DEDICATÓRIA:
À Mãezinha do Céu, pela preocupação que tem com todos os seus filhos. Pela
Sua grande paciência para comigo e pelo seu imenso Amor para com todos
nós.
A todos os benfeitores desta obra e a todos os que rezam pela nossa equipe.
(Cláudio)
In memoriam...
Palmira Borba
Arturo Andreoli
Tereza Nakamura
Nossos amigos que já partiram e estão no Céu!

CONHEÇO O SALVAI ALMAS
Desde que Maria Santíssima aceitou ser Mãe do povo de Deus, não parou
mais de se manifestar e de se preocupar com a salvação dos seus filhos rebeldes. De
todas as formas, em diferentes grupos da Igreja, ela se manifesta, procurando levar
estes filhos à salvação.
Maria cumpre sua difícil missão, de interceder pelo seu povo insubmisso. Agora
conta com o próprio Jesus, que também decidiu interceder pelo povo, pedindo
clemência e misericórdia ao Pai. Quanto tempo ainda Eles vão permanecer
intercedendo?...
Há vários anos, membros do Grupo de Oração Salvai Almas – dirigidos por Jesus
e Maria – estão empenhados na missão de rezar pela Igreja padecente, porque até isso
está sendo esquecido pela nossa própria Igreja Católica. Até por nós sacerdotes!
Nesta missão já publicaram vários livros – os quais já li todos – reavivando o
conhecimento de nossa fé católica, da vivência cristã, orientando, prevenindo e
preparando a todos para que estejam cientes das próximas e iminentes tribulações.
Equipes especiais viajaram dias e dias, visitando mais de 3.300 cemitérios, de
muitos estados do Brasil, em especial do Sul, e tiveram a satisfação de saber que
milhares de almas foram libertadas do purgatório; algumas que lá estavam desde o dia
da crucificação de Jesus. Havia até um Papa que estava há mais de 900 anos no
purgatório.
Tive a graça de viajar com esta equipe por três dias, rezando nos cemitérios e
visitando cidades do Oeste do Paraná, onde vários colegas meus já falecidos
evangelizaram. Estão todos no céu. Ainda estavam no purgatório alguns dos padres,
meus amigos, mas, depois de algumas orações durante a caminhada, foram à Glória.
Que alegria poder participar desta missão!
Esta viagem foi para mim, uma das maiores emoções de minha vida. Nela eu
recebi sinais claros, de que a missão e a condução do Salvai Almas é uma obra do céu,
porque estes sinais claros não podem ser fabricados, ou inventados pelo homem.
Casos passados em minha vida me foram revelados, coisa que jamais eles poderiam
saber.
Foi também uma verdadeira escola para o meu sacerdócio, porque ali percebi o
quanto eles amam e respeitam os padres. Muitas coisas eu aprendi com este Grupo,
especialmente a amar ainda mais fortemente a Confissão, a Eucaristia e a Santa
Missa, coisa que nós padres, em função da rotina, muitas vezes fazemos
mecanicamente, e sem o amor devido.
E assim, como padre, pelos sinais que recebi, pelas coisas que vi, por tudo aquilo
que aprendi – apesar de meus 84 bem vividos anos – pessoalmente só posso dar fé a

este belo trabalho. Obviamente, compete á Igreja o seu último veredicto. E eles amam
a Igreja!
Entretanto eu afirmo: qualquer sacerdote, de qualquer lugar do mundo, seja ele
culto e douto, seja ele simples e sem grandes teologias, que aceitar o desafio de fazer
uma viagem de três dias como eu fiz, a rezar com este Grupo nos cemitérios, nunca
mais será o mesmo sacerdote. Será para ele uma grande escola de vida, e voltará
renovado, com um outro e bem mais profundo sentimento de eternidade. Basta ser
humilde!
Deus seja louvado por este belo trabalho! Que Ele os proteja e abençoe! Dando a
minha benção sacerdotal, assino:
Padre Nicolau Martinowsky!
O CARISMA SALVAI ALMAS
Desde que conheci o Carisma “Salvai Almas” tenho procurado observá-lo
dentro do contexto da Igreja. Considero seu apostolado de aconselhamento um grande
meio de evangelização, pois todos os que procuram o Cláudio, com os mais variados
problemas sempre são orientadas para o Sacramento da Confissão, aconselhadas a
voltarem para a Igreja Católica, a participarem de todos os Sacramentos e das Santas
Missas, recebendo, resumidamente, uma catequese, que em muitos corações estava
totalmente esquecida.
Neste carisma não há nada que ainda não tenha sido utilizado pela Igreja. Na
verdade, a nossa Igreja é tão rica em termos espirituais que não é necessário criar
mais nada. Tudo o que é praticado, pelo carisma em apreço são verdades já embutidas
na pregação, nos documentos, na liturgia e fartamente lembradas ao longo da Bíblia.
Tratando-se de revelações particulares, não cabe à Igreja-instituição divulgá-las
ou defendê-las. O compromisso da Igreja é com a revelação pública, suficiente para a
salvação de todos nós. No caso das revelações particulares, o papel da Igreja é mais
moderador, mantendo-se atenta para que não sejam difundidas mensagens de fundo
patológico ou de discutível autenticidade, sabendo que satanás não descansa. O
apóstolo Pedro já alertava: “Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao
redor de vós como um leão rugidor, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé” (1
Pd 5,8-9).
Se a tarefa de divulgar as revelações particulares não compete à Igreja, então os
profetas atuais precisam divulgá-las. É o que acontece com Medjugorje e com o Padre
Gobbi, entre outros. Deus elege, para grandes tarefas, os mais pequeninos e
insignificantes. Assim, o próprio céu, que envia à terra suas mensagens, se encarrega
de fazê-las chegar aos destinatários que delas precisam para a sua conversão,
santificação e as vezes para voltar para a verdadeira Igreja.
