só mensagem. Amém?
Rezem, rezem, rezem! Amem-se uns aos outros.
(+) JESUS!
Porto Belo, SC, 23 de junho de 2000
Santo do dia : São José Cafasso ( Presbítero)
22,00 horas – Mil Ave-Marias
“Paz! Filhinhos, de fato é urgente e necessário rezar pelos padecentes. Muitos estão lá há
séculos porque não são lembrados. É preciso lotar o Céu! É preciso limpar o purgatório!
Contudo, sabeis que todos os dias, muitos pecadores vão para lá. Sabeis também, que isto é por
Graça e Misericórdia do Pai. Muitos pecadores, diariamente, lançam-se no purgatório, muitas
vezes, tendo merecido o inferno, a condenação eterna. Vossas orações e de tantos outros filhos
no mundo inteiro, estão permitindo a salvação de milhares e impedindo a tomada do inferno.
Continuai firmes. Continuai solícitos às almas, tendes pouco tempo. Já tudo está muito
próximo, já há alguns dias e não podereis rezar pelos irmãos de lá. Ficai alertas. Rezai muito!
Amai os padecentes.
Muitos militantes estão sendo colhidos pelo Pai, no presente tempo, para evitar que se
percam! Assim, muitos filhos bons, estão deixando esta vida e povoando o Céu, mas em sua
maioria, povoam o purgatório! Mas milhões de viventes estão nos caminhos errados. É
necessário a conversão e o Pai está dando tempo. Muitos filhos já poderiam estar gozando a
felicidade eterna, e se ainda vivem aqui sofrendo, é porque o Pai tem-lhes pena e espera a
conversão! Muitos serão sacrificados, pois já não querem ouvir o Bom Pastor. Milhares serão
mortos... eternamente!

Rezai muito pelos pecadores. Oferecei dádivas, oferecei sacrifícios, oferecei vossas vidas,
dependem de vós! De fato, poucos filhos rezam; milhões esqueceram-se de Deus! Deus não
quer negócios, Deus quer amor! Amai, amai, amai! Rezai e sede bons, praticai a caridade para
com o próximo. Vossas cruzes vos darão o Céu e isto é para sempre!(...)
Filhinhos, continuai firmes na fé. O inimigo trama vingança terrível contra os filhos e mais
especialmente contra a mulher. Rezai porque vossas orações são mais fortes que as pressões do
demônio. Lembrai-vos filhinhos, de que bastaria um sopro do Pai para que tudo se
transformasse... mas Ele quer contar convosco. Vós fazeis parte do mundo por Ele criado e que
foi ultrajado pelo homem. Deus quer a vossa vontade, o vosso amor, para transformar o mundo
em um mundo de paz! Tudo acontecerá, mas no tempo do Pai! E Ele aguarda a vossa
colaboração!
Uni-vos e vencereis. Dobrai vossos joelhos e o inimigo sucumbirá. O Pai aguarda para a
volta à casa paterna, todos os filhos e conta convosco! Rezai para que todos os vossos filhos se
salvem: Vossas orações salvarão todos os vossos filhos. O Pai continuará ceifando, colhendo o
bom trigo: estejam preparados! Amém!
Continuo seguindo os caminhos na busca de mais filhos e em todos os lugares e todas as
Igrejas Me encontrareis na luta! Quem vem Comigo? Abençôo-vos a todos e a todos guardo no
fundo do Meu Coração!
Maria Angelina, continue com coragem tua missão. Tudo isto é muito verdadeiro e muito
divino e você é a escolhida. Tudo fica cada vez mais difícil, pois o inimigo está cada vez mais
feroz, já que se aproxima o tempo de sua destruição!
Não tenhais medo: Sois filhos da Luz! Eu, Maria, acompanho a cada um de vós e escolhi a
cada um de vós para hoje estardes aqui. Pais e mães aqui, vossas orações foram ouvidas pelo
Pai Maior e sereis atendidos, contudo, percebei: é necessário que sofrais ainda um pouco.
Carregai a cruz com amor! Talvez vossos filhos não precisarão carregar! Carregai-a por eles!
Amém?(...)
Siga para a vocação Marcos, é lá o teu caminho! Eu, Maria, necessito de bons Padres e
os estou escolhendo a dedo...! Amém? Rezai pelos Sacerdotes, pelos seminaristas, pelos
vocacionados. Rezai pelo novo tipo de Sacerdote!
Porto Belo 06 /08/2000
Transfiguração do Senhor
(Em minhas orações costumo rezar por muitos pecadores, embora Nossa Senhora tenha
pedido para não nominá-los por que diz Ela: “Pode ser que você seja mais pecador do que
elas”. Mas resolvi rezar por uma determinada pessoa, por acha-la necessitada de orações. Então
Jesus me disse: )
“Filho, esta está perdida!.. É obvio, que enquanto vive há esperança de salvação. Mas
olha o estado dela...” e mostrou-me a alma...
(Ela estava no inferno... nos horrores do inferno. Chorei muito! Soluçava!)
“Do INFERNO não tem como sair!” disse Jesus.
(Mas Jesus, ela ainda está viva! Ainda há tempo!)
“ Ha tempo... mas quem se atreveria a busca-la?”
(Eu! Eu posso ir...)
“A pessoa que se atrever a lutar por esta alma, não terá Minha ajuda, e terá também de
descer ao inferno”.
(Como?)
“O tempo de Deus é agora. Terás de vive-lo agora no inferno, para resgatar a alma...”
(Eu farei isto! )
“Não terás nenhuma ajuda!”
(Por favor!? Eu aceito!)
“Poderás perder a vida!”
(Eu irei. Por favor...)
“ Vá então! Só você... e seu amor por ela!”

De repente me encontrei em frente a porta terrível: grande, hermeticamente fechada, muros
de pedras... e satã rindo de mim. Ao vê-lo pensei em desistir: o que não fará comigo? Mas lutei
contra a minha covardia e meu medo...
(Abra a porta, eu falei!)
Riu de novo estrondosamente...
(Abra a porta - falei de novo - e entre ruidosas gargalhadas, abriu o inferno... )
- Boa viagem, zombou, seja bem-vindo ao eterno fogo.
(Senti-me congelar, e o medo parecia tomar conta de min.)
- Está aberta... ainda podes sair...
Vacilei... e entrei na escuridão. Escutei então o barulho dos ferrolhos me trancando ali.
Fiquei algum tempo sem saber o que fazer. Pedi ajuda ao céu mas lembrei que Jesus havia me
dito que não receberia ajuda. Não podia voltar.
Tremendo, gelado, comecei a caminhar lentamente, tateando as paredes. Um fogo aqui, um
clarão ali, e aos poucos meus olhos foram se acostumando e comecei a sondar tudo. Mas o tudo
era imenso demais... assustador demais. Indescritível: Meio-homens arrastando-se
miseravelmente como vermes; bocas assustadoramente escancaradas berrando dores inauditas;
vozes estridentes ecoando pelas galerias sem fim; palavrões, maldições! Desespero, ódio...
Ao caminhar entre eles, tentavam me agarrar derrubando-me muitas vezes. Eu me levantava
e seguia em frente. O medo me fazia ferver o sangue e gelar a espinha! Mundo horrível: animal
aquele! Não tenho as palavras corretas! Cabeças rolavam pelo chão, pedaços de corpos eram
refeição... urros de dor... Sangue! E pensar que isso é eterno!...
Por varias vezes cai, mas consegui me arrastar, safando-me daquelas mãos imundas! Se é
possível chamar aquilo de mãos: os braços desde o ombro afunilavam-se até a extremidade e
onde deveria estar as mãos, terminavam.
Procurei por túneis e galerias, por salões e lagoas, entre espinhos e excrementos... e encontrei
a alma: ainda intacta assediada por um bando imundo que a apalpavam e esfregavam nela suas
monstruosas mãos, ( mãos? ) agarravam-na... mostravam suas línguas de serpente e seus dentes
podres cheios de vermes!)
(Saiam, imundos - eu gritei - deixem-na em paz!)
Uma estridente e diabólica gargalhada foi a resposta!
(Em nome de Jesus, parem! eu preciso desta alma – gritei de novo...)
Jogaram-me no chão, pisando-me forte. Voltaram a atacá-la... Já não me sentia com forças
para a luta. Vi os seus olhos desesperados, pedindo socorro...
(Deus, por favor - eu gritei - embora sabendo que não haveria ajuda.)
E longe, bem longe, na escuridão, pude ver, muito pequenos, um coração de luz e uma cruz
também de luz!
(Não estou só! Jesus está me ajudando! Só depende do meu amor!)
Levantei-me, e, aos berros com punhos cerrados comecei a agredir os monstros
furiosamente... e, novamente fui para o chão. Ensangüentado, sem forças, olhei para ela:
estendia-me as mãos. Agarrei-as como uma dádiva do céu...
(Vamos, corramos... juntos conseguiremos!)
Na escuridão, nos imundos corredores, nas fétidas galerias... Agora eu tinha certeza: juntos
nos tornamos mais fortes, e por causa do amor, venceremos! Fomos derrubados, e nos pisaram
como se fossem máquinas de assentar asfalto! Não havia força! Mas havia a cruz! E o coração
que ardia! O amor era maior!
E lá estavam no teto, iluminando-nos o caminho! De mãos dadas seguimos, e, entre quedas,
murros, blasfêmias, urros, ódio, conseguimos encontrar o caminho que a cruz nos mostrava. Na
porta, o coração flamejante!)
(Abra a porta, eu gritei. Consegui salva-la!) Mas a porta não se abria...
(Abra! Consegui traze-la! Abra a porta, já cumpri minha missão!) E eu gritava
desesperadamente, mas a porta continuava fechada...
(Argos - este era o nome do demônio guardião da porta -, abra a porta! Argos, Argos,
Argos, eu gritava!)
E Argos, abriu a porta! Saímos e caímos nos braços de São Miguel! Aos poucos,
recuperamos nossa energia, e chorando muito eu disse ao Arcanjo:

(Até que ele não é tão mau assim: ele abriu-nos a porta! )
-“Obedeceu a DEUS” respondeu o Arcanjo!
E ficamos por muito tempo no silencio mais profundo...Depois São Miguel falou:
“Sois vencedores! Saístes de lá por amardes muito... Lá é residência dos que odeiam, dos
covardes, dos mesquinhos... Que o Senhor dos Exércitos vos conserve assim...E mostrai a luz de
vossos corações para outros que virão...Amém, Amém, Amém! São Miguel!”
Porto Belo, SC, 28.12.00 – 6:00 Horas
Santo do dia : Santos Inocentes – Mártires
«Paz!» Hoje, vos quero falar mais sobre o purgatório. Muito já sabeis: sobre o sofrimento, o
tempo, o lugar, e muito já sabeis sobre a Divina Misericórdia. Sobre o Pai Misericórdia! De
fato, o desejo do Pai é salvar toda a humanidade: todos os seus filhos. Por uma ovelha, o
pastor deixa as outras – dizia Jesus – e Deus Pai, por causa de alguns filhos – para a salvação
de alguns deles – se contenta com os pedidos de outros filhos.
Mas os pedidos devem partir do coração. Devem refletir o amor que vem do fundo da alma.
Um suspiro pode salvar almas...e milhões de Ave-Marias podem salvar apenas uma! Rezai
então, com o coração milhões de rosários, e o purgatório ficará limpo. E não só o purgatório,
mas a humanidade toda se converterá, se alguns rezarem milhares de Ave-Marias... mas, toda a
oração deve partir do fundo da alma.
O Pai está cansado de murmúrios vazios, de orações por obrigação, ou de orações expostas.
Tudo deve brotar da alma... com amor... Rezai com amor e tereis a paz e a harmonia em
abundância. Rezai com ardor, e sereis a alavanca para a renovação do mundo! E rezai pelos
padecentes: na chegada do Novo Reino, o purgatório se extinguirá. As almas pagarão suas
penas no Ato Divino da Purificação, que Deus fará acontecer a todos os seus filhos, vivos ou
padecentes. Mas, os vivos que chegarem ao Novo Reino, terão também de pagar as suas penas
devidas.
O Pai é Misericórdia, mas é, sobretudo, Justo, e muitos ficarão pagando suas penas no
Novo Reino. Assim, os que nada devem, receberão seus corpos glorificados e eternos... os
outros, viverão com seus velhos corpos, até pagarem todas as suas penas... tantos dias quantos
seriam necessários no purgatório. A pena será a ausência de Deus, e a agonizante espera pela
graça de vê-Lo eternamente!
O Reino dos Céus é para todos, indistintamente, pois todos somos filhos de Deus. Rezai,
pois, por todos, e especialmente pelos que estão no purgatório ainda, pois ajudarão vosso
trabalho aqui. De fato, todas as pessoas colocadas em vossas orações serão atingidas por elas,
e o purgatório se fará intercessor... e intercessor poderoso!
Rezai para terdes sempre forças de manter-vos em estado de graça. Assim, tereis graças
em abundância, e podereis até transformar o mundo que vos rodeia! Podereis transportar
montanhas e mares! E o segredo... é a oração! Mas, a oração precisa sair do fundo do coração,
e às vezes não precisa de palavras! Atos, amor, pureza, humildade, doação... eis ai as
verdadeiras orações...
Se, no entanto, quiserdes rezar, rezar, rezar, fazei com amor... e transformai-vos, vós
mesmos, em oração, vivendo o que Jesus viveu... Este é o verdadeiro segredo: viver como Jesus
viveu, transformando Vossos corações, em corações - amor! A estrada é difícil, mas já Jesus
dizia isto. É preciso, pois optar: ou os caminhos do Pai , que são difíceis, ou os caminhos da
perdição! Não existe um terceiro! Rezai então, para terdes forças e vencerdes a batalha!!!
Maria Angelina, José de Nazaré, vossas orações da manhã, devem ser constantes...e, às
quinze horas, adoração!...À noite, na capela, Maria Angelina deverá sempre fazer a oração
individual nos que pedirem, ou nos que vierem pela primeira vez, e José de Nazaré deverá
abençoar a cada um impondo-lhes as mãos. Tenham paciência com Hilda: ela é a porta para
vossa santidade. A cruz!
Não precisam receber ninguém em vossa casa, apenas receber para as orações na capela.
Amém? Gostaria de que construísseis a nova capela dedicada a Sion. Os recursos virão.
Amém? Não vos preocupeis com os bens daqui. Vosso tesouro está no céu. (+) Maria, Mãe do
Universo.

Lembrai-vos: Não dei nenhuma data a ninguém! Só o Pai sabe!
Amém. Amém. Amém.
Porto Belo, SC, 04/02/2001
São João de Brito ( sacerdote mártir)
5,00 horas – Cerco de Jericó
«Paz! Filhinhos, com efeito, o Reino vem! Vem para quem o espera ansiosamente; vem
para os que não o esperam. Vem para os filhos da luz. Também vem para os das trevas; vem
para desenterrar os mortos... vem para sepultar!... Vem para transformar, e tudo voltará ao que
era! E era o mundo, um presente de Deus, e o homem era a delicia do Pai... e tudo voltará ao
normal, como o Pai havia criado. Mas tudo acontecerá no tempo do Pai... no tempo previsto...
O Reino é do Pai e cabe a Ele restaurá-lo. E cabe aos homens acertar as veredas. E o
Pai permite o tempo para que os homens o usem para endireitar os caminhos, e para que
trilhem estes caminhos. Tudo está nos planos do Pai e nada foi mudado. E Jesus vem para
julgar os vivos e os mortos... mas, no tempo do Pai!
O Reino é de Deus... e não dos confidentes! O tempo é do Pai, e não dos confidentes! E
tudo se realizará de acordo com o Pai ! Alerta, filhinhos: o Pai nunca assustou ninguém, está
desapontado com milhares de filhos, que, usando de seus dons, estabelecem parâmetros ou
datas para a realização dos fatos. Alerta, filhinhos ! Muitas palavras, milhões delas, não
vieram do Pai... e não partiram do céu!
E tudo será recriado... e a terra se renovará, mas não será como muitos dizem... O Pai
não é um Pai assustador; é paciente e justo... e espera o abraço dos filhos e não a sua
condenação. Não é irascível, mas misericórdia! Não segue os profetas, pois suas são as metas e
os planos! Os profetas é quem devem seguí-lo! Devem pregar apenas as verdades !
Mas tudo vem, e o sinal maior é João Paulo II. «É necessária primeiro, a apostasia, e
isto acontecerá após o afastamento do Papa: deste Papa!» Com efeito, a verdadeira Igreja já
será afastada com Pedro! E tudo escurecerá * para os corações devotos... Mas muitos, milhões
de outros corações permanecerão insensíveis! Por isto, ainda não será o fim, pois é necessária
a conversão de milhões de filhos, e para isto haverá o Grande Milagre! Sete meses de
angustia, terror, ódio... e tudo virá.
Filhinhos, é necessária a conversão no tempo do Pai, e este é realmente curto... e está já
às portas. Jesus vem, e colherá o trigo... mas o mundo continuará o seu curso, pois terá de
cumprir sua finalidade, para qual, foi criado. Não vos preocupeis, vós que sois filhos da luz. É
necessário que tudo aconteça, mas, no tempo do Pai.
Rezai. Rezai muito... mas vossas orações devem partir da alma, que deverá ser pura e
leve . Mergulhai no mundo do céu. Vivei em estado de graça. Tudo está prestes a acontecer.
Desconfiai, no entanto, dos que dizem prazos: desconfiai dos que dizem terem sido enviados a
lugares distantes para receberem mensagens, ou dos que dizem terem sido chamados a outros
países para consagrar o Brasil! Deus escolheu seus profetas, para serem anunciadores no
lugar aonde escolhidos... e, em todas as partes do mundo Deus os escolheu. Desconfiai dos que
se repetem, pois a palavra de Deus é sempre nova.
Alerta, filhinhos: muitos profetas estão usando os trajes dos lobos, e são carniceiros!
Velai para não cairdes nos embustes! Já sabeis que o inimigo é astuto, e engana até os filhos da
luz...
Obrigada, filhinhos, por este tempo de orações...Fico, no entanto, triste, porque também
este está incompleto, e não segue as minhas orientações! Havia pedido a todos os
confidentes!... Mas estou feliz convosco, e aqui serão derramadas muitas graças: milhões de
graças! Obrigada, então filhinhos, por este ato de amor. As graças serão para todos os que
aqui participam.
Rezai pelos padecentes: eles ajudarão vosso trabalho que ainda não começou. Rezai e
lutai... Eis que vem o Reino dos Santos, que será eterno! E Deus ceifará o trigo, em muito maior
quantidade que o joio que se queimará, porque o Senhor é Poderoso e Misericórdia! Adorai a
Jesus... e esperai vosso prêmio eterno! Muito obrigada, filhinhos, por esta alegria que me
proporcionais...(...)

( S, E, A, F, A), vosso trabalho é diferente... e será muito lindo! Continuai na luta. (
M...), foste também escolhida, e já o sabes, mas é necessário o desapego das coisas do mundo.
Volta teu coração somente para Deus, e Ele te proporcionará a alegria que precisas. Contudo,
tua missão principal, no momento, são tuas crianças: deves procurar educá-las na fé, pois são
tua responsabilidade. Amém.
( + ) Maria, Mãe do Universo !
Nota : «E tudo escurecerá para os corações devotos.» Aqui, Nossa Senhora se refere ao
caos que acontecerá na igreja, com a saída de João Paulo II (escuridão), mas que só será
observada pelos filhos da luz, pois os outros permanecerão ainda sem perceber – por um certo
tempo - o que se passa. De fato, a maioria não se interessará com as mudanças da igreja, ou
ainda quem sabe aplaudirão. Mas no momento da purificação, milhares de filhos entenderão
tudo e se converterão. Deus é mais forte! O Amor é mais forte! Aguardemos confiantes e em
oração permanente, pois não há nenhuma data marcada e só Pai sabe destas coisas.
Porto Belo, 07 de fevereiro de 2001.
Dia de São Ricardo de Toscana
Final do Cerco de Jericó, 22:30 horas (Mensagem recebida a viva voz)
Paz! Filhinhos. Neste momento, é bom estarmos juntos louvando o nosso Deus. Nosso Jesus,
o Meu Jesus. Estou feliz convosco filhinhos! Porque muitos escutaram a minha voz, escutaram
meus pedidos e se puseram de joelhos, se puseram a rezar, se puseram a fazer o cerco que eu
havia pedido a tanta gente, e em muitos lugares.
As graças que seriam derramadas em tantos lugares, em tantos pontos deste país e para
tantos filhos, serão derramadas aqui, porque aqui escutastes a minha voz. Aqui dobraram os
joelhos, aqui choraram filhos, aqui colocaram suas mágoas muitos filhinhos meus. Aqui
depositaram confiança em Mim, em Meu Jesus e no Pai. Aqui jorrou muito amor, aqui
filhinhos, serão derramadas graças em abundância, porque este lugar já escolhido do Pai, já
nos planos do Pai há muito tempo, este lugar abençoado, será lugar do abraço de Deus aos
filhos, será um marco para o Novo Mundo e para o Novo Reino.
Este lugar já foi marcado pelo Pai há séculos ou a milênios, para que acontecesse o que
hoje acontece, para que estes filhinhos hoje estivessem aqui. Para que todos vós estivessem
aqui hoje. Todos vós fostes escolhidos pelo Pai há séculos, há milênios, para o dia de hoje.
Para estardes aqui neste momento para o abraço Meu e do Meu Jesus. E eu vos quero abraçar
porque vos amo. Eu vos quero tocar, eu quero tocar os vossos corações, eu quero transformar
as vossas vidas, eu quero vos amar ainda mais. Eu sou a Mãe preocupada convosco, com cada
caminho, com cada passo que dais, nesta caminhada, neste mundo difícil, nestas caminhadas
que levam há muitos lugares. Eu vos quero guiar para o caminho correto. Eu vos quero
abraçar, hoje e para a eternidade.
Por isso filhos, Eu estou aqui. Não por minha vontade, mas por vós mesmos, porque estava
determinado diferente. A minha visita seria diferente hoje, seria em vários lugares e o Pai
permitiu que hoje eu visitasse-vos, aqui, neste local, sem necessidade de ir a outros cenáculos
que não existiram, ou a outras orações que não existiram, a outros Cercos de Jericó que não
existiram. Aqui estou no meio de vós. E daqui sim, eu vou partir para vossas casas, para vossos
lugares, abraçar as vossas pessoas, a vossa família, as pessoas amadas, abençoar o vosso
lugar de morada, abençoar as pessoas que foram colocadas em vossas intenções.
Daqui partirei, filhinhos, para o lugar de onde vocês são, onde vocês estiverem, e para
onde vocês irão. De lá e lá, receberão o meu abraço, o meu toque, sentirão o meu coração e
corações se transformarão, e vidas se transformarão e ao chegardes em vossos lares,
verificareis as mudanças que acontecem lá.
Eu vos alerto, filhinhos, para o que vai acontecer, para o que está próximo de acontecer.
Sereis testemunhas destes fatos, porque sois convidados especiais meus, pois aqui neste lugar
só vem pessoas convidadas especiais, que serão testemunhas dos fatos que irão acontecer.
Muitos receberão a coroa do martírio, coroa de sangue. Muitos entrarão no Novo Reino e
testemunharão todos os fatos. E tudo está acontecendo já, tudo já está acontecendo por trás.

Longe de vossa vista. Longe de vosso entendimento, tudo já está acontecendo. Breve, filhinhos,
vereis com os vossos próprios olhos, e com os vossos próprios olhos testemunhareis os fatos
todos. Breve tudo acontecerá e por isso, filhinhos, bem por isso, o céu está bem perto de vós.
Porque o Reino vem e ele vem com tudo e com todos. Todo o Reino vem! Com todas as pessoas,
com todos os anjos, com todos os santos. Com toda a corte celeste o Reino virá. E Jesus
mostrará a Sua Glória. E Jesus julgará vivos e mortos. E Jesus dividirá o rebanho. E Jesus
purificará as boas ovelhas e entregará as poucas ao inimigo.
Graças às vossas orações, filhinhos, muitas almas, muitos pecadores, o purgatório quase
todo pode ser libertado. E até todo o purgatório pode ser libertado pelas vossas orações. É
preciso a luta ainda, é preciso a perseverança, é preciso a caminhada de sacrifício, é preciso a
cruz, é preciso que não reclameis da Cruz. É preciso carregar as cruzes também de vossos
filhos, pais e mães. É preciso carregar as cruzes também de outros, para todos formardes um
batalhão, um exército, em função da salvação de vossos irmãos todos, como espera o Pai. É
preciso todos vos unirdes em oração em vossas casas, em vossos arredores, é preciso bater de
porta em porta para a conversão, para pedirdes a conversão. É preciso vos esforçardes na fé e
viverdes o caminho da fé, o caminho do amor, o caminho da piedade, viverdes o estado de
graça. É preciso viverdes o estado de graça, para poderdes testemunhar aos outros a vossa fé,
a vossa piedade, e com isso salvardes milhões e milhões de almas, que por mérito vosso e Pai
concede a graça especial desta salvação.
De fato, filhinhos, poucos hoje, muito poucos, muito poucas pessoas estão rezando, estão
hoje preocupadas com a salvação da Igreja Padecente, com a salvação do Purgatório. Mas é
necessário salvá-los para que eles possam ajudá-los na salvação dos outros pecadores. Eu sou
a Mãe que vos peço isto. Que peço a vossa caminhada, vosso amor e o vosso sacrifício. E,
filhinhos, hoje, aqui presente neste local, Eu quero abraçar-vos, Eu quero andar no meio de
vocês, Eu quero tocar em cada um de vós. Eu vou tocar e vocês irão sentir o Meu toque, porque
o meu toque é de Mãe e o Meu toque é suave. Meu toque é muito leve, muito suave, mas vocês
vão senti-lo nos corações. Vocês vão sentir o meu toque, filhinhos, eu quero vos tocar, Eu tenho
vontade de vos tocar, Eu tenho vontade de vos ter no Meu coração, de os carregar comigo.
Hoje vou tocar-vos. E vocês sentirão a minha alegria a alegria que vivo neste momento, a
paz que eu vivo neste momento, a felicidade que eu agora vivo, por causa de vós e por vocês
filhinhos. Eu quero vos abraçar e quero vos carregar sempre em todos os lugares, em todas as
oportunidades em que estiverdes em dificuldades, eu vos quero carregar no colo, nas horas
difíceis, em vossas horas tristes. E virão horas tristes, e virão dificuldades, e virão tormentas e
virão tribulações, filhinhos, e é necessário que vos fortaleçais.
Mas eu vos fortalecerei com a Minha presença, sempre constante, basta, filhinhos, me
chamar. Basta me invocar e eu estarei sempre no meio de vós nos momentos difíceis. Eu vou
lutar lado a lado convosco, para defesa da nossa Igreja, a Igreja do Meu Jesus, vou lutar lado
a lado em defesa da Igreja, em defesa dos oprimidos da Igreja, nas tribulações. Em defesa de
João Paulo II o meu Pedro. E, filhinhos, Pedro está ás portas do mundo. Está para ser afastado
a qualquer momento e este será o grande sinal, como tenho avisado tantas vezes.
Tenho avisado que muitos, muitos filhos não perceberão mudança nenhuma, não se darão
conta das mudanças que irão acontecer, com a mudança do trono. Não se darão conta do que
vai acontecer, do que vai acontecendo, porque o inimigo é ardiloso. O inimigo é manhoso, é
astuto, e sabe enganar os filhos da luz. Então filhinhos, estai sempre alertas. Olhai sempre para
o alto. Olhai sempre para Mim. Olhai sempre João Paulo II onde quer que ele esteja, filhinhos,
e não errareis o passo. E ficareis conosco. E ficareis com Jesus. E ficareis com o Pai. Não
podereis errar os passos se olhardes sempre para o alto e escutardes a Minha voz. As minhas
orientações que são dadas em tantas partes do mundo, que já foram dadas em tantas partes do
mundo, basta segui-las corretamente. Basta não se deixar envolver por embustes. Procurai a
verdade. Procurai conferir as verdades. Procurai no Santo Livro as verdades que lá estão
desde séculos, desde milênios, e andai no caminho correto para o abraço final.
Os tormentos virão, filhos! E sereis testemunhas de fatos hediondos. De fatos tristes,
pavorosos, horrorosos, horríveis, mas estareis escudados sob o Meu manto porque Eu estou
protegendo a cada um de vós. E hoje, este mando azul que Eu carrego, diferente do vermelho
de outras vezes, o cinto azul e o manto azul que carrego... Eu preciso vos dizer, o céu está as