Podemos resumir o que até aqui foi escrito com as palavras de Nossa Senhora ao
Cláudio, na mensagem de 26/01/2003 : “... Vivei sempre o Catecismo de João Paulo II
e os ensinamentos da Bíblia, pois, tudo o que precisais está aí. O que os profetas
recebem são exortações ou orientações para seguirdes tais ensinamentos, já
estabelecidos por Deus”. Portanto, se os homens fossem fiéis e seguissem as
orientações da Igreja, não seriam necessários os profetas atuais. Mas, no meio da
infinidade de seitas e falsas religiões em que vivemos, há necessidade do alerta do céu,
agindo os profetas como setas para indicar o verdadeiro caminho, somente encontrado
na Igreja Católica Apostólica Romana e seus ensinamentos.
Tenho convicção de que as mensagens vêm do céu, pelo que tenho presenciado e
também ao ver que muitas pessoas que as leram, mudaram de vida e continuam fiéis
à
Igreja.
Testemunhos
dessas
conversões
,
constam
do
site:
www.recados.aarao.nom.br. e de muitas cartas recebidas pela equipe do “Salvai
Almas”. A Palavra de Deus ilumina sobre este ponto ao dizer: “O fruto do Espírito é
caridade, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança”.
(Gálatas 5, 22).
Miguel de Oliveira

COMO CONHECI O SALVAI ALMAS
Conheci o Cláudio ao final do ano 2001. Eu já havia lido o primeiro livro do Salvai
Almas, porém não havia despertado em mim o interesse de continuar aprofundando o
estudo sobre o assunto. Aliás, eu havia recém concluído o estudo de Teologia há
pouco tempo e, com ela, alguns conceitos racionalistas haviam penetrado em meu
pensamento. A primeira idéia é duvidar – o que em si é positivo – desde que se
aprofunde a questão. E, assim, parecia que tudo havia morrido por aí mesmo.
Neste meio tempo li a extraordinária obra da mística alemã Anna Catarina
Emmerich – Vida, Paixão, Morte e Glorificação do Cordeiro. É uma obra contundente,
forte e que deixa impressões indeléveis na mente de quem a lê com cuidado e atenção.
Contudo, chamou-me a atenção a história do Cálice que vem descrita ao final. Por
algum motivo, a descrição de tão antigo objeto ficou fortemente marcada na minha
mente. E é aqui que a outra história começa.
Então um amigo – do grupo de oração Salvai Almas – entregou-me um livreto com
o título O Milagre do Fim. Qual não foi a minha surpresa ao constatar que o conteúdo
de tal livro era a continuação da história do Cálice usado por Jesus na Última Ceia.
De imediato, formou-se, dentro de mim, o desejo de conhecer o autor do opúsculo. A
minha primeira indagação era saber se tais escritos vinham ou não do Céu e se nada
havia neles que fosse contra a Fé, a Moral e os bons costumes. Outra questão era
saber da sua fidelidade à Igreja Católica, que tem o dever de discernir sobre os
carismas dos leigos.
Afinal, marquei o primeiro encontro com o Cláudio. O receio inicial logo se
desvaneceu frente a um homem simples como uma criança, mas de uma Fé profunda
e madura. Logo de início pude perceber nele o seu grande amor à Igreja Católica
Apostólica Romana e a sua profunda reverência para com o Clero e a Hierarquia. Em
todos os momentos ele demonstrou íntima convicção, sem nunca vacilar, quanto à
certeza de que as mensagens eram do Céu. Outra faceta foi eu ter percebido que, em
momento algum, ele tentou fazer mais adeptos, deixando-me à vontade para decidir.
Mas, havia uma outra questão... Acompanhar o Cláudio numa “caminhada” em visita
a cemitérios. A tal “caminhada” foi marcada para o início de 2002.
No dia 6 de fevereiro, de 2002, partimos para uma visita aos cemitérios do Norte
do Estado de Santa Catarina e Sul do Paraná. Devo dizer que eu havia morado mais
de 30 anos na região e, por isso, conhecia bem todas as localidades a serem visitadas.
Como ainda persistissem algumas dúvidas, pedi interiormente a Nossa Senhora um
pequeno sinal, embora pensando que não se deve pedir sinais. Ou cremos ou não
cremos. Somos livres para decidir em questões de “Fé Humana”.
Porém, ao chegarmos a uma certa localidade e ao ser perguntado pelo Cláudio
como se chamava o local onde estava situado o cemitério, me ocorreu um inexplicável
lapso de memória, e por mais que tentasse, não conseguia me lembrar do nome. No
mesmo instante o Cláudio olhou em minha direção e, com um leve sorriso, falou:
Pedro, São Miguel já me falou que o nome é POÇO PRETO. Devo acrescentar que o
Cláudio nunca esteve naquela região, desconhecendo totalmente o nome das
localidades. Pois é, Pedro, você pediu...
A bem da verdade, finalizando esta apresentação do livro, devo acrescentar que
desde então comecei a participar ativamente do Grupo Salvai Almas, das caminhadas
nos cemitérios e dos Cenáculos de orações. Com isso a minha vida e a de alguns dos
meus filhos foram espiritualmente enriquecidas. Por tudo isso seja Deus louvado!
Pedro Longo
ORAÇÕES NOS CEMITÉRIOS
Cláudio explica: (15/01/2002) Queridos Irmãos de caminhada! Damos abaixo, a
mensagem de Nossa Senhora, sobre como se deve proceder, nas visitas a cemitérios.
Todos os grupos precisam proceder da mesma forma, pois correm o risco de não
receber as graças prometidas por Maria. Muitos cemitérios precisam ser visitados, e,
por isso, há uma regra geral, com poucas orações para cada um, e se forem seguidas
corretamente, as almas se salvam. Se não forem seguidas, a visita é inválida – para a
remissão de todo o cemitério conforme a promessa, embora salve almas – e o grupo ou

outra pessoa deverá passar de novo por estes cemitérios para cumprir a tarefa. Não se
pode, em hipótese alguma, misturar o trabalho, vindo de outros confidentes, pois cada
um tem a sua missão, mas se, eventualmente um outro confidente ou seus seguidores
se propuserem a visitar cemitérios, devem fazer conforme as instruções abaixo.
Lembrem-se: só recebem as Graças do Salvai Almas, os grupos ou pessoas que
agirem desta forma. E, nos cemitérios NÃO SE PODEM FAZER EXORCISMOS, pois, as
almas do Purgatório já são benditas – a caminho do Céu – e os demônios não podem
mais se apossar delas. Além disso, exorcizar o demônio seria uma estupidez, pois ele
já está condenado eternamente, e não se pode, de maneira nenhuma, libertá-lo.
Exorcizar qualquer pessoa viva, especialmente no cemitério é muito perigoso, pois o
demônio pode atacar brutalmente, inclusive toda a equipe, ainda mais quando não há
um sacerdote acompanhando o grupo. Os sacerdotes têm poder de exorcismo em
nome de Jesus!
Também não é preciso levar água benta – a não ser em pequena quantidade e
jamais para encharcar os túmulos como algumas equipes mandam fazer. Isso porque
ela é apenas um sacramental, e isso é para os vivos. Muita gente se engana, achando
que água benta salva almas. Ou que alivia os sofrimentos delas. Negativo! O que alivia
o sofrimento das almas, é o amor com que você asperge água benta, nada mais. O
amor é a medida de todas as coisas. Se as pessoas dessem valor à água benta e outros
sacramentais quando em vida, não precisariam passar pelo purgatório. Lá é tarde e
sacramentais não resolvem, só as orações e os sofrimentos dos vivos.
Nos cemitérios, os grupos que seguem a orientação do Salvai Almas devem
proceder somente assim e nada fazer mais que isto. Deus ama a obediência e só Ele
sabe o que é preciso fazer! Nossa Senhora ensina assim:
« Filhinhos, Paz! É claro que nem todos os que tem cruzes são salvos, mas todas
as cruzes convidam à oração e reflexão. Usai e incentivai o uso das cruzes nos
túmulos.
Filhinhos, hoje eu vos convido a serem caminhantes dos cemitérios. Procedei
assim: Em nome do Pai, Oração ao Espírito Santo, Creio, Pai Nosso, Oração do
Angelus, o Gloria, Oração de Santa Gertrudes (Eterno Pai), Terço do Amor, Salve
Rainha, e 3 vezes a jaculatória: Senhor, dai-lhes o descanso eterno – e que a luz
perpétua as ilumine. Amém. (Terminar com a Salve Rainha).
Eu vos convido, filhinhos (...) 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 voltar a ser campos santos, campos de oração reflexão. Muito
obrigada por vosso amor.
Eu também vos amo muito, muito, e vos acompanho em todas os momentos de
vosso dia a dia. Eu vos abençôo agora, em nome do Pai, do Filho e do espírito Santo.
Amém. Maria Mãe do Universo.»
Assim, pedimos seguir fielmente as orientações de Nossa mãe. Na verdade, nós
nunca vamos conseguir passar por todos os cemitérios, nem mesmo do Brasil. Por
isso, o céu dá a oportunidade de outros grupos passarem por eles, mas para
conseguir as graças é preciso seguir corretamente as instruções do Céu.
Pedimos então, encarecidamente: não fazer nada mais que o pedido nem menos!
Também não misturar as orientações de outros confidentes, quando fizerem as visitas
nos cemitérios. As graças são abundantes e se salvam milhões de almas.
Em outra ocasião, Nossa Senhora nos diz que. “Todos podem visitar os
cemitérios, seguindo as orientações, mas a graça das respostas, só o Cláudio
receberá”. Por isso, as relações dos cemitérios visitados devem ser enviadas ao
Cláudio, para anotação no Livro da Luz de São Miguel. Esperamos ter sido claros, e
agradecemos com muita emoção aos que nos ajudam a salvar as almas.
Uma última explicação: Para que todos possam entender bem o nosso carisma,
assim como todo o nosso trabalho, sugerimos ler antes os dois livros anteriores, em
especial o primeiro volume do Salvai Almas, onde se encontra a explicação da Ponte
da Salvação, que cada um de nós precisa construir para chegar ao Céu. Sem esta
leitura, dificilmente alguém entenderá este livro.

Esclarecemos que ele é um trabalho de leigos católicos, acompanhados por
muitos sacerdotes – temos mais de setenta padres que nos apóiam e divulgam nossos
livros – também irmãos e freiras. Para isso, obedecemos a Igreja naquilo que for
obrigatório, e obedecemos sempre ao Céu que nos direciona. Nossa missão é apenas
obedecer e tem dado sempre certo. E o Céu não manda desobedecer a verdadeira
Igreja, mas também não manda obedecer aos maus.
Enfim, precisamos de mais equipes empenhadas nesta missão. Quem não tiver
condição de formar equipe que vá sozinho e cumpra as determinações do Céu. Deus
entende e quer os corações. Ajude as benditas almas de sua cidade a se libertarem.
Elas intercederão por você e pelo povo da região, quando a tribulação vier.

JULGAMENTO DE UMA ALMA
Assunto espantará muitos leitores. Trata-se da descrição da morte, do
julgamento, do purgatório e da glorificação de uma alma, conforme as visões que
foram passadas ao Cláudio. Para as pessoas que acompanharam nossos livros Salvai
Almas, o Livro 2, e As Almas Pedem Socorro, será mais fácil entender o que se passa.
Para os que não leram, sugerimos lê-los antes, que aí terão uma idéia perfeita daquilo
que iremos falar.
Na verdade, trata-se do julgamento de uma pessoa que viveu em nosso meio, por
muitos anos, sobre quem Deus derramou tão abundante chuva de graças, que foi
possível tirá-la como que do inferno – alguns anos antes da morte e em tempo – a fim
de mais tarde torná-la exemplo para milhares e a conversão de muitos.
O que se contará aqui foi o que aconteceu com esta mulher – pseudônimo Hilda,
na verdade a sogra do Cláudio e que morava com eles – desde os momentos que
antecederam sua agonia, sua morte, e daí até ela chegar diante do trono de Deus Pai,
para o grande Julgamento de sua alma. Depois, descreve a sua curta passagem pelo
Purgatório, e enfim para a Glória, pelo grande abraço da eternidade. Na verdade, ela é
a personagem principal de todo nosso trabalho, porque expôs sua vida, como exemplo,
para a salvação de muitos. E hoje ela está no Grande Céu!