portas, o céu é azul filhos, o céu é azul, o céu é de paz, o céu traz a paz, o céu traz o amor, a
bonança. O Céu é azul, filhinhos, e o céu já está próximo e já podereis até tocá-lo com vossas
próprias mãos. Porque tudo ao redor fala do céu.
Todos os acontecimentos do mundo, os sinais que estão acontecendo falam do céu, porque
são sinais já previstos a tanto tempo. São sinais do próprio Jesus que falava a tanto tempo. Já
estão acontecendo para saberdes que o céu está próximo de vós. Mas o vosso céu é azul,
porque vós sois filhos da luz. Vós sois os Meus filhinhos prediletos. Mas chorareis muito,
chorareis muito filhinhos. Tereis medo sim, tereis muito medo filhinhos, mas alertai, porque
milhões morrerão de medo. Milhões morrerão de pavor, pelo que verão. Alertai então,
filhinhos, e não tenhais medo, vós que sois filhos da luz e que estais sobre o meu manto,
protegidos.
Continuai a vossa jornada de paz e de amor. Espalhai a paz. Sede instrumentos de paz. Sede
instrumentos de amor e tereis o Novo Reino nas vossas mãos. E vivereis o Novo Reino para
sempre. Quero abraçar de uma maneira especial os filhinhos que vieram de tão longe. Sabei
filhinhos, que lá em vossas terras, lá em vossos lugares, também existem profetas, também
existem os confidentes, também existem os videntes. Sabei que lá eu também apareço. Sabei que
lá eu também me manifesto e dou os meus recados. Se estais aqui, filhinhos, é porque não
ficastes sabendo nada disto, não ficaste sabendo deste encontro de hoje, que eu havia marcado
com todos.
Mas Eu não deixei vocês. Eu os convidei aqui. Por isso filhinhos, ficai certos e não tenhais
medo, porque eu estou sempre, sempre e estarei sempre do vosso lado. Porque sois meus
filhinhos prediletos. Sois meus filhinhos amados. Sois escolhidos para a missão. A Missão
difícil mas necessária, para o Novo Reino.
Filhinhos, Eu vos abençôo agora. Eu vos abençôo através da fórmula que o Meu filho
Cláudio sempre usa, mencionando a fórmula da nossa Igreja. Eu uso esta fórmula também,
para abençoar todos os filhinhos do mundo , porque são da minha igreja. É minha Igreja que
abençoa e Eu uso esta fórmula agora para abençoar-vos a todos.
Pedi ao céu, ao Deus Pai que vos proteja, que vos carregue no colo nos momentos ruins que
virão. Que proteja toda a vossa família, toda a vossa casa, todas as pessoas que amais. Eu vos
abençôo agora, filhos! Aceitem a benção desta Mãe, que protege, que ama e que tem um
coração parecido com o vosso coração.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! (3 vezes)
Eu estarei agora andando no meio de vós, caminhando entre vós e escutareis o meu
coração, sentireis o meu toque de Mãe e de minhas mãos sobre vós. Eu estarei agora filhinhos
a vossa disposição. Cada um de vós sentirá o meu toque. Cada um de vós falará comigo. Cada
um de vós, pode pedir, pode me chamar, pode clamar e pode me amar se quiser. Amém,
filhinhos!
Porto Belo, 07 de Fevereiro2001- 23,00 horas
Cerco de Jericó na Capela Rosa Mística (Recebida a viva voz)
Saiu o semeador a semear e a semente deveria produzir e o fruto seria bom, mas na calada
da noite o inimigo também saiu a semear. E semeou o joio, e semeou a semente ruim, e semeou
a erva daninha na intenção de destruir a boa semente.
Filhinhos, filhinhos, filhinhos, sois escolhidos para esta missão, sois escolhidos para a
caminhada do Pai. O próprio Pai vos escolheu. Mas o inimigo estará sempre a espreita e onde
semeais boa semente ele semeará o joio, tentando vos destruir, tentando colocar por terra
aquilo que produzis. E isto acontecerá sempre que testemunhais a Minha Palavra.
Sempre que quiserdes testemunhar a Minha Palavra, o inimigo estará por perto, semeando o
seu joio. Fazendo-vos intrigas, perseguições, calúnias, derrubando vosso trabalho. Então,
filhinhos, rezai sempre, permanecei sempre em estado de graça. Permanecei sempre nos
caminhos da Luz, nos Meus caminhos, e tereis sempre a força e tereis sempre a sabedoria
suficiente e necessária para vossa caminhada.

Jamais, filhinhos, jamais deveis agir por impulso. Analisai sempre cada passo que dais.
Analisai todos os passos, verificai todas as saídas, todos os corredores, antes de passar por
eles. Pedi licença ao Pai para abrir qualquer porta antes de passar por ela, sede prudentes,
cautelosos, porque o inimigos vos espreita em todas as esquinas, em todos os lugares e até na
vossa própria casa, no vosso próprio lar, ele pode se fazer presente, para destruir o vosso
trabalho, a vossa caminhada.
Estai sempre alertas, filhinhos, porque toda missão envolve sacrifício. Envolve duras lutas,
porque o inimigo não vos deixa em paz. O inimigo vos persegue, porque sabe do vosso
trabalho, da vossa boa intenção, da vossa disponibilidade e ele vos odeia, odeia vosso trabalho,
odeia vossa caminhada e odeia o amor que tendes por vossa Mãe Maria.
Em todos os lugares encontrareis espinhos. Em todos os lugares encontrareis discórdia,
calúnias e perseguição. Alertai, filhinhos, ficai alertas e alertai os vossos outros irmãos, para
as ciladas do inimigo, para que sem mantenham sempre alertas, para que se protejam, sob o
manto desta Mãe, no escudo de proteção do Pai. Na oração, na piedade, na oração, na
piedade, na oração, na piedade. Na oração do coração, da alma.
Acautelai-vos filhinhos. Permanecei puros! Procurai sempre o sacerdote nos momentos
difíceis, nos momentos de erros, e estejam sempre em estado de graça. Em constante estado de
graça, para vencerdes as ciladas. Não será fácil, a Mamãe já apontou, já falou tanto sobre as
ciladas, sobre as perseguições, sobre as tribulações que virão e Eu, vosso Jesus, vosso Irmão,
caminho convosco lado a lado. E caminho com a Cruz. E caminho com as vossas cruzes
também, porque vos quero no meu abraço e nos Meus braços.
Então, filhinhos, continuai vossa jornada, e tende força, tende coragem, tende fé e
acreditai: Eu estou convosco! E estarei sempre! E Venceremos! E venceremos, filhinhos!
Erguei os braços e dizei: venceremos! Somos vencedores! Porque Jesus vai a frente, porque
Maria nos cobre, com o seu manto azul (e todos repetiram em coro). E assim, filhinhos, tende
certeza da vossa vitória, da vitória final, da vitória de todas as pessoas que amais e da derrota
do inimigo hediondo, que deverá voltar ás profundezas e não vos atentará mais. Amém!
Eu vos abençôo, filhinhos, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
(3 vezes) ( Houve uma pausa na mensagem mas as orações continuaram. Depois, ao tempo
da benção final, estava presente Nossa Senhora. No entanto, de repente Jesus se fez novamente
presente proferindo as palavras abaixo, e deu, Ele mesmo, a benção final.)
Filhinhos, Eu quero estar sempre presente neste sacrário para adoração! Sacrário
abençoado pela Mãe. Quero morar aqui. Quero receber visitas diárias. Aqui as pessoas vem
diariamente. Nas igrejas as pessoas estão indo só para as missas. Aqui as pessoas vem
diariamente. Aqui eu poderei ser adorado, diariamente. Eu quero morar aqui. Eu quero
permanecer aqui. Porque eu amei aqui, porque Eu amo este lugar. Porque Eu amo todos os
filhinhos que Mamãe traz.
Visitai-Me sempre, filhinhos, Eu estou sempre sedento do vosso amor. Sempre querendo
conversar convosco, sempre querendo vos ajudar, sempre querendo trocar opiniões e idéias,
para vossa caminhada. Procurai-Me sempre, filhinhos, procurai-Me sempre quando estiverdes
cansados, quando estiverdes oprimidos, quando estiverdes doloridos, com o vosso coração
angustiado, colocai vossos temores, vossas dores, vossos sofrimentos, aqui, neste lugar,
escolhido do Pai e Eu vos aliviarei e aliviarei todas as vossas dores, todas as vossas angustias,
vossos sofrimentos. E após aliviados, mostrarei os caminhos, darei opiniões para vossa
caminhada, a Minha orientação, darei a minha Paz o Meu consolo e caminharei convosco
sempre.
Vinde a Mim! Vinde para o Meu abraço! Para a Paz! Para a Luz! Para o Meu Coração! E
aceitem agora, filhinhos, esta benção, que veio do Pai, através destas Minhas Mãos! Deste
Deus que vos ama! Deste Deus que é irmão! Deste Deus que caminha convosco! Aceitem do
Pai as bençãos perenes de felicidade, para a paz, para o amor e para a eternidade.
Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém! (3 vezes)
Obrigado, filhinhos, muito obrigado, filhinhos. Sigam sempre vossos caminhos de Luz. De
paz e de amor. Amém!
Eu Sou, JESUS!

5) VISITAS A CEMITÉRIOS
Um dos pedidos de Nossa Senhora que atendemos com o maior prazer, é irmos rezar nos
cemitérios. Muitos nos chamam de loucos por causa disso. Mas a verdade é que temos
aprendido muito, com nossas visitas de oração aos cemitérios. As almas, na verdade, não estão
nos cemitérios, pois espíritos não precisam de um lugar. Mas os cemitérios são Campos Santos,
lugares de oração, onde podemos dirigir nossas orações unicamente para as almas, pois o lugar
sugere isso.
E não é só isso: ao rezarmos ali, podemos ler os nomes nos túmulos, e a eles oferecer
também nossas preces, e é aqui que está o segredo: muitas almas que estavam esquecidas pelos
seus familiares, são agora lembradas... e, talvez, só precisariam desta visita!... Quantas almas
hoje nos agradecem e intercedem a Deus por nós, por terem sido lembradas no cemitério!...
Além disto, estas visitas exigem sacrifício, amor, disponibilidade, fé, ingredientes eficazes
para a salvação das almas. Nosso grupo se empenha, com amor, a estas visitas, e temos colhido
muitos frutos saborosos, que nos alimentam na fé e nos edificam na vida espiritual. Temos hoje,
pequenos grupos, em lugares diversos, que fazem esta caminhada de amor, unicamente porque
amam as almas e as querem ver felizes no céu.
Por graça especial de Deus, muitas mensagens nos são passadas nos cemitérios, através do
Arcanjo São Miguel, Nossa Senhora, e até do próprio Jesus e temos a graça de saber o resultado
daquela visita. Às vezes, por ordem do Pai, também almas escolhidas nos trazem mensagens.
Algumas destas mensagens são dadas abaixo, mas temos muitas. E, a pedido de Nossa Senhora
que é a autora deste livro, não mencionaremos em quais cemitérios foram dadas para não
provocar constrangimentos ou especulações. No final do próximo capítulo segue a relação das
cidades aonde visitamos cemitérios.
6) A IMPORTÂNCIA DA ORAÇÃO NOS CEMITÉRIOS:
«Obrigado filhinhos por tanto amor aos padecentes. Vossos caminhos serão sempre
iluminados com luzes divinas e vossos lugares no céu já estão reservados Amém?.
A alma da gente está refletida neste campo, onde os mortos já não recebem orações e os
vivos partem para morte. Os cemitérios devem ser considerados sagrados, ou seja, lugar de
oração perpétua, e, diariamente devem ser visitados e cuidados. Cemitério são lugares onde se
semeiam os pecadores e esses precisam de orações. Os que estão vivos correm o risco de um
dia também serem esquecidos e permanecerem séculos no purgatório: de serem esquecidos
pela própria casa. Os nomes, as flores, são orações e as almas beneficiadas agradecerão com
sua intercessão. Salvai almas, mandai-as para o céu e tereis santos ao vosso lado e ajudareis a
curar as feridas de JESUS. Amém?» São Miguel!
«Em cada cemitério podereis rezar o Terço do Amor e uma oração de Santa Gertrudes e
três jaculatórias: Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. E que a luz perpétua os ilumine. Amém!
Vossas orações refrescam as almas.
(+) Maria, Mãe do Universo.»
«Filhos, aqui nos cemitérios podeis encontrar sempre a Deus: são lugar de oração, de paz!
E os padecentes e santos rezam convosco, porque amam rezar e sentem-se felizes em vossa
companhia. Rezai com eles, pois são vossos companheirinhos de fé, de bondade, de
caminhada... Lembrai-vos de que, os padecentes são almas convertidas... e, os convertidos são
santos. Amém.» São Miguel.»
6) MENSAGENS RECEBIDAS NOS CEMITÉRIOS
A seguir colocamos uma sequência de pequenos tópicos, por assunto, das mensagens
recebidas quando rezávamos nos cemitérios. Como são centenas, destacamos algumas delas,
sem mencionar o local e sem observar a data em que cada uma foi recebida. De todos os que