Eis o que Nossa Senhora nos pediu: Quanto á Hilda, teve seu tempo de conversão
e sua vida servirá de exemplo a muita gente. A maioria do que o Cláudio viu, não está
relatado, pois causaria escândalo.<< Deverá ser publicado o que recebeste e poderás
colocar tuas impressões, sem, logicamente, voltar a julgá-la>>.
A MORTE DE HILDA (20/08/2002)
(Daqui para frente, descrição do Cláudio)
“Foi assim! Este dia era uma Terça feira! Até à noite, foi um dia normal. Mas, nas
orações das 19:00 horas, Hilda acompanhou só da cozinha, o que não era comum.
Depois conversou com algumas pessoas, até por volta das 21:00 horas e foi se
recolher”.
Quando as pessoas haviam ido embora, e já estávamos a sós, sentiu-se mal e
chamou Norma para que rezasse por ela. Em seguida também fui chamado e junto
com Norma, rezamos. Nossa Mãe do Céu pediu-me que eu impusesse as mãos sobre a
cabeça de Hilda e soprasse sobre ela. Assim fiz, e então Hilda deixou-se cair em
nossos braços como desmaiada. Colocamo-la no carro, às pressas, e a conduzimos ao
hospital de Tijucas, porém, nas proximidades da ponte, já na cidade, percebemos um
forte suspiro de Hilda.
No hospital ela foi retirada do carro e colocada sobre a maca, por uma enfermeira,
e conduzida ao médico. Este, em seguida nos comunicou que ela já estava morta:
havia morrido no caminho! Norma, minha esposa, passou mal e precisou ser socorrida
pelos médicos. Tudo foi muito rápido e custávamos a crer no que estava acontecendo e
muitas indagações ficaram: quando morreu e por que morreu assim tão de repente?
Nas orações que se seguiram, obtivemos as respostas de São Miguel - «Hilda tinha
muito medo do sofrimento e medo de morrer. Não gostava de sofrer e o Pai então a

atendeu. No momento em que você impôs as mãos e soprou sobre ela, repousou no
Espírito! E no caminho, já bem próxima ao hospital, morreu. Não sentiu nada. Não viu
nada. Deus Pai a levou antes do tempo, para livrá-la dos sofrimentos que viriam a
acontecer na sua vida, pelas tribulações que virão, e que fariam com que Hilda não
tivesse força e coragem suficientes para suportar tudo. Deus abreviou sua vida, a
pedido dela própria! Com efeito, Deus está recolhendo muitos filhos agora, por temer a
perda deles nas tribulações: abrevia a vida! Mas Deus sempre age corretamente ainda
que, algumas vezes, se desvia do plano anteriormente concebido! Veja! Hilda está no
purgatório. Não foi para o céu diretamente como faria, porque fez com que o Pai tivesse
de mudar o plano!»
HILDA NO PURGATÓRIO.
Então vi Hilda no purgatório contorcendo-se pelas dores, causadas como se
picada por milhões de formigas. Ajudei os atendentes do hospital a levar o corpo ao
necrotério e neste trajeto fúnebre e tão silencioso, me senti pequeno demais diante de
tudo aquilo. O trajeto me pareceu longuíssimo! Por corredores escuros, portas e mais
portas – uma infinidade de portas – até chegar à última, que dava para a capela
mortuária. Mas esta não abriu, embora fossem usadas todas as chaves de um grande
molho! Voltamos então até o ponto de partida e dali, por outros corredores fomos pelo
pátio, até chegar à capela, agora pela entrada principal. Parecia-me então estar
fazendo uma caminhada, tão dolorosa, quanto o próprio sofrimento de Hilda, em seu
purgatório. E comecei a sentir até em mim as picadas das horríveis formigas! (Claro,
“formigas” é simbólico e quer dizer: dor como se estivesse sendo picado por elas)
Na capela – o necrotério – ela foi colocada em uma maca, e ali permaneceu
aguardando ser transportada para nossa casa. Fiquei a sós com Hilda, já que Norma,
minha esposa, depois de se refazer, teve de ir até nossa casa, buscar roupas e objetos
para preparar o corpo para os funerais. E então, diante daquele corpo inerte, fiquei
sem saber como agir! Sentei-me num banco, tentando decifrar o que se passava.
O JULGAMENTO DE HILDA
Neste momento, o Arcanjo São Miguel, tomou a palavra e disse: «Filho, és agora
convocado para o julgamento. És uma das testemunhas!»
- Mas, Hilda já está no purgatório. Como julgá-la agora?, perguntei!
- «Deus tem seus meios... e tudo é agora!»
Surpreso, vi então milhares de almas. Também muitos santos postados em
cadeiras, como num grande auditório. Havia muitos conhecidos meus e muitos
conhecidos de Hilda. Seus parentes, os seus dois esposos, os avós, os pais, os sogros,
os filhos, os irmãos... Havia os que tinham sido amigos em vida ou vizinhos e
conhecidos. Havia os que tinham sido inimigos dela em vida, e havia também milhares
de Anjos, e os Anjos da Guarda de cada uma das almas ali presentes. Tudo muito
organizado e solene! E havia eu, o único vivente!
-Você é a única testemunha viva, aqui presente, mas perceberás que muitas
testemunhas vivas serão ouvidas!(Ap.20,4)
Sentei-me e vi então Jesus e um séqüito celeste se aproximar e também se sentar.
Jesus, porém, ficou de pé diante de Hilda e perguntou: - «Filha, tu Me conheces?»
- Sim! És Jesus! Respondeu ela!
- «E o que fazes aqui em hora apressada?»
(Jesus quis dizer: Por que vieste antes do tempo?)
- Deus me trouxe! – disse ela – e começou a chorar!