participam na caminhada, apenas quando eu, José de Nazaré estou junto, temos a graça do
resultado do cemitério. Indicamos cada cemitério, com este sinal +++
+++ INDULGÊNCIAS «Este senhor, (... ) lucrava muitas indulgências, mas algumas não
eram bem feitas. Não rezou com piedade muitas Ave Marias. Agora, para sua saída do
purgatório, é necessário rezar três Ave Marias, com muito amor. Amém. Amém. São Miguel.»
+++ABORTOS: «Esta senhora - que está no inferno - abortou cinicamente, três crianças e
orientou outros dois abortos. Assassinou ainda um companheiro, por ciúme. Não sentiu
remorsos, pois fez para se livrar da traição! Continuou sua vida devassa, até morrer por
overdose. Nunca confessou o crime, e uma moça suspeita (...) pagou em seu lugar, na cadeia e
acabou morrendo enforcada lá. (É simplesmente, hediondo! )
+++ «Há aqui, e em outros cemitérios, parteiras que ganharam o inferno, por colaborarem
com abortos e até incentivá-los. É crime. No inferno , contemplam eternamente seus atos
hediondos, e vivem as dores das crianças que foram exterminadas...! »
+++ «Aqui, uma parteira foi responsável por dezenove abortos...e esta crueldade
monstruosa lhe valeu as eternas chamas...»
+++ «Uma parteira praticou 11 abortos. Rezem agora uma Salve Rainha... »
+++ «Muitos abortos. Rezai em defesa da vida»
+++ «Há 4 criancinhas abortadas. Rezai pela vida.Em defesa da vida. »
CARIDADE, AMOR : Ao casal que nos acompanhava foi passada esta mensagem:
+++ «Filhos, três ainda agonizam. Rezai na Santa Missa. Os vossos antepassados estão
todos salvos, junto com mais 27.491 almas. Neste cemitério estão 31.743 sepultados, sendo que,
4.235 já estavam salvas antes de vossa chegada, e 17 estão perdidas para sempre. Como o
tempo do Senhor é agora, deveis escolher também três nomes de ainda militantes, para que
recebam estas orações na hora da morte e a consequente salvação. Aqui todas poderiam ser
salvas, mas o Pai pediu mais purificação, às três agonizantes acima, pelo mal que (...) causou
a seus filhos. Amém. São Miguel.»
(No momento em que eu recebia esta mensagem , Maria Angelina escutava vozes que
pareciam dizer: Maria, Maria, Maria, mas muito difíceis de entender. Em seguida, o Arcanjo me
fala o nome das três almas agonizantes, conforme referiu no início: (...) e me fala da necessidade
de serem rezadas muitas Ave-Marias e que elas, as três almas, estavam rezando aos ouvidos de
Maria Angelina... E, - coisa Divina! – estas três se prontificaram a atender o pedido do Pai,
conforme acima: o Pai pediu mais purificação! À noite, na Santa Missa, na Catedral, salvaramse! Outro fato interessante desta mensagem, é que naquele momento poderíamos escolher três
nomes de pessoas vivas que receberiam nossas orações, e assim, teriam a salvação garantida,
pois seriam – as orações – colocadas para a hora da morte delas: « o tempo do Senhor é agora!»
) Oh! quão bendito é este Deus misericórdia!)
+++ ESPIRITISMO : « Esta jovem morreu nas mãos dos espíritas. Sua mãe está morta
(no inferno). Muito obrigado por virdes aqui. Ela nunca havia perdoado a mãe. Agora se salva
por vossas orações. São Miguel.»
(Trata-se de uma jovem de dezesseis anos, que havia ficado doente dos pulmões, mas a mãe,
ao invés de tratá-la com médicos, procurou os médiuns espíritas, deixando-a a seus cuidados. A
moça não queria, pois vivia uma religiosidade a toda prova na Igreja Católica, mas a mãe a
obrigou. Ela acabou morrendo pela doença, e não conseguiu perdoar a mãe, por isto estava até
agora no purgatório (dois meses ). A falta do perdão pode levar ao inferno, mas a moça em
questão, era uma católica fervorosa, e não aceitava o tratamento espírita, por isto seu purgatório
foi curto. Mas a mãe paga para sempre...)
+++ «Esta envolveu-se com o espiritismo, tirando a paz de alguns, trazendo discórdia em
casa e na comunidade. Seu ódio ultrapassava qualquer limite, e seus filhos não conseguiram
viver à sua sombra.» (A perda eterna de tantas almas assim, mostra o quanto o espiritismo é
abominável a Deus, pois Ele diz: “estais proibidos de consultar espíritos”.)

GRAÇAS ÀS ORAÇÕES: +++ São Miguel nos disse : «O PAI vos concede além dos
cemitérios, mais 4.500 almas distantes. Amém, obrigado pela caminhada, obrigado pelo vosso
amor. São Miguel.»
+++ (Foi rezada uma Salve Rainha sobre a cidade. E 1728 almas que não estavam ali,
foram salvas. Umas estavam no mar, outras jogadas nos morros e nos mangues. Em 14
cemitérios visitados,
4.411 crianças evangélicas não puderam ser batisadas, pois a
responsabilidade é dos pais.)
+++ «( ... ) salvou os dois por rezar o rosário. O filho pede para colocar o rosário no
túmulo. Esta senhora rezava muito o rosário por seu esposo e filho, mas era sempre
repreendida pelo esposo, e por isto rezava às escondidas. Está no céu, e hoje seu esposo e filho
também se salvam. O filho ( ... ) pede, numa homenagem à mãe, que se coloque o rosário sobre
o túmulo.» São Miguel!
+++ «( ...) Graças por virdes aqui. Tudo está próximo e eu não encontraria a
felicidade.(Uma alma)
+++ «Obrigado. Continuai a caminhada de amor. Estamos próximos. Amém. São Miguel»
+++ «Paz! Hoje, filhos, foram batizadas 613 crianças em vossa caminhada. Outras
almas, fora dos cemitérios também foram salvas num total de 1.411., e mais 30.000 que vos
acompanham nesta caminhada, de vários lugares. Amém. São Miguel.»
+++ «Poucos rezam aqui, e nos sentimos abandonadas. Obrigado por terem vindo». (uma
alma)
+++ «Paz! Filhinhos o PAI tem ainda maior amor por vós. Hoje convoco-vos a rezardes
constantemente pelas almas: elas agonizam em vista do fim próximo. Continuai fazendo essas
visitas que salvam adquirindo indulgências. Salvai almas, pois muito são os filhos que DEUS
espera no céu. Eu acompanharei cada passo vosso. Voltai à (... ) para salvar os outros. Sou
Mãe deles também. Amém! Maria Mãe do Universo. .»
(Em um dos cemitérios visitados hoje, São Miguel havia nos dado o números de salvos,
mas disse que eram apenas os católicos...Agora, Nossa Mãe nos pede para voltarmos lá, em
outra oportunidade, para rezarmos pelos de outras igrejas. Sempre, em todos os cemitérios, os
números que nos são dados incluem os de outras igrejas. Hoje, no entanto, estranhamos, que os
de outras igrejas tiveram de esperar um pouco mais pelo seu resgate. O Pai sabe das coisas, e
Nossa Senhora só faz o que o Pai pede. Amém)
+++ FOI BOM : «Foi bom trazer a ( ... ) para esta caminhada, pois será um bom
instrumento nas mãos de Deus. Obrigado , (...vovó) não tenha medo! Obrigado a todos.
Continuai salvando almas. O reino está próximo. Os coronéis se perderam! Amém? São
Miguel. (È um cemitério antigo de Santa Catarina, e aqui estão enterrados os grandes «
coronéis», os mandantes de assassinatos e os poderosos de épocas atrás...)
+++ PODRIDÃO E GANÂNCIA: «Este reino é podridão! Lutai pelo outro! Esquecei as
coisas daqui. Ah! Se eu pudesse recomeçar... Ajudai, ajudai, ajudai... até que tudo venha!
Sejam apóstolos dos agonizantes. Amém! .» (Esta alma estava muito angustiada. Estava desde
1913 no purgatório, e por apego às coisas terrenas. Assinou seu nome(... ).
«Há homens cheios de ganância! Sejais sempre puros...Todo sacrifício é ainda muito
pouco! Rezai, rezai, rezai. Salvai os padres e salvai as almas. Amém. São Miguel!
+++ «Nestas terras, existem 18 corpos, jogados em valas comuns e esquecidos... »São
Miguel.
+++ «Os erros do passado, continuam hoje no meio dos poderosos: riqueza, riqueza,
riqueza, poder, ganância, maçonaria... ódio, ódio, ódio... E hoje é mais podridão, pois é
maquiavélico: o mal é praticado às ocultas. O roubo, o poder, as chacinas do espirito. No
entanto, 99.189 daqui, estão na gloria, pois conseguiram subsistir a todos os perigos da alma e
do corpo, e intercedem agora por toda a cidade. Amai os padecentes. São 147.273 corpos, e
hoje 38.113 foram salvos, e 9.971 perdidos eternamente.»São Miguel!
+++ AIDS : «Aqui, dois jovens se perderam, pois contagiaram-se com AIDS, e passaram
a doença, propositadamente à outras pessoas inocentes. São Miguel!

(Há inúmeros homossexuais perdidos eternamente, tenham ou não contraído a AIDS. Vejam
as desafiadoras “paradas gays” se sucedendo em todo o mundo como em Sidney e São Paulo
recentemente. Lembrem pois o fim de Sodoma e Gomorra, antes de desafiarem ao Senhor que
diz: é abominável! )
+++ ASSASSINO: « Neste cemitério, o senhor que está perdido, assassinou
espiritualmente a própria esposa, pervertendo-a, com atos impuros, deturpando sua mente e
desviando sua alma dos caminhos do Senhor.» São Miguel!
+++ (...) «Está no inferno porque assassinou a doméstica por estar grávida dele. Teve
medo de que contasse a esposa. Morreram, a doméstica (...) e a criança.. Neste local há muita
corrupção de menores e roubos de terras ». São Miguel!
BATIZADOS: Em muitos cemitérios encontramos crianças que morreram sem o batismo,
sejam por abortos, nati-mortos, etc. Então as batizamos, e muitas destas criancinhas nos deixam
mensagens, como:
+++ «Muito obrigada. Rezem agora pela minha mamãe!»
+++ «Avisem a todos sobre o batismo das criancinhas. A criancinha pagã só vai para o céu
se sua mamãe ir, ou quando alguém batizá-la!
+++ «Obrigada. Minha mamãe já me abraça, estamos no céu agora com mais 412
alminhas, que, neste momento receberam também esse vosso batismo. Obrigada, e continuai
com vosso amor .Amém. Amém. Amém.»
+++ «Meu papai e mamãe se salvaram agora .Eu ficarei sempre com vocês. Muitos
esperam a visita e esperam o abraço de vocês no céu. Amém, obrigada. (... batizada agora)
+++ (Em um cemitério evangélico): «Aqui os filhinhos não podem ser batizados. São de
responsabilidade dos pais, e estarão aqui até o fim. Batizai vossos filhinhos todos. Aqui , 17
ficarão até o fim do mundo. Amém São Miguel.» (Quando é por culpa das mães, estas ficam
no purgatório até que os pequeninos sejam libertados do limbo.)
+++ «Batismo de Mara e mais 11 crianças, Mara estava há 27 anos esperando por este
momento. Sua mãe também estava esperando por este momento, e seu pai já havia estado no
purgatório. Aqui jazem 2947 católicos e hoje se salvam 918, e 1.988 já estavam no céu. Ficam
perdidos 41 por roubos, partos criminosos, assassinatos, maçonaria . Aqui nesta cidade o
Espírito Santo virá e derramará graças e um sinal para conversão. O povo está longe de DEUS,
mas DEUS é complacente. O padre é ligado a maçonaria. Amém! São Miguel.»
PROSTITUIÇÃO: +++ «(...) Esta está perdida, porque era prostituta e interferia nas
famílias, derrubando muitos casamentos. São Miguel!
+++ «Este casal está perdido: trabalhava com a luxuria...São Miguel!
+++ Ele... e ela..., aliciadores, com casa de prostituição, mercadores de jovens para a
prostituição, jazem no mais profundo dos infernos....» São Miguel!
LUXURIA: +++ «Envolvidos em sexo e álcool, eram pessoas cultas, mas o escândalo
causado aos seus os levaram à morte eterna. São Miguel!
+++ «Ha um perdido por perversão sexual.» São Miguel!
+++ «Aqui estão cinco que jazem no inferno por fornicação.» São Miguel!
+++ «Um, por sexo inveterado. Este tinha 71 anos de idade. (... ) Rezar pela família...»
+++ « (... e ...) perdidos os dois, por pratica de pornografia...» (Eram dois irmãos)
+++ (o grupo rezou de joelhos e de mãos dadas por este , que estava no purgatório por
fornicação. Está intercedendo agora por.(... ) um amigo nas mesmas condições.)
+++ «Filhinhos, aqui estão perdidos, dois por indução à fornicação; quatro por estupros e
um sacerdote por sexo inveterado – sem controle.» São Miguel!
+++ «Rezai especialmente contra a luxuria, pois isto leva a todos os outros erros. É por este
pecado que aqui jazem tantos mortos.» São Miguel!
+++ «Não estamos mais presos... obrigado por vosso amor.. Estamos no céu. Graças.
Graças. Graças. Amém, Amém, .Amém . (Uma Alma) (Este cemitério estava fechado, pois já era
noite, e as almas se reuniram perto do portão, e nos acenavam agradecendo-nos por nosso