Então, o que vi deste momento em diante, foi terrível, assustador e ao mesmo
tempo fantasticamente maravilhoso! Numa grande tela que unia o céu e a terra,
começou a ser mostrada toda a vida de Hilda! Nada camuflado! Tudo transparente, à
vista de todos os juízes e das testemunhas! Sua concepção – quase um estupro –
embora coniventes os dois. Seu desenvolvimento no seio da mãe, as orientações boas e
más vindas de fora, o nascimento em um cômodo desconfortável, o abraço carinhoso
da mãe, o pigarrear seco do pai, que fez com que a partir daí, tivesse um certo medo
dele.

A seguir vi o desenvolvimento dela, criança, no meio pobre e simples, e as coisas
começando a serem percebidas! Lembram aquela frase que se diz: “Sorria, Deus está
te filmando?” Pois é bem assim: Deus realmente “filma” a vida inteira, de cada pessoa
que existe na terra. E é este filme que cada um de nós irá assistir no dia do nosso
julgamento. Nada escapa. Nada! Nada! Nada! Nem “um fio de cabelo!” Meditem muito
nesta palavra: nada escapa! Pensamentos, atos, omissões, tudo é posto à vista!
Em 20 de Janeiro de 1930, a sua primeira falta grave. Ela já sabia discernir o
certo do errado. Já tinha o uso da razão. Seu irmão havia ganhado um cobertor novo,
e coube a ela ficar com o velho que era dele. Não gostou! Brigou muito com a mãe e
levou umas palmadas do pai.
Mas, à noite ela roubou o cobertor do irmão e o escondeu. No dia seguinte negou,
e os pais culparam o irmão e o castigaram por ter, segundo Hilda, escondido o
cobertor com medo de que fosse “roubado”. Nada escapa!
Coisas pequenas, até despercebidas, eram mostradas, das falhas, dos erros, do
que tinha ela feito, do que tinha deixado de fazer, e, em todos os atos, as testemunhas
apontando! Sempre!
- Estás lembrada disso? Lembras daquilo?
Em muitos atos cometidos era o próprio Deus Pai que apontava: - «Lembras-te
disso?»
Muitos atos não haviam sido testemunhados por ninguém, mas Deus os apontava
agora! Nada, absolutamente nada escapa aos olhos de Deus, por mínimas que sejam
as coisas ou os atos. Havia também coisas horríveis, com apenas uma testemunha;
outras com duas ou três... Havia coisas simples, que muitas vezes podem passar até
despercebidas – e isto acontece tanto com todos nós – e existiam fatos que já não mais
são vistos como erros, pois perderam seus valores éticos e morais. São estes tais
pecados, que “os outros também fazem”. E então os fazemos normalmente pensando
que isso nos justifica. Grande engano! A Deus não se engana! Lei é lei! E a Lei de Deus
não muda nunca!
E tudo passava a sua frente! E o júri era implacável, duro, assustadoramente
honesto e imparcial, e não perdia uma só cena do espetáculo. Fantástico, e ao mesmo
tempo, aterrador.
Hilda chorava convulsivamente. Debatia-se em gritos lancinantes: eram para ela
como as chibatadas da flagelação! Ali estava, diante de todas aquelas testemunhas
oculares, tudo bem às claras, uma grande parte dos segredos mais escondidos de sua
alma. Dos seus pecados mais ocultos!
E quando todos os atos dela, por mim presenciados em vida, nos anos de nosso
convívio familiares começaram a se desenrolar diante de nós, tive também eu de ser
implacável e imparcial! Foi horrível! Tive que falar a verdade! Mas ela não se defendia!
Não contra argumentava!
- «Os argumentos usados em vida, para se justificar de algum erro, não servem
para este julgamento: aqui é julgado apenas o réu, e não os eventuais causadores ou
coniventes dos erros. A Deus não interessa o porque se errou: só interessa que errou!
Não há justificativa para o erro! Se o erro pode ser justificado, logicamente deixa de ser
erro, ou passa a ser erro de outra pessoa, mas estes erros não aparecem neste
julgamento! Aqui, só os erros do réu!» – disse São Miguel.
E os quadros continuavam a serem mostrados em cada detalhe. Todos os atos, de
toda a vida, segundo a segundo, sem escapar absolutamente nada. E mesmo
percebendo a angústia dela, o seu sofrimento por estes momentos cruciantes e vendoa sem nenhuma chance de se defender, não pude deixar de sentir a vontade de
abandonar o meu papel! Tive pena!
Mas me obrigava, porém, a continuar testemunhando seus atos, sem conseguir
escapar, pois uma Força Superior, me impelia a isto! Seu pranto e seus gritos, não
me impediam, e todo o meu testemunho, em cada caso, em cada ato, era aceito por ela
com resignação e com uma grande humildade!... Sem se defender! Ela aceitava tudo
calada, apenas chorava!
Na vida acontece diferente: a pessoa se defende, procura justificativas para tudo,
e tenta sempre colocar a culpa nos outros! E a pessoa procura também outros meios
falhos para se defender e até usa de estratégias, muitas vezes maquiavélicas e
inteligentes para isso. E quantas vezes a pessoa consegue escapar, colocar a culpa nos

outros, e sai livre! Aqui não há esta possibilidade. São milhares as testemunhas e as
cenas à vista são a “prova do crime”.
O réu fica então em silêncio, resignado, sem palavras diante das evidências
mostradas ali em público. Evidências registradas pelo próprio Deus! Não há como
escapar! Resta o choro!
-«Você deslocou a sintonia da TV, quando as crianças a assistiam, tirando-a do ar
alegando estrago no aparelho, quando na verdade a razão era por causa do barulho
das crianças. Em seguida você foi assistir o seu programa favorito, quando elas já
estavam na rua! Lembras? Parece brincadeira! Coisas tão pequenas! Mas as crianças
foram as vítimas... e crianças moram no Coração de Deus!...» Então!....
Fatos horríveis! Arrepiavam-me! Faziam mal. Muitas vezes em nossa vida, ao
vermos a maldade das pessoas, temos vontade de esganá-las, e até de eliminá-las de
nosso meio, ou de contar para todo o mundo seus atos de maldade... Eu senti em
vida, muitas vezes isso, em relação a ela! E pensei que também iria sentir isso
novamente agora, por rever o passado e os sofrimentos vividos. Mas, curiosamente,
não senti nada disso! É impressionante como o Senhor dos Senhores conduz o
julgamento! Imparcialidade! Perfeição maravilhosa!
Mas vejam! Um dia eu também – tenho plena consciência disso – estarei diante de
Deus assim como Hilda agora, e certamente terei que presenciar o mesmo filme, só
com os papéis invertidos: Hilda será testemunha! Eu serei réu!
Na verdade, nós as testemunhas da acusação, não temos também a mínima
chance de tirar proveito deste momento, ou de sentir o prazer de uma vingança. Na
verdade ali é o Amor! É a Paz! Só paz! É impressionante! Acima de nossas razões!
Cada caso mostrado é julgado por Deus, e imediatamente “apagado da fita!” E
Deus esquece! E em meu coração ficava a paz! A certeza de que Deus havia
participado de todos os instantes da vida, e de que havia perdoado Hilda, e isso me
fazia sentir completamente livre daqueles problemas.
Eis ai o motivo pelo qual as mágoas e a falta de perdão “amarram” as pessoas
umas às outras, e este sentimento de angustia só termina quando há perdão: na terra
e no Céu!
Então, na verdade, eu não a estava julgando: estava apenas testemunhando para
que ela mesma pudesse perceber o porquê estava sendo julgada. São necessárias
testemunhas, mas nenhuma delas tem o direito de julgar! Eis porque Jesus falou: não
julgueis, para não serdes julgados! Oh! Deus meu, como Sois incrivelmente Sábio!...
Havia momentos desesperadores, quando a ré se defrontava com as pessoas que
havia machucado em vida, e quando maquiavelicamente havia se saído bem, fazendo
recair a culpa sobre estes outros. Agora a verdade doía... E ainda mais, à vista de
todos...
Todas as pessoas que passaram por nossas vidas, ainda que por apenas algumas
frações de segundos, são neste momento, testemunhas contra nós! Como nos
portamos no momento daquele encontro? Como procedemos? Obviamente, quando
estas mesmas pessoas forem a seu tempo julgadas, também terão de responder ao
mesmo questionário. Lembre sempre disso!
- «Cada um de vós terá seu próprio julgamento, e todos, exatamente todos os que
passaram por vossas vidas serão testemunhas neste júri aterrador, e não tereis
nenhuma chance de defesa.» diz São Miguel!
Tudo isto é simplesmente maravilhoso! Agora o momento dos grandes pecados,
das grandes faltas! Por que motivo Hilda conduzira sua vida tão mal, até o ponto de
colocar seu pé quase no inferno? E as palavras do Pai Eterno, calavam fundo na alma
de Hilda:
- «Lembras, filha, do mal causado a X, quando a acusavas de um ato que não
cometeu, fazendo com que aquele coraçãozinho sofresse toda uma vida, pela falta dos
carinhos e do amor da mãe»?
- Lembras do R... que embora cometesse erros, não recebeu de ti nenhuma palavra
de perdão ou orientação, que pudesse fazê-lo mudar de vida, porque somente pensaste
em teu próprio bem?
- E do Nilton (segundo esposo dela) que quando errou, procuraste os terreiros
espíritas para “amarrá-lo” fazendo com que ficasse impotente até o final de sua vida?

- Em todos estes casos, podias ter salvado aquelas vidas. Mas pensavas apenas
em ti mesma! Em todos os momentos de tua vida, eras sempre a que “vivia a verdade”.
Os outros eram ignorantes, tíbios, inferiores! E jamais lutaste para limpar de dentro de
ti, toda a sujeira!
- O primeiro casamento: o rapaz foi praticamente obrigado a fugir com você, por
causa das histórias que inventaste contra sua verdadeira esposa, para que dela ele se
separasse! E já havia uma criança naquele lar!... Tal procedimento encheu o coração de
R... de remorsos durante toda sua vida, mas você sentiu apenas o “gosto” da vitória!
- R...- o primeiro esposo dela – era casado na Igreja Católica e tu, por conveniência,
casaste com ele apenas na lei dos homens. Adultério!»
Nestes depoimentos, as testemunhas se apresentavam frente a frente – olho a
olho – com Hilda, e na tela grande, os fatos... E não era filme: era a fiel realidade
voltando nos tempos porque o tempo de Deus é hoje! É agora! E não há como se
esconder... Não há como usar de estratégias, nem como ser mentiroso, falso... Não há
tempo para nada disso!
Ali é só ver... E aceitar! E aceitar significa a contrição, o arrependimento
profundo, a concordância sem justificativas de que, de fato, se cometeu aqueles
pecados todos. E isso dará à alma a chance de expiar estas faltas no purgatório.
Maravilhoso o Deus que isso permite! Sim, se não houvesse o purgatório, a maioria
das almas iria para o inferno. Ai de quem não acredita no purgatório! Como eles
sofrem lá também!
Claro, o julgado também pode rejeitar! Significa não aceitar que cometeu estes
pecados, que lhe são apontados, mostrados, e provados por testemunhos! Significa
não assumir a culpa dos delitos, mesmo diante de todas as provas mostradas no
“filme”. Isso seria blasfêmia! Seria chamar Deus de mentiroso! É isso que fazem todos
os infelizes que preferem o lago de fogo eterno. Negam! E se perdem! De fato, o inferno
é dos teimosos!
Mas Hilda aceitava tudo humildemente! E as acusações continuavam: Lembras
como escondias de teus pais os teus colóquios proibidos, contando-lhes histórias
escabrosas, que teriam acontecido com outras pessoas, quando você era a estrela
principal da história, mas que escondias colocando outro em teu lugar, e te passavas
por santa diante de teus pais e irmãos?
- E do segundo casamento que foi combatido, porque na verdade, Nilton não tinha
condição nenhuma de arcar com responsabilidades, e nem queria, mas praticamente o
obrigaste a ficar com você, colocando-o numa armadilha! Chantageando-o diante de sua
família! Fazendo com que fosse obrigado a aceitar tua proposta e casar contigo. E isto
apenas porque querias demonstrar que eras mais “conquistadora” que as tuas amigas.