trabalho. Pediam-nos terços e orações por seus familiares. Foi muito emocionante ver a alegria,
a euforia que criaram. É a festa no céu...)
+++ «As práticas hediondas de sexo repugnante continuam na cidade. Essas Almas , salvas
hoje, intercederão pelas outras.» São Miguel!
+++ (Aqui, São Miguel, se fez interprete de uma alma) «Atentem, filhos, para o pecado da
carne! Estou há 31 anos no purgatório por faltar com a caridade a minha esposa que sempre
me amou. Perverti-me com o sexo solitário, e minha esposa me esperava com ansiedade... e
nunca consegui fazê-la realizar-se...pois eu já me havia realizado antes. Minha vida foi um
inferno, e minha esposa sofria muito, e sofria ainda mais! Eu vou agora ao céu, por vossas
orações, e graças ao sacrifício dela e das suas orações. Estávamos a trinta anos casados e eu
sempre lhe fui infiel, pensando apenas no meu prazer pessoal, buscando nas revistas e filmes o
meu prazer. Rezai contra a luxuria. Meu lugar, na verdade, seria o inferno, mas minha esposa
rezou muito por mim. Obrigado por esta visita. Amém.»
+++ «( ...) está no inferno por cometer crimes sexuais contra a esposa» São Miguel!
PAIXÃO: +++ «Há, neste cemitério, 7 perdidos, e um sacerdote é responsável pela
perda de um deles: trata-se de uma mulher que se viu envolvida pela paixão, e o padre nada
fez para mudar. Enganou-a fazendo-a desesperar-se e perder o sentido da vida. Entregou-se à
solidão, adoeceu odiando a DEUS e a todo mundo. O padre ainda vive e está em outra cidade.»
São Miguel!
+++ «(...), assassinou um marinheiro e escondeu o cadáver no mar, por ciúmes. São Miguel!
+++ «São 191 túmulos. Trinta e uma almas salvam-se hoje e três estão no inferno. Um, por
ciúme, matou a esposa e suicidou-se... São Miguel!
ESCÂNDALIZAR MENORES: +++ «Aqui, um está perdido por escandalizar crianças,
por maus exemplos. Está há vinte e um anos no inferno, o que equivale a trezentos anos de
fome, com dores e em carne viva! São Miguel!
+++ «Há também um professor no inferno, que assediava meninas Rezai pelos adúlteros e
pelos luxuriosos. São Miguel!
+++ «Há aqui, um padre, perdido por corrupção de menores. Rezai, rezai, rezai.
+++ «O professor (... ) está no inferno por aliciamento de menores.» São Miguel!
+++ «Este casal está nas chamas eternas por corrupção de menores. O crime contra a
integridade dos menores, é duramente pago no inferno...» ( notar o exemplo acima)
+++ «Jonas é pai estrupador das próprias filhas. Patrocinava sessões de sexo com outras
jovens e sua familia. Seu inferno é pavoroso. Sua casa precisa de orações, pois continua... São
Miguel! ( casa de prostituição ao lado...)
TERRAS: Também a ganância pela terra, tem dado o inferno a muita gente. Podemos dizer
que não encontramos cemitério algum, que não tenha ao menos uma alma perdida por causa do
roubo de terras, e questões de águas, extremas e coisas do gênero.
+++ «Aqui há um assassinado por causa de posse de terra. O assassino está em outro local
e sua alma está no inferno.» São Miguel!
+++ «... um político corrupto ganha o inferno por roubo de terras...» São Miguel!
+++ «Aqui são salvas hoje, 113 almas, e estão sepultados 731 corpos. Estão perdidas 11
almas: corrida inveterada por poder e terras. Muitas disputas. Arrogância. São Miguel!
BEBEDEIRA:+++ « Alguns, que hoje foram salvos, ficariam mais até dezessete anos no
purgatório, por causa da bebedeira e luxuria...» São Miguel!
SACRAMENTOS: +++ (Fala um luterano) «Irmãos, saciai-vos sempre de todos os
sacramentos, especialmente do Cristo Eucarístico. Pregai , pregai a vida Eucarística. Obrigado
por vosso amor, ( o grupo ) pois, graças a ele podemos nos salvar. Bendito o PAI que vos
escolheu. Pregai, pregai a vida. Obrigado Amém, Amém, Amém
+++ (Uma alma de um luterano diz) «Talvez os únicos cristãos que aguardarão no
purgatório, o juízo final, são os evangélicos, pois conhecem os ensinamentos de JESUS e seus

sacramentos, mas preferem viver a vida conforme sua conveniência, e alegam ser os
sacramentos, apenas sinais. Os outros não conhecem os sacramentos, por isso não são tão
culpados. A maioria dos grandes evangélicos são maçons».
+++ (Um cemitério luterano) «Aqui jazem 182 almas. Um está perdido por ódio aos
católicos. Os outros todos ficarão no purgatório até o fim do mundo. São Miguel!
RELIGIÃO:+++ «Há vários perdidos por causarem intrigas religiosas. Neste local está
um que vivia um fanatismo idiota, numa teimosia total. Todos os que vão para o inferno são uns
teimosos e cabeças duras.» São Miguel!
+++ «Aqui há 217 túmulos. São salvas agora 9 almas. Uma está no inferno por ser um
ateu teimoso...» São Miguel!
+++ «Um está perdido, por ódio aos católicos. São Miguel!
SEPULCROS CAIADOS : +++ «...Sua fama de santidade era notória: na igreja, na
comunidade e no povo, era exemplo de vida. Mas em casa usava a outra face: de lobo
carniceiro. Suas confissões mascaradas o condenaram para a eternidade. Sua família,
especialmente a esposa se salvará, graças a paciência, a resignação e a força de vontade. São
Miguel.»
+++ «Ele ( ...), um ateu teimoso, está no inferno. A esposa (...) foi salva hoje: seu ódio foi
compensado pelo sofrimento. Ela faleceu em 1983.» São Miguel!
+++ Num determinado túmulo São Miguel disse: «Este era maquiavélico, induzia toda a
família à prostituição e sadismo. Estava sempre à frente de tudo: na igreja, no trabalho. Fez
grandes obras em beneficio da comunidade, mas em casa era um verdadeiro monstro. Sua
família sofreu calada » ( Mostrou-me, em seguida, uma linda imagem de Nossa Senhora,
colocada em um jardim, que fora mandada fazer por este homem! )
MAÇONARIA: (Jesus diz em uma de suas mensagens que: «os maçons não tem parte
comigo». E comprovação disso temos de sobra, pois em muitos cemitérios pudemos perceber o
grande percentual de maçons que ganharam o inferno.) +++ «...aqui, os poderosos maçons, e
muitos assaltantes de terras jazem perdidos...» São Miguel!
+++ « ..os poderosos maçons, o sexo, a ganância, o dinheiro, a besta. Felizmente os orantes
se salvam. Rezai pelos sacerdotes, muitos estão ligados com a maçonaria. Rezai pelos ricos,
pois eles não rezam. Rezai pelos pobres para que continuem rezando, pois o reino é dos
pobres.» São Miguel!
+++ « ... o mesmo poder que mata. A mesma ganância. O inferno é deles!» São Miguel!
+++ « Não vos apegais ao passageiro, pois tudo será destruído. Tudo será consumado. O
sexo desenfreado, a loucura do dinheiro, a gana do poder são caminhos do inferno, embora
aparentemente agradáveis. Usai a porta difícil, caminhai sobre pedras. Obrigado por virdes
aqui, continuai salvando os cemitérios.» São Miguel!
+++ «...A maçonaria branca faz ninho aqui. Tem muitos sacerdotes mancomunados a
ela...rezai por eles.» São Miguel!
+++ « ... alguns são grão- mestres da maçonaria, e estão no inferno...» São Miguel!
+++ «( ... ) ganância, roubo de ações, maçonaria...» São Miguel!
+++ «A maioria que está perdida, neste cemitério, pertencia à maçonaria» São Miguel!
+++ «Estão perdidos muitos da rosa cruz, erva daninha que desvia jovens, apontando-lhes
os caminhos maçons. Continuai salvando almas e pregando o quanto é abominável a
maçonaria.» São Miguel!
+++ «Salvam-se aqui, hoje, 1.217 almas, e jazem um total de 4.747. Estão perdidas 119. São
53 os maçons perdidos, e muitos deles por disputas de poder entre eles mesmos. Rezai pelos
ricos. Rezai pelos pobres. São Miguel!
RELIGIÕES SATÂNICAS: +++ « Dobrai os joelhos, e, em forma de cruz, rezai uma
Salve Rainha para abençoar este campo santo. Muitas religiões estranhas, sacrifícios humanos
. O inferno está cheio dos que isto praticam. Aqui, estão 27 crianças sacrificadas por rituais
satânicos!» São Miguel!

+++ «Luxuria desenfreada. Nove padres perdidos. Muitos maçons e religiões estranhas.
Este cemitério, embora católico, foi consagrado diversas vezes a Lúcifer. Mas Deus é mais
forte. Adquiram nove indulgências para limpá-lo. Amém! Hoje já conseguiram uma
indulgência. Obrigado por vosso amor. As criancinhas já foram batisadas. O soldado* está
salvo. Amém. São Miguel.» ( * Soldado sepultado no monumento dos combatentes.)
( Neste cemitério está erguido um altar para o demônio, e ali encontramos alguns homens
que jogavam cachaça nele. Havia um cheiro insuportável. Ao me aproximar, pude ver satã me
olhando furioso! Brandia no ar uma espécie de corrente, para me assustar. Vestia uma bermuda
cor metálica, e o resto do corpo estava nu, mas tudo era envolto em fumaça. As vezes ria da
minha fraqueza. Me aproximei erguendo o rosário, e São Miguel me seguiu. Fiz o sinal da Cruz.
Satã nada me fez e pude observar e até tocar o altar. Sobre ele, havia um anel de ferro, e nele,
vários cadeados trancados. São Miguel me explicou que as pessoas mandam fazer “trabalhos de
amarração”. Então colocam os cadeados fechados, e os destinatários não terão sucesso na vida,
ou coisa pior...às vezes até definham.
(E o que se pode fazer ?, perguntei. )
« Se as pessoas atingidas forem fortes na fé, são protegidas pela couraça de Deus, e as
amarras voltam-se para as pessoas mandantes. Mas se as pessoas forem fracas...»
(E o que se pode fazer para acabar com este altar?)
«Não podemos. As leis dos homens devem ser respeitadas, e elas permitem que cada
pessoa possa praticar qualquer religião a seu modo.»
(Então, como podemos quebrar este mal ?)
« Orações, penitencia, sacrifícios, e, como já foi pedido anteriormente, indulgencias... Este
altar é de satã, e daqui este cemitério já foi consagrado diversas vezes. Mas Deus é mais forte,
por isto o cemitério é protegido. Só este local (o altar em si) é condenado. Rezai muito para que
os filhos percebam seus erros. »
(Se as pessoas rezarem, o “feitiço” volta-se contra o feiticeiro?)
«É mais ou menos isto, mas não devemos desejar o mal a ninguém. Satã é que deve ser
derrotado, pois as pessoas que o seguem, são cegas e não sabem o que estão fazendo. Rezai por
elas.» São Miguel!
(De qualquer maneira, o altar me arrepiava, mas dominei o medo, fazendo o inimigo rosnar.
Mas parecia impotente e também amarrado. Isto aprendi com os cachorros: por mais ferozes que
sejam, me aproximo de qualquer um, pois não demonstro medo. Se tiver medo me avançam.
Satanás é como eles, os cães...Não devemos ter medo, mas devemos enfrentá-lo com coragem,
provando nossa força, e mostrando o quanto somos protegidos por nosso Deus. Agradeci a São
Miguel pelas respostas. Saí do local imundo, com muitas náuseas, mas feliz, em poder enfrentar
o inimigo, e saber que posso amarrar seus malefícios. É preciso orientar as pessoas. Muitos que
mandam fazer o mal, estão sendo atingidos por ele, porque o destinatário é protegido do Pai.
Amém.)

BLASFÊMIAS NOS CEMITÉRIOS; +++ «Obrigado por rezardes neste altar. (Do
cemitério ) Aqui também satã recebe seus devotos, e esta blasfémia tem levado muitos jovens à
perdição. Drogas, sexo explicito sobre este altar. Vitimas infantis. Aqui o demónio fez morada.
Rezai sempre em vossas casas para vossa defesa pessoal, pois o inimigo vos quer longe, mas
não tenhais medo. Amém. São Miguel. Obrigado! Jazem eternamente 197. Salvam-se hoje, por
graça Divina 947. O total dos túmulos é de 3.974, e 2.830 já estavam salvas.» São Miguel! (
Ao entrarmos neste cemitério, percebi o demônio, de pé, junto ao altar, me fixando raivoso, com
a mão direita levantada contra mim, dando-me ordem para parar. Mas, juntei minhas mãos às de
Maria Angelina, D&A, e avançamos juntos, sempre com a companhia de São Miguel. O
inimigo afastou-se quando chegamos ao altar. Por ser um povo de bastante oração, percebe-se ,
pelo pequeno numero de almas que ainda estavam no purgatório, o ódio de satanás, que fica ali,
rugindo e incentivando os jovens à práticas abomináveis, tentando assim, compensar os que
havia perdido.)
O FIM DOS RICOS: +++ «Do império construído abaixo, sobrou aqui em cima, a
podridão e esta é eterna. Aqui se perderam eternamente 11.697 almas. Hoje libertam-se pelo