Nilton era evangélico, e então também por conveniência, casaste com ele apenas na
Igreja Católica, já que eras casada na lei dos homens com outro, fazendo-o mudar de fé.
- Tudo conseguias usando de artimanhas e não te importava qual alma seria
atingida! E durante toda tua vida tiveste a chance de pedir perdão a cada uma e não o
fizeste!
E assim, tudo era mostrado a milhões de pessoas à sua frente, e Hilda via tudo,
sem poder se defender ou manobrar a situação! Após tudo terminado, o filme todo
rodado, apareceu o momento da morte e a terrível realidade: enfrentar a justiça de
Deus! Oh! Gente, quanto mais pensamos que somos santos, mais somos egoístas,
pois nossa vida não deve ser para nós e sim para os outros: “Amai-vos uns aos outros
como Eu vos amei!” E só esta frase, sozinha, destrói, neste momento angustiante,
todos os nossos castelos... Derruba todas nossas falsas concepções!
- «E agora, filha, para onde vais?»
Diante desta pergunta, ela não tinha nenhum argumento. E foi para o purgatório!
Poderia, é claro, ter perecido para sempre, mas também fez coisas boas: rezava! Sim
rezava muito. Principalmente depois da severa chamada de atenção, com a Ponte da
Salvação, que, por pura Misericórdia, Deus construiu para ela.
- «O Purgatório de formigas, é para os que mexeram nos formigueiros – diz São
Miguel – e mexeram apenas para tirar proveito para si!...»
Muitas coisas horríveis eu ainda vi ali, naquela tela gigante, que não saberia
descrever, e especialmente os fatos ocorridos em minha presença quando em vida, ou
seja, os fatos que eu testemunhava naquele momento, mas que também por ordem da

Misericórdia Divina, deixo de colocar a público! Tais fatos, eu os deixo por conta do
nosso Bom Deus. Pois como Nossa Mãe disse: causaria até escândalo!
E agora, após este julgamento, quando lembro de algum episódio acontecido
quando ela ainda estava viva e que merecia críticas ou julgamentos, ou até uma
tomada de atitudes para corrigir, agora me proporcionam paz. E digo: Deus já viu isso
e já apagou! Por que motivo vamos lembrar?
Muitos perguntam: Se Deus apagou, esqueceu, porquê enumera os pecados, no
dia do julgamento? Para lembrar ao réu do quanto Deus fora misericordioso para com
ele!
HILDA VAI AO CÉU (23/08/2002)
Devo lembrar que, ao chegar ao purgatório, Hilda poderia ter subido quase
imediato, em vista das muitas orações que foram feitas para ela durante o funeral. O
enterro dela foi tão lindo que o próprio ministro perdeu o fôlego e não conseguia nem
falar de tanta emoção, e chegou até mesmo a chorar. Disse que em muitos anos de
sua vida – era já velhinho – fazendo enterros, jamais havia feito um igual. Até falou: foi
Deus quem me mandou hoje aqui para este enterro!
Hilda, entretanto, ela própria pediu ao Pai que “não tivesse pressa em tirá-la de
lá”, porque “queria sofrer um pouco por aqueles que ela tinha feito sofrer” quando em
vida. E o Pai atendeu a este pedido dela! E então passou a sofrer como “alma vítima”!
Ela havia falecido numa terça feira anterior, e neste dia, Sexta feira eu fui
acordado por São Miguel às 24,00 horas. Portanto Hilda estava já há três dias e
algumas horas no Purgatório. Lembro que era ao nascer do Sábado, e Hilda usava
sempre o escapulário. E a promessa de Nossa Senhora é retirar as almas no primeiro
sábado depois da morte, quando usam devotamente o escapulário do Carmo. Então
São Miguel falou:
- «Testemunharás agora, algo maravilhoso!»
E acordei escutando um lindo coral que executava o “Canto das Bandeiras” como
conhecemos aqui, canto que Hilda amava demais! Era o céu cantando! Um coro de
milhares de Anjos. Meu coração não se continha e ora disparava, ora quase parava de
pura emoção.
E milhões de Anjos formavam um corredor que vinha desde o céu! Milhares de
Santos enfileirados e, mais abaixo, Hilda em seu purgatório! Hilda erguia as mãos em
súplica e nelas se podia ver o Santo Escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Em vida
ela fazia parte da Confraria do Carmo, e levava isto muito a sério, rezando sempre as
orações da regra. Neste momento, a mão do alto ergueu-a, e a puxou para fora do
Purgatório!
- Que lindo Dona Amélia! – ela disse – Isto aqui é muito lindo! Muito obrigada!
(Dona Amélia foi uma das primeiras pessoas que em vida ainda, começou a rezar por
Hilda. Foi também a primeira a vir recebê-la.)
Já não havia mais formigamento em Hilda, nem os trajes velhos, nem o corpo
desgastado pelo tempo, que ela apresentava ao morrer, três dias antes. Agora tudo era
jovem. Ela aparentava uns dezenove anos, não mais! Tudo era puro! Tudo era lindo! O
Monte Tabor – da transfiguração – era ali!
E, vinda do céu, a mais linda de todas as mulheres, a Mãe de Deus, envolta em
um grande manto azul marinho, crivado de estrelas e sóis ofuscantes! Sua tez clara!
Seu semblante radioso! Seu sorriso inconfundível e estonteante! Nossa Senhora é a
mulher mais linda que jamais existiu! E ali estava Ela!
A Mãe de Deus se fez vestir com os esplendores da Mãe do Brasil, usando o
manto de Nossa Senhora Aparecida, embora Seu rosto fosse branco como o de Hilda!
Tomou Hilda pela mão, abraçou-a e abrindo seu braço direito a cobriu com seu
manto, apertando-a junto a si. E começaram a caminhar para o alto. Para o Céu!