poder infinito do PAI, e somente por causa do amor Dele, 37.983 almas. Muito Obrigado pela
caminhada. Não vos assusteis: o mundo de satanás é exatamente o mundo do dinheiro. Amém.
Estas almas salvas agora, intercederão por 1.500.000 vivos. São Miguel.» (Naquele dia de
caminhada, em todos os cemitérios, salvaram-se 150 mil almas. Assim, cada uma passa a
interceder agora, por outras dez vivas. Vejam a importância daquela frase: “Quanto mais santos
tiverem no céu, mais o céu terá forças para ajudar a terra”, que é a chave de luta de todo o
nosso trabalho.
+++ (Uma alma falou) «Meus amiguinhos: fui testemunha ocular de alguns horríveis
assassinatos nesta cidade. Alguns por estupros, para satisfazer curiosidades...; outros por
dinheiro, e alguns acidentes, mas nunca tive a coragem de denuncia-los , às autoridades, pois
eu era ameaçado... Os assassinos também já morreram e dois deles morreram assassinados na
prisão. Do inferno clamavam pela minha condenação eterna: queriam me ver também no
inferno. O céu é mais forte! Lutei contra mim mesmo, e pedi ajuda de companheiros... e estou
no purgatório. No entanto, agora os demônios perseguem a minha família. Por isto peço vossa
ajuda para a salvação dela. Sois de Deus. Sois amados de Maria. E a vós confio este pedido:
rezai por mim e por minha casa. O número de perdidos, deste cemitério é de 10.747, e é
imenso, mas a violência dos coronéis do passado causou isto. Salvam-se hoje 19.454 almas por
vossa orações e estão aqui sepultados 49.714.Já se encontravam no céu, 19.513 almas. É
preciso perceber, que muitos desta cidade, esqueceram-se de rezar por seus falecidos... Eu não
estou sepultado aqui. Obrigado (... )
(Foi sem dúvida, o cemitério mais terrível que já visitamos. Nele encontram-se perdidos,
mais de 21% das almas. Um verdadeiro terror. Prova de até aonde pode ir a loucura humana.)
OS FILHOS: +++ «Rezai pelos vossos filhos, pois não terão a nossa oportunidade. (uma
alma)»
+++ «Salvai vossos filhos, pois tendes ainda tempo. Amém! São Miguel.»
O FIM:+++ «Tudo se aproxima. Libertai muitas almas. Amai as almas. Amém! São Miguel.
DROGAS +++ «Agarrai-vos à Cruz ! Sem a Cruz não vivereis. Só o sofrimento a serviço
dos irmãos, salva. Obrigado por esta caminhada de amor. Aqui 9 estão perdidos por causa das
drogas. São Miguel» (Há muitos traficantes perdidos.)
CREMATÓRIOS: +++ «Muitos Cremados. O céu não concorda. São Miguel! » ( Na
verdade, ninguém deveria concordar, pois o céu sempre tem razão. Existem na Igreja Católica –
as outras religiões não tem nenhum - como testemunho, mais de 3.000 corpos intactos,
conservados ao longo de até milênios, que servem de estudos e que provam o poder de Deus..
Se tivessem sido cremados... )
SACERDOTES: +++ «Aqui jazem 61 padres. Vossas orações e vosso amor salvam
hoje 21. Muitos viveram purgatórios horríveis porque se desviaram da boa teologia, mas na
dor encontraram o alívio. Continuai rezando muito pelos sacerdotes: são eternos e poderão
eternamente pagar com muito mais dor do que os comuns. Amai os sacerdotes. Amém. São
Miguel». ( 40 já estavam salvos)
+++ «Há aqui l7, padres perdidos. Pagam muito caro por suas responsabilidades.
Envolvidos com maçonaria, poder, sexo...Rezai pelas famílias. Rezai pelos padres. Amém» São
Miguel!
+++ «Há também 2 padres maçons atuantes nesta localidade e 1 perdido para sempre no
inferno. Amém.» São Miguel!
+++ ( Rezávamos a Oração do Angelus, às l8,00 horas, de joelhos, em frente a capela do
cemitério, e Nossa Senhora, pessoalmente, veio nos falar)
«Paz ! Filhinhos, mais uma vez agradeço pessoalmente por este lindo trabalho. Não
esmoreçais nunca. Incentivai novos grupos. O Pai precisa e agradece esta devoção que salva.
Rezai sempre pelos padres e lembrai-vos de que os padres rebeldes, os casados, os que
abandonaram o sacerdócio, continuam sendo padres e estes tem grandes responsabilidades

diante de Deus. São 11 os padres perdidos desta cidade, mas muitos ainda militantes poderão
perder-se! Obrigada por vosso amor. Maria. Mãe do Universo!»
(Centenas de outras mensagens temos, mas, a pedido de nossa Mãe, publicamos as que
podem trazer exemplos, ou orientações para a caminhada dos militantes, enquanto trilham com
dificuldades estas estradas de um mundo cheio de males e contradições. Em outras
oportunidades, divulgaremos mais, e, quem sabe, todas. )
Mensagem final ao grupo de caminhada. Todos os que visitam os cemitérios por amor,
salvam almas, contudo tendes a graça do resultado. Continuai amando as almas e
incentivando a devoção aos padecentes e a visita aos cemitérios. As almas beneficiadas serão
intercessoras fervorosas de quem as liberta e da cidade onde viviam. Obrigado por vosso amor.
São Miguel.»
8) IMPORTÂNCIA DO ESCAPULÁRIO
+++ NENEZINHA : Ao rezarmos num cemitério, São Miguel nos indica um túmulo e ali
ouvi o seguinte: Tragam um escapulário e coloquem-no sobre este lugar, após assistirem uma
Santa Missa na Catedral.
No dia seguinte, após a Santa Missa, fomos ao cemitério, e ao colocarmos o escapulário no
túmulo, ouvi de São Miguel a seguinte história: «Esta pessoa está no purgatório desde l926,
expiando suas penas por inúmeros erros. Foi condenada a cem anos!... Carregava sempre o
escapulário e era muito piedosa, mas em casa não era feliz com seu esposo, e brigavam muito.
Participando de uma Santa Missa, pediu a Nossa Mãe ajudá-la, para que encontrasse paz
em sua casa, e, se possível já a partir daquele momento, e pediu que, quando chegasse em casa,
pudesse encontrar seu esposo mudado, e, juntos poderiam viver a felicidade tão sonhada. No
entanto ao chegar em casa, o esposo a recebeu com brutalidade, e como sempre, a maltratou.
Indignada, irada, tirou o escapulário do pescoço e o jogou fora, blasfemando contra Nossa
Senhora... Faleceu três dias depois em um acidente, e foi colocada no purgatório, onde está até
hoje. E agora, graças a este gesto de amor, se livra e começa a viver a felicidade eterna, onde o
Pai a espera ansioso. São Miguel!
(É importante salientar que esta alma fora condenada por cem anos, não só por desleixo ao
escapulário, ou pelas blasfêmias contra Nossa Mãe, mas por «inúmeros erros » cometidos em
sua vida. No entanto, se tivesse usado sempre o escapulário, teria se libertado do purgatório já
no primeiro Sábado após sua morte, conforme promessa de Nossa Senhora, para quem usa o
escapulário do Carmo!
Nossa Mãe nos pede para incentivarmos o uso dele, por todos, indistintamente. Trata-se do
Escapulário de Nossa Senhora do Carmo, que deve ser usado no pescoço. Para quem o usa,
Nossa Senhora promete, entre outras coisas: A SALVAÇÃO – quem o usa, não vai para o
inferno; LIBERTAÇÃO – se for ao purgatório, será resgatado no primeiro Sábado, após sua
morte. Deve ser usado sempre- jamais tirá-lo do pescoço – e devem ser rezadas 3 Ave-Marias
diariamente. O escapulário deve estar abençoado por um sacerdote, e, se possível, a primeira
vez, deve ser colocado por ele.)

Duas pequenas histórias sobre o Escapulário do Carmo:
Caso 1 - Aconteceu em meados de Setembro de 2000. Fomos visitar um senhor, muito
doente, desenganado e em estado terminal, que em sua casa esperava as ordens de Deus.
Rezávamos à sua cabeceira, quando Nossa Senhora, tendo Jesus Menino em seu colo se fez
presente e rezavam ambos conosco. Num dado momento, o Menino inclinou-se do colo da Mãe
e pôs-se a olhar no pescoço do doente e disse: «Ele não tem o escapulário !»
Angelina, que escutou a voz do Menino, imediatamente perguntou a esposa deste senhor, o
porque ele estava sem o escapulário. Disse ela, que o marido havia tomado banho há apenas
alguns instantes e o deixara no banheiro. Mas, solicitamente, foi logo buscar o escapulário e o
colocou no pescoço do esposo. O homem faleceu alguns dias após, e foi sepultado, exatamente
no primeiro Sábado do mês, dia em que Nossa Senhora busca , no purgatório, as almas de quem,
em vida, usava o escapulário, conforme Sua promessa. Quer dizer, no mesmo dia a Mãe o levou
para o céu.
Caso II – Este senhor usava sempre o escapulário. Na clínica, já em estado difícil, ao tomar
seu banho, esqueceu de recolocá-lo ao pescoço, vindo a morrer menos de uma hora após! Seu
purgatório foi terrível, pois havia vivido uma vida com muitos problemas. Ele já havia sido
resgatado dos caminhos da perdição eterna algum tempo antes, por outras pessoas, inclusive
com intenso sacrifício e sofrimento físico. Apesar de sua conversão, e dos sofrimentos, ainda
haviam muitas penas a pagar, e como não tinha o escapulário na hora da morte, ficou no
purgatório até o dia 12 de Maio, saindo por Graça e Misericórdia do Pai, após quase um mês,
por causa das muitas orações, Santas Missas e indulgências plenárias por ele adquiridas. Se
tivesse o escapulário, teria evitado muito sofrimento.
Santa Gertrudes , SP , 21/092000
Santo do dia : São Mateus ( apostolo e evangelista)

Ao voltarmos do cemitério de Santa Gertrudes, no carro, indaguei a São Miguel, se o casal
E &V já estavam preparados para a missão como profetas do purgatório, ou se o Pai os estava
chamando para isto, pois já, com suas orações, salvaram-se milhares de almas.
Foi Nossa Mãe que falou: “Filho, no dia 08 de Setembro (Natividade de Nossa Senhora)
999.999 uniões foram realizadas e, em nenhuma delas foi lembrada a devoção pelas almas.
Com o matrimonio destes jovens, o Pai se emociona: V.., havia pedido para o Pai o presente
maior: salvar o maior numero possível de almas, e o E.., também! E toda a preparação, toda a
cerimonia, foram em devoção a elas: para o resgate delas. Por tanto amor, o Pai concedeu
naquele dia, a salvação de l.000.000 de padecentes. Realmente o Pai os chama para a missão, e
já concede algumas graças. Muitas ainda acontecerão... e, nos primeiros sábados de cada mês,
os cemitérios que visitarem e rezarem o Terço do Amor ressuscitarão, mas deverá ser assistida
a Santa Missa: são consagrados ao Escapulário. ( ... )
(+)“Maria, Mãe do Universo ! “
Blumenau, 25 de Setembro de 2000
Residência Marta - Mil Ave Marias
Santo do dia: São Cléophas ( discípulo de Jesus)
ORAÇÃO FEITA POR NOSSA SENHORA
(Através do José de Nazaré, anotada por Valquiria)
ENTREGA TOTAL NOS BRAÇOS DO PAI
“Pai, queremos vos entregar neste momento a nossa vida.
Queremos que façais de nós, instrumentos de amor e de paz.
Pai, protegei-nos sempre, para podermos caminhar as estradas de Jesus, seguindo seus
rastros de amor, seus rastros de paz e também seus rastros de sangue. Aqui estamos, Pai, a
vossa disposição. Tomai-nos. Somos vossos. Protegei toda a nossa casa, nossa família e
protegei as famílias em todo o mundo. Protegei a todos nós, do inimigo mortal que nos quer
arrebatar. Pai, ajudai-nos, para que tenhamos coragem de seguir Jesus. Queremos entregar as
nossas vidas nas vossas mãos. Sabemos que quereis transformar o mundo. Contai conosco, Pai,
queremos Vos ajudar.
Obrigado, Pai, por nos ter escolhido. Porque não somos nada, e mesmo assim nos
escolhestes. Não somos nada! Não somos nada! Oxalá possamos fazer o nosso trabalho
conforme pedis. Queremos ser vossos instrumentos, mas precisamos de mais coragem, de mais
amor. Precisamos do Vosso Amor ! Dai-nos o Vosso Amor. Obrigado, Pai!
Em nome do Pai do Filho e do Espirito Santo. Amém!
09) CONSIDERAÇÕES FINAIS (Aarão)
Você acabou de ler mais um trabalho da nossa pequenina equipe Salvai Almas. Ele relata um
pouco do nosso aprendizado sobre as benditas almas do purgatório e a forma como fomos sendo
aos poucos dirigidos e ensinados por Nossa Senhora, por amor e para o bem da Igreja
padecente.
Sim, muito aprendemos nestas nossas caminhadas, rezando nos cemitérios do Brasil. Já
passamos em mais de 700 deles. Loucos? Nem tanto! Malucos? Quem sabe! Verdade é que –
posso dizer com franqueza – foi a maior escola de nossas vidas. De fato, cursar uma
Universidade para mim foi puro lixo, comparado ao que aprendi nestes últimos tempos, eis que
este aprendizado é para a vida eterna.
Pois foi ali, caminhando entre túmulos, muitas vezes em plena hora escaldante do meio dia,
ora entre chuvas torrenciais, subindo e descendo morros, fechando e abrindo porteiras, seja
trilhando estradas pedregosas, seja voando pelo asfalto quente, na verdade nós todos, membros
desta pequena equipe, vimos crescer em nós um sentimento profundo de eternidade. Foi ali que

entendemos um pouco, o abismo infinito que há, entre o Amor Eterno do Pai e a imbecilidade e
a loucura dos homens.
Sim, ali, com o Terço na mão, rezando em alta voz, andando por entre os mausoléus e
jazigos dos ricos, ou entre montículos de tijolos velhos, os túmulos dos pobres, nós descobrimos
que é em vida que as almas escolhem o seu destino na eternidade.
No alto do morro, o cemitério da cidade grande e rica, em meio a portentosos e ricos jazigos,
cheios de símbolos maçônicos, o divino Arcanjo São Miguel nos manda olhar para baixo e diz:
do império construído lá em baixo sobrou aqui este monte de podridão e esta é eterna. Ali,
dos enterrados naquele ponto seleto, o pináculo do morro, a maioria absoluta escolheu em vida
o caminho da porta LARGA, a da perdição eterna... e do inferno! Sim, ali naquele ponto, quase
100% deles está perdido eternamente, homens e mulheres. Uma tragédia! Eis porque é mais
fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha que um rico entrar no céu!
Já no alto do morro da cidade operária, alguns montes de tijolos, pequenos túmulos, cruzes
de pau o mesmo São Miguel nos diz: aqui se perderam eternamente apenas três. Percentagem
de 0,0017%, ou um em cada 600 falecidos.
Também os padres tem grande responsabilidade pelas almas. Na cidade onde o padre vai um
dia por semana rezar no cemitério, de 2.700 almas havia apenas 37 ainda no purgatório e só 03
perdidas eternamente. Na cidade vizinha, onde o padre é um “bandoleiro”(?) mais de metade
das almas ainda se encontram no purgatório e há centenas de perdidos. Quem paga esta conta,
queridos sacerdotes, queridos fiéis??
Ao passarmos pelas cidades, íamos lendo os nomes das ruas, praças, estádios, colégios,
edifícios e das grandes industrias. Depois, incrível, nos cemitérios achávamos entre os perdidos
para sempre, exatamente pessoas com aqueles mesmos nomes famosos. Justo eles, que fizeram
tanta “caridade”. Deram até as terras onde estão igrejas, mas deram muitas vezes daquilo que foi
roubado, extorquido e sugado a custa do suor e das lágrimas dos pequeninos. Quantas fortuna
amealhadas ilicitamente!...
Por isso seus túmulos fedem a demônio! Chegamos a sentir náusea profunda ao passar por
perto. De que lhes adiantou as honras, os discursos, os títulos, o baronato, o coronelismo, a
politicagem, o roubo, a velhacaria, a corrupção, o ter sem limites, e o ser a qualquer custo? Que
estupidez, trocar alguns anos miseráveis, de uma vida miserável - embora cheia de riquezas por uma eternidade de fogo, de ódio.. e de remorso! De fato, procurem nos cemitérios os
perdidos... e os coloquem entre os mais burros, mais teimosos e mais estúpidos seres humanos
que existe. Só um mentecapto completo para decidir pelo diabo e renegar a Deus.
Por outro lado, pobres não tem nome de ruas nas cidades. Mas nos cemitérios deles,
passamos “ruas” inteiras de túmulos, onde não havia um só sequer perdido. Epulão e Lázaro,
continuam sendo exemplo!
Terrível contraponto, sobre um jazigo rico, de mármore negro, ricamente trabalhado, está a
imagem de Nossa Senhora feita em bronze, a mais linda que já vi. Dentro do túmulo porém, três
casais de uma mesma família...todos perdidos eternamente. Seis demônios empestando aquele
lugar. Quanto sofre aquela Mãe, sobre túmulos iguais! E milhares deles há assim! Belas
imagens por fora, cheios de demônios por dentro.
Sim, encontramos cidades abençoadas, com cemitérios extremamente “leves”, isso é, com
muito poucas pessoas perdidas, uma relação de apenas 1 por mil. Mas encontramos também
cidades inteiras de ódio. Cidades de coronelismo, assassinatos, roubo de terras e depravação
com 216 perdidos por mil! Um horror! Loucura completa!
Outras coisas também nos deixaram embasbacados. Em apenas uma grande cidade, em 20
cemitérios visitados, o divino Arcanjo São Miguel nos relata que nos arredores haviam mais de
3.200 corpos não enterrados em nenhum cemitério dos visitados. Onde estavam? Enterrados nos
mangues, nos fundos de quintais, nos matos ou no mar com uma pedra no pescoço. Claro, isso
sem contar os abortos que são certamente milhares. Já nos cemitérios desta cidade, encontramos
algumas dezenas de assassinos que estão hoje no inferno, pagando caro por estes crimes todos.
Algumas coisas descobrimos, que nos fazem pensar. Vamos enumerá-las, não por questão de
ordem, mas para que meditemos em cada uma isoladamente:
1. A maioria das almas que se perdem são homens e com idade superior a 50 anos, aos quais
Deus dá quase infinitas chances de salvação e eles negam todas. Muitos são velhinhos de 80

anos ou mais. Digamos 70% dos que se perdem são homens e 30% mulheres! Nunca havia
pensado nisso, mas agora me ocorreu: esta é a meu ver a prova mais clara de que a mulher é
mais inteligente do que o homem.
2. Nas cidades, vilas ou paróquias, onde há maior devoção pelas almas, há poucas ainda no
purgatório a serem libertadas. Os padres tem papel fundamental nisso!
3. Nas cidades, vilas ou paróquias onde não se reza pelas almas, chegamos a casos em que
mais de 50% e até 70% delas aguardavam libertação. A responsabilidade é também dos padres,
salvo é claro, os cemitérios onde há muitos evangélicos.
4. Uma única pessoa muito devota pelas almas, em uma cidade, pode levar milhares de
almas à salvação, apenas por este seu ato de amor. Cidades que não tem estas almas vítimas, a
igreja padecente sofre!
5. Muitos cemitérios encontramos onde se promovem orgias satânicas sobre os altares, onde
se oferecem vítimas humanas ao demônio e se fazem oferendas aos espíritos das trevas. Alguns
cemitérios são verdadeiramente consagrado ao maligno.
6. Nos cemitérios evangélicos a maioria espera ainda a libertação e muitos ficarão penando
até o fim do mundo no purgatório. O motivo principal é que vivem uma religião de
conveniência e desprezam a verdadeira doutrina e os sacramentos, principalmente Confissão e
Eucaristia, dois caminhos seguros para o céu.
7. Nos cemitérios judaicos, muçulmanos e de outras religiões, não pudemos rezar. “Estes
ficam por conta do Pai”, nos disse São Miguel!
8. Entre as maiores “mendigas” de orações, estão as almas dos evangélicos em geral,
principalmente os católicos que mudaram para alguma destas seitas. Muitos deles,
especialmente os que passam a combater tenazmente os católicos, poderão ficar até por milênios
no purgatório, pois o Pai é Justo!
PECADOS QUE LEVAM MAIS ALMAS AO INFERNO?
1. Sem sombra de dúvida, invariavelmente, o envolvimento com a maçonaria, com o
espiritismo e com as seitas satânicas. Digamos, estes são 70% dos perdidos. Estes são os que
decidem claramente pelo demônio já em vida! E todos SABEM disso!
2. Seguem-se os roubos, assassinatos e outros crimes como o comércio nefando das drogas.
Quase não houve um só cemitério visitado, em que não encontrássemos alguém perdido por
roubo ou questões de terras ou tráfico de drogas. Sobre a terra, na verdade, Deus nunca quis que
ela fosse vendida. Isso é para Ele invenção da besta!
3. Seguem-se os pecados da carne. Não tanto aqueles que freqüentam os meretrícios em si –
embora também estes - mas milhares daqueles que lucram com a prostituição, a pornografia, o
comércio do sexo e tantos outros pecados contra o sexto mandamento. Cuidem-se pois, todos os
donos de video-locadoras, bailões, discotecas e todos os que corrompem menores e são para eles
ocasião de queda.
4. Seguem-se os que praticam o aborto, não tanto as mães em si, mas as parteiras e donos de
clínicas de aborto. Algumas parteiras há que cometeram dezenas e dezenas de assassinatos
iguais a estes. Juntam-se a este grupo final, os que escravizam e maltratam pessoas, como os
maridos que maltratam as esposas, e os ateus e teimosos em geral.
6. Por fim, isolamos este pequeno grupo, mas terrível, os consagrados em geral, freiras, mas
especialmente os sacerdotes, pela sua tibieza, seu relaxamento, por problemas de sexo e
envolvimento com a maçonaria. Em apenas dois cemitérios de uma grande cidade, encontramos
38 padres perdidos. Nos cemitérios destes padres, 10% das almas também se perderam. E
muitos deles se perderam, por serem culpados de levarem a perdição eterna tantas almas.
Este é um resumo de tudo o que aprendemos. O leitor pode até discordar, pode até dizer que
isso não é está na Bíblia, que isso demandaria maior estudo e coisas mais, entretanto esta atitude
não muda em nada a situação da Igreja Padecente. O purgatório existe e Deus seja louvado por
ele existir. O fato é que ainda hoje, milhões de almas padecem no purgatório por falta de quem
reze e se sacrifique por elas. Na verdade, muitas pessoas até visitam os cemitérios e vão limpar
os túmulos... mas são incapazes de rezar sequer uma Ave Maria, capaz de libertar aquela sofrida

alma. E as vezes, falta apenas esta única e última Ave Maria conforme você viu em exemplos
acima. E suplicando por ela, ou por mais uma Santa Missa, muitas almas permanecem no
purgatório as vezes por décadas inteiras, esquecidas por seus familiares.
Reze então você pelas almas. Forme uma equipe e vá aos cemitérios rezar. Na verdade as
benditas almas não estão ali naquele lugar, mas o cemitério é sempre um Campo Santo, um
local de oração e portanto Sagrado, para onde afluem milhares de almas diariamente, mendigas
de oração, a cata de uma simples migalha que a liberte daquele sofrimento.
E porque lá sofrem? Porque se tornam mendigas de oração? Porque precisam tanto desta
última Ave Maria? Desta última Santa Missa? Simplesmente porque em vida deixaram de rezar,
desprezaram o caminho da Cruz que os teria podido salvar, relaxaram da Santa Missa, que
assistida em estado de graça tem valor de remissão infinito e desprezaram o Rosário, porque era
repetitivo, chato e “oração de velhos”. Agora padecem, padecem e padecem – embora com
aceitação perfeita da vontade divina – e poderão ficar lá por milênios inteiros se não nos
apiedarmos delas.
Então você é convidado. Não perca tempo! Cada alma que for libertada por Jesus, através de
suas orações e sacrifícios, lhe será eternamente grata. Faça então milhões de amigos no céu. De
fato, cada alma que sobe ao céu pelas suas orações, é como um degrau que fará você chegar
mais perto de Deus. E quanto mais almas você salvar, também mais perto de Deus você residirá
na eternidade. Então, suplicamos a todos: SALVAI ALMAS!
Sim, AS ALMAS PEDEM SOCORRO!
Então: SALVAI ALMAS!
10) NOSSAS ORAÇÕES
Muitas pessoas nos perguntam como é o nosso dia a dia ou quais orações que fazemos.
Damos abaixo, o que normalmente fazemos, não para nos enaltecer disso, mas sim para dar às
pessoas um roteiro de oração, assim como agrada ao céu, pois é a ele quem obedecemos.
Às 5:30 horas - Levantar
Às 6:00 horas - Oração do Angelus e Orações da Manhã.
Às 7:00 horas - Santa Missa em Tijucas, pois aqui não temos todos os dias.
Às 8:30 horas - Café da Manhã. Afazeres da casa, atendimento pessoal, etc.
Às11:30 horas - Almoço
Às12:00 horas - Oração do Angelus, Oficio da Imaculada e outras.
Às15:00 horas - Atendimento Geral , Orações de Cura, Bênçãos...
Às18:00 horas - Angelus e Jantar
Às 19:00 horas - Oração Comunitária: o Santo Terço. Atendimento pessoal, onde apenas
rezamos pelas pessoas que Nossa Senhora manda até a capelinha.
(Não temos horário determinado para nos recolher... tudo depende das pessoas que nos
procuram para orações, ou orientações.) A primeira oração do dia é sempre o Terço ao Divino
Espirito Santo, que se reza assim:
TERÇO AO ESPÍRITO SANTO,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! (+)
Vinde Espirito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de Vosso
Amor. Enviai o Vosso Espirito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
Oremos: Deus que instruístes os corações de vossos fieis com a luz do Espirito Santo, fazei
que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o Mesmo Espirito, e gozemos sempre de
Sua consolação, por Cristo Senhor Nosso. Amém.
Reza-se: Creio em Deus Pai.... Pai Nosso.... Ave Maria....Glória ao Pai...

Antes de cada dezena : Vinde Espirito Santo, pela poderosa intercessão do Coração
Imaculado de Maria, e concedei-nos a graça de Vossos Dons.
A Jaculatória: Jesus, Maria, José e o Espirito Santo tornai-nos santos e unidos ao Pai.
Oferecimento da 1ª dezena: Pedimos à Nossa Senhora do Desterro, desterrar de nós o
comodismo, a falta de fé, o cansaço, a tristeza, o desânimo, as doenças, hipocrisia, falsidade, a
mentira, o ódio, falta de caridade, insensatez, enfim ,tudo aquilo que não vem de Deus, que seja
tudo queimado com o fogo do Espirito Santo e transformado em pó, para nunca mais atrapalhar
os filhos da luz. Amém.
E receberemos o Espirito Santo: e seremos as vossas testemunhas.
Após cada dezena, reza-se dez vezes: Vinde Espirito Santo: sede nossa força e
entendimento.
Oferecimento da 2ª dezena: A Nossa Senhora da Guia, pedimos guiar-nos sempre em
nossos caminhos, não nos deixando desviar-nos nem para a direita, nem para a esquerda, mas
seguirmos sempre em frente, e nos ensinando a termos um coração manso, prudente, humilde,
virtuoso, paciente, caridoso, para assim, amarmos mais a Jesus e nossos irmãos.
E receberemos o Espirito Santo.... e seremos vossas testemunhas.
Oferecimento da 3ª dezena: A Nossa Senhora da Salete, pedimos que nos lembre sempre
que somos apenas instrumentos de Deus Pai, para que sejamos verdadeiramente testemunhas de
Jesus, transmitindo a fé, a esperança, o amor, a caridade, a humildade , a conversão e a paz. A
união entre sacerdotes, bispos , profetas, videntes , confidentes, e intercessores, para que todos
vivam e transmitam apenas a palavra de Deus.
E receberemos o Espirito Santo... e seremos vossas testemunhas.
Oferecimento da 4ª dezena: A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pedimos a nossa
saúde física e espiritual, e também a ajuda em todas as nossas necessidades , fraquezas,
cansaço, dúvidas, comodismo, falta de fé. Que nos dê sempre a mão para que jamais vacilemos,
mas que sigamos sempre em frente sem esmorecimento, levando a todos os nossos irmãos o
nosso Jesus, para que Ele seja mais conhecido e amado.
E receberemos o Espirito Santo... e seremos vossas testemunhas.
Oferecimento da 5ª dezena: A Nossa Senhora Rainha da Paz, pedimos a paz aos nossos
corações, em nossas famílias, entre confidentes, videntes e intercessores, entre sacerdotes e
bispos e toda a Igreja de Jesus Cristo, e a paz no mundo inteiro.
E receberemos o Espirito Santo... e seremos vossas testemunhas.
( No final, reza-se novamente a Oração do Espirito Santo, como no inicio)

Porto Belo, 07/11/2000 – Cerco de Jericó!
Mensagem de Jesus a viva voz!
(Jesus canta três vezes)
“PATER DIMITE ILLIS, NON ENIM CIUNT QUID FACIUNT”
(Depois, fala, com voz profunda, rezando ao Pai)
Pater, Pai, se for possível afasta de Mim este sofrimento. Afasta de minha Igreja, Pai, este
sofrimento. Se for possível, Pai, elimina a Tua ira, diminua a Tua ira, contra os inimigos da
Igreja, para que ela não sofra tanto. Para que não se perca! Para que não se afunde! Se for
possível, afasta este cálice. Afasta este sofrimento para que a Igreja não pereça. Para que todos
os nossos filhos não pereçam! Para que todos os Meus seguidores não pereçam, afasta este
cálice, Pai!
A Igreja já agoniza, já padece, já conta os seus dias. Pai, ajuda-nos a salvar esta Igreja!
Ajuda-nos, Pai!
Tantos sacerdotes, tantos bispos, tantos leigos, forcam colocados à frente desta Igreja e
não puderam salvá-la. E mais ainda, prejudicaram a sua caminhada com as suas atitudes, e

com seus exemplos danificaram os alicerces, modificando as estruturas, derrubando-a,
destruindo-a por dentro. A Minha Igreja, Pai, criada com amor, está em pedaços! Está jogada,
está atirada ao solo.
Ajuda, Pai, Me ajuda nesta angustia, nesta agonia. Ajuda, Pai! Mis um pouco de
paciência! Mais um pouco, Pai!
Sabe, eu tenho a esperança, a esperança de ainda trazer ao redil milhões, milhões e
milhões de Teus filhos. São Teus filhos, Pai, que Eu quero trazer ao redil. São nossos, Pai! Que
Você nos deu e Me deu. Mais um pouco de paciência!
Dá-nos mais um pouco de tempo. Dá-nos mais força, mais energia! Mais força e energia a
João Paulo II! Mais energia, mais um pouco! Talvez possamos arrebanhar tantas outras
ovelhas, outros filhos, jogados por ai, Pai! Talvez possamos trazer todos os outros filhos! Quem
Me dera, Pai, todos os filhos!
Eu precisaria te apresentar, Pai, todos os filhos, porque Eu dei a vida a eles! Eu agonizei,
Eu dei a minha última gota de Sangue por todos eles, Pai! E agora Eu Te peço um pouco mais
de paciência, um pouco mais de tempo, para que Eu possa apresentá-los todos a Você! Um
pouco mais de paciência, Pai!
Eu sei que tudo está escurecendo. Eu sei que a escuridão está próxima. Eu sei que tudo vai
escurecer. Eu sei que vais se abalar. Eu sei que a terra vai enlouquecer, será atirada no
espaço! Eu sei que tudo vai ser revolvido, que vai ficar tudo em pedaços. Mas, Pai, Me ajuda a
salvar os Teus filhos, através de Nossa Igreja. Dá-nos mais um pouco de tempo. Mais um pouco
de tempo. Eu sei, Pai, que é necessário passar por tudo isso. Eu sei que é plano passar por tudo
isso, para poder ser instaurado o Novo reino de Amor, de paz, de tranqüilidade...
Dá-nos um pouco mais de tempo, para que milhares de Teus filhos não se percam. E
quando a Nau de Pedro sair de sua casa, e quando aportar em outros continentes, e quando a
terra for revolvida, e quando tudo for pelos ares, e quando espoucarem canhões e bombas por
toda a terra, e quando tudo balançar, e quando tudo cair por terra, Pai, que seja ressuscitada a
Minha Igreja, pela qual Eu dei a vida. Que seja ressuscitada, e com ele, milhões e milhões de
Teus filhos, para que haja esta nova vida de graça, de amor e de paz.
Eu sei, pai, Eu sei da Justiça! Eu sei que é necessária a Justiça, para que os filhos todos
não se percam. Eu sei que é necessário tudo isto, Pai, mas Eu sei também da Tua Paciência, da
Tua Misericórdia e do Teu Amor.
Suscita novos profetas! Suscita bons sacerdotes! Bons leigos, que doem a vida, que doem o
sangue por amor aos irmãos. Suscita outros mártires, outros, outros, outros...milhões... Quem
sabe, Pai, quem sabe, conseguiremos salvar a todos. A Todos, Pai, para Você abraça-los um a
um.
Dá-nos mais um pouco de tempo, Pai! O tempo é curto, Eu sei, o tempos é curto, todos
sabem! Mas... emenda um pouco, Pai? Coloca um pouco do Teu tempo, no meio deste tempo.
Um pouco mais! Talvez possamos levar para Tua casa todos os Teus filhos.
(Jesus fez aqui uma pausa – notava-se muita angustia Nele, que continuou...)
Filhinhos, filhinhos, filhinhos, sois também responsáveis para este mundo ser melhor. Pela
salvação de vossos irmãos! Pela salvação do mundo! Não deveis acomodar-vos, filhinhos! Não
deveis cruzar os braços! Não deveis apenas escutar, escutar, escutar...! Deveis lutar, deveis ir a
frente! Deveis ir à batalha, às casas, de porta em porta, aos arredores, aos irmãos! Deveis
falar-lhes, deveis mostrar-lhes os caminhos, deveis mostrar-lhes a estrada. Deveis mostrar o
sacrifício, a dor, a necessidade do sacrifício, a necessidade da vida. É hora, filhinhos, de vos
entregardes completamente à missão. Já não há mais tempo! Já não há mais!...
Olhai vosso Papa! Olhai seu trabalho, sua dor, sua angustia e o seu exemplo de amor, de
coragem, de luta! A sua vontade de a todos salvar. De formar um só rebanho, uma só Igreja,
uma só paz, um só amor, um só coração! Segui os passos de João Paulo II! Segui os seus
rastros de amor!...
Porque, filhinhos, porque reclamar das coisas deste mundo? Porque reclamar das coisas
que acontecem aqui? Porque reclamar das dores e sofrimentos terrenos? Preocupai-vos com o
que há de vir! Preocupai-vos com vossos irmãos que ainda não conhecem os caminhos!
Preocupai-vos com a perdição daqueles que não Me seguem! Com os irmãos que ainda não
caminham estas estradas.

Dobrai os joelhos e rezai, rezai, rezai! Não canseis de rezar!
Prestai atenção aos sinais. Ficai atentes aos sinais. Eis que Eu venho! Eis que Eu venho
por ordem do Pai e não posso voltar atrás. Embora Eu queira, embora Eu peça tempo, não
posso voltar atrás! Porque minhas palavras não passarão! Deverão ser cumpridas todas as
palavras do Livro santo: todas as palavras serão cumpridas!
Eis que Eu venho! Eis que o astro vem antes de mim a chocar-se com a terra! E arrebentála, e jogá-la no espaço! Eis que as bombas vem! Eis que vem o ódio! Perseguição! Satanás em
pessoa!
Eu preciso que entendais, filhinhos, que Eu preciso de vós, de vossa caminhada, de vosso
amor. Poucos dias nos separam dos dias fatais! Poucos dias nos separam do que vai acontecer.
E vós, filhinhos, sois escolhidos, prediletos do Pai, para a missão. Eu vos digo: todos vós aqui
entrareis no Reino dos Céus. Porém, alguns de vós, receberão antes disto a coroa do martírio!
Porque será necessário! É necessário derramar sangue! E aqui, neste local, exatamente neste
local, sobre este altar, também será derramado sangue! Ficai alerta, filhinhos e ajudai-Me!
Ajudai-Me! Pedi ao Pai mais tempo! Mais um pouco de tempo..
Eu vos amo tanto, filhinhos, tanto, tanto!... Eu vos quero Comigo! Eu vos quero para
sempre na eternidade. Não tenhais medo! Não há necessidade de medo, filhinhos, porque fostes
escolhidos e tendes a proteção do céu. A proteção do Pai, a Minha e da Mamãe que vos ama
tanto e vos ajuda!
Não tenham medo! Segui em frente! Correi! Caminhai, caminhai, caminhai e não
esmoreçais! Pedi ao Pai: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem!
Vós sois justo, Pai! Nós sabemos! Vos sois justo! Misericórdia, Pai! Misericórdia pare
eles, vossos filhos, espalhados pelo mundo afora. Misericórdia, Pai! Misericórdia!
Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem!
Filhinhos, dobrai os joelhos! Rezai! Rezai! Rezai!
Do meio de vós, também sairão Judas, também sairão traidores e sereis perseguidos, e
sereis arrancados de vossas casas, sereis maltratados, sereis massacrados... Sereis a pedra
fundamental do Novo Reino!
Eu conto convosco, filhinhos! Eu conto convosco!
Eu vos abençôo com a fórmula da Minha Igreja, criada para a vossa salvação e a salvação
de todos: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém!
“PATER DIMITE ILLIS, NON ENIM CIUNT QUID FACIUNT”
Pater, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem!
(E aqui, Jesus chora muito!)
Na sequência, às 23,30 horas, Nossa Senhora assim fala:
Filhinhos, que o vosso purgatório seja aqui, porque não tereis tempo do outro purgatório.
Senão viverdes o purgatório aqui, perdereis a vida do outro lado! Ou aceitais aqui as lutas, as
provações, ou perdereis a vida para sempre, porque não tereis mais tempo para o purgatório:
será eliminado com a vinda do Novo Reino!
Rezai pelos que lá estão enquanto tiverdes tempo. Rezai pelos pecadores, porque não
alcançarão o purgatório, se não se salvarem aqui! Rezai por vós mesmos, porque se não
aceitardes as cruzes, não tereis purgatório e sereis condenados.
Filhinhos, eu vos escolhi porque acredito em vós, em vossa luta, no vosso amor. Tenho
confiança no vosso m amos. Fostes escolhidos a dedo! Eu estou no meio de vós, para vos
abraçar neste momento e trazer a minha paz, o meu consolo, a minha força, a minha
solidariedade para os momentos difíceis que virão. Para vos trazer alegria, porque fostes
escolhidos de Deus e não se perderão.
A minha alegria, é porque tudo acabará e tudo recomeçará. Será tudo diferente e tudo será
novo. E tudo será o céu! E este céu será vosso e está ao vosso alcance! É este céu que deveis
mostrar aos outros, com a vossa coragem, luta e garra. Agora, filhinhos, Eu vos quero abraçar
um a um...
(Aqui Nossa Senhora me falou um segredo. Eu me assustei muito e disse: Você nos
assustou, Mãe! Não podemos assustar e nem fazer as pessoas se assustarem. Não podemos,

Mãe! As pessoas são tão frágeis!... Então ela ponderou e eu disse: Está bem, mãe! Então dá-nos
o teu abraço... mas também a tua coragem, a tua força. E ela me explicou alguma coisa. E falei:
eu sei, eu sei, seu sei! Está bem, Mãe! – A emoção tomou conta de mim e chorei muito. E ela
disse:)
Seis rosas vermelhas serão entregues a seis pessoas aqui presentes!
(Da mesma cor da faixa, não? É um convite ao martírio?
Eu chorava muito... e todos choravam!
E... entreguei as seis rosas às pessoas indicadas por Nossa Senhora!
E todas estas pessoas serão testemunhas mártires deste tempo de trevas!)
PEDIDO URGENTE DE NOSSA SENHORA.
1) Pede às pessoas que formem equipes para rezar nos cemitérios. Não precisa ficar um dia
inteiro, mas poucas orações conforme relatamos a seguir. A própria visita em si, com tal
objetivo, já é uma grande oração e uma prova de amor pelos padecentes.
Reza-se alto, andando por entre os túmulos conforme Ela pede:
Filhinhos, paz! (...) Hoje vos convido a serem caminhantes dos cemitérios. Procedei assim!
Rezai: em nome do Pai, Oração ao Espírito Santo, Credo, Pai Nosso, Oração do Ângelus,
Glória, Oração de Santa Gertrudes, Terço do Amor, Salve Rainha, três vezes a jaculatória:
dai-lhes Senhor, o descanso eterno – e que a luz perpétua as ilumine. Amém!
Eu vos convido, filhinhos, todos, para este apostolado. Deveis anotar o nome dos cemitérios
e o lugar e enviar a lista ao Cláudio. O purgatório precisa ser salvo. Os cemitérios precisam
ser campos santos, campos de oração e reflexão. Muito obrigada por vosso amor. Eu também
vos amo muito e vos acompanho em todos os momentos de vosso dia-a-dia. E vos abençôo
agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Maria, Mãe do Universo.
LEMBREM-SE:
1) Não precisa ficar muito tempo rezando, mas é preciso um grande amor pelas almas e um desejo
ardente de as libertar do purgatório. Por Jesus, o único que salva!
2) Não precisa levar água benta para “exorcizar” as almas, porque elas já são benditas. Água benta não
salva almas! Sacramental é apenas para os vivos.
3) Quanto mais pessoas forem rezar, melhor, pois é maior a intercessão.
4) Se preferirem, voltem sempre ao mesmo cemitério, ou visitem sempre um novo.
5) Depois das visitas, relacionem os cemitérios, assim como as pessoas que rezaram junto e nos enviem
pelo correio para anotarmos no Livro da Luz de São Miguel. A libertação de todas aquelas almas só
acontece quando a relação for anotada no livro.
6) Também podem nos enviar as listas de seus falecidos, parentes e amigos, para que as coloquemos no
mesmo Livro, para rezarmos por eles. Quanto mais nomes nós tivermos mais serão os santos
intercedendo e mais rápida será a libertação de todos.
PEDIMOS: Não tenham medo! Já passamos em mais de 1000 cemitérios e nunca fomos expulsos de
lá, nem mesmo dos cemitérios evangélicos e outras religiões. Aliás, todos gostam e até pedem que
rezemos pelos seus falecidos. É com imensa alegria que fazemos isto!

PEDIDO UM: Aos amigos leitores, dizemos que Dona Hilda, deste livro, faleceu em
20/08/2002. A todos que quiserem acompanhar a fim da história dela, o que aconteceu após sua
morte, seu julgamento diante de Deus, seu Purgatório e sua ida ao Céu, sugerimos entrar no site:
www.recados.aarao.nom.br/ em ARTIGOS e encontrarão o texto: JULGAMENTO DE UMA
ALMA. Terão uma bela lição de vida.
PEDIDO DOIS: Nossa Senhora nos pediu por estes dias, que os leitores lessem e
divulgassem com urgência, também o nosso livro: MATEUS, CAPÍ-TULO 24, porque ele é
um chamado aos eventos que logo acontecerão. Uma guerra está em curso, e ela fará ativar
ódios em todo o mundo, em especial nas nações árabes. As confusões desta guerra, não mais
terminarão, até que, mais adiante, ecloda uma Guerra Mundial, com graves desastres para toda a

humanidade. Mas tudo no tempo de Deus, pois só o Pai sabe das datas. Rezar o Rosário, é a
arma contra a guerra!