- “Gostaria de dar um presente a Deus”, pediu Hilda, mostrando um pequeno
embrulho que tinha nas mãos.
A Mãe de Deus sorriu e assentiu! E Hilda, diante do Pai Eterno e Maravilhoso, fez
grande reverência e entregou-Lhe o pacotinho, dizendo: “Pai Santo, Te entrego Norma e
Cláudio!”

E Deus Pai abriu o pacote.... Naquele instante eu não pude conter as emoções e
chorei copiosamente, a ponto de preocupar Norma que silenciosamente acompanhava
meu estado de êxtase, desde o momento que eu a acordara para que participasse de
tal maravilha. É que no pacote que ela entregou ao Pai, estava o nosso livro Salvai
Almas, que relata a história da Ponte da Salvação, que causou a conversão e agora a
salvação de Hilda.
Na realidade, não era somente a nós dois que ela queria agradecer com este gesto;
era ao próprio Deus, pois tudo veio Dele. E Hilda, num ato de gratidão e amor, devolve
a Ele, em forma de presente, todo o Plano de Salvação, que dera a ela, a graça imensa
do céu para sempre! E o Pai Querido a envolveu e a levou. E todo o céu cantou as
maravilhas do Deus Poderoso e acima de tudo, Misericordioso. Sim, este é o nosso
Deus!
E acabou! Fiquei aguardando mais, mais e mais, mas terminou ali! O ponto final
de uma vida cheia de problemas. Mas também começo da Vida Eterna em Deus, de
uma alma que aceitou o convite de Dele para mudar radicalmente de vida, e a partir
de então, tentou viver só para Ele. E acabou indo, por Misericórdia sim, para ficar
eternamente com Ele.
E eu, ainda atônito, tive impregnado em minha mente e no coração por vários
dias, aquela música cantada por milhões de anjos, em homenagem a Mãe Aparecida, a
Mãe que Hilda tanto amava. E continuava ainda vendo como Hilda, pelas mãos da
Mãe Santíssima, foi aos braços do Pai! E lá ficará para sempre!
O Canto das Bandeiras, após este dia é executado em todos os nossos cenáculos,
em qualquer lugar onde estivermos. Bem ensaiado pelo grupo orientado pelo Geraldo,
o músico do Grupo da Paz, da Matriz de Porto Belo, que sempre canta conosco. Bem
ensaiado, lindo, para chegar perto daquele inigualável Coral dos Anjos do Céu.
Enfim, com Hilda, você pode ver como o Amor é mais forte e é maior! Deus fez
construir para ela uma Ponte de Salvação – ponte que todos nós devemos construir
também – conforme você leu no livro Salvai Almas. Deus, na verdade escolhe sempre
os menos prováveis, os quase impossíveis, exatamente para dar ao mundo um
pequeno sinal, uma centelha apenas, uma pequena idéia ao menos, do Seu Amor
infinito. É com estes “impossíveis” que Ele confunde os sábios deste mundo, e os
incrédulos!
Sim, para todos aqueles que acreditam nesta história, Hilda é sinal de conversão,
e de mudança de vida! Para os incrédulos, para os Tomé – infelizes deles – quem sabe
um sinal de escândalo e de contradição. Agora, porém, nada mais importa! Hilda está
no Céu, e lá vai permanecer eternamente e só isso conta. Eis aí o que significa um
Amor Infinito! O Amor sempre vence! O Amor jamais acabará! Este é o nosso Bom
Deus!
DUAS VISÕES (23/09/2003)
Neste dia, eu estava em oração, quando Nossa Senhora me mostrou o exemplo de
dois Purgatórios. Ou seja, duas pessoas que naquele momento estavam vivendo os
seus purgatórios, e segue a visão e a explicação do Céu. (Cláudio)
1ª VISÃO: Vi esta senhora, que passava roupa freneticamente usando um enorme
ferro de brasas, daqueles bem antigos. Passava edredons pesadíssimos e cobertores
com muita rapidez a ponto de deixar escorrer o suor por todo o corpo. Chorava
desesperada. Seu purgatório durou apenas nove minutos – no tempo da terra – mas
que para ela pareceram horas intermináveis. Por quê? Em vida, por algumas vezes, ela
fazia seu esposo trabalhar nos afazeres da casa, alegando que ela sentia dores ou
algum mal estar, quando na verdade nada sentia!
Com: Veja a simplicidade de um ato humano, de pessoa que imagina que tais
coisas simples não contam no julgamento diante de Deus. Nada escapa! Nada passa
despercebido! Nada fica escondido, seja em atos, em omissões e em pensamentos.
Esta pessoa, que acabara de falecer naquele momento, e depois de julgada pagava a
pena devida por transferir sua cruz para seu marido, livrando-se do trabalho
doméstico. Não que o homem não possa ajudar a mulher nas lides domésticas. O erro

dela estava em mentir dizendo que tinha dores, não somente no fato de livrar-se de
sua cruz.
2ª VISÃO: Vi Padre José em seu purgatório: Em uma grande pastagem, pude ver
este padre. Ele andava de um lado a outro ininterruptamente, ora de pé, ora de quatro
pés como um animal que está pastando. Ora sorria, ora chorava. Olhava para coisa
alguma e para ninguém, com seu olhar perdido, alheio a tudo. Sempre percorrendo o
mesmo pasto durante 17 anos desde que ele faleceu! Por quê isso? São Miguel me
explicou:
“Este Padre trabalhava na Pastoral da Terra e esta pena lhe foi imputada por ter
cometido delitos ali e ser conivente com absurdos que por ali se cometem. Quem quer
terra... pasta!”
Com: Nesta mensagem Nossa Senhora acena para os desvios ocorridos,
sobretudo na Igreja da América Latina, com a TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO, que busca
uma libertação física do homem. Tal desvio doutrinário é condenado em nosso
Catecismo, em 2124, como sendo uma forma de ateísmo, e já foi formalmente
condenado pelo Vaticano, através de um documento chamado “Libertatis Conscientia”,
oriundo da Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, restabelecendo o entendimento
teológico da Redenção de Cristo como libertação do pecado. A libertação física e
terrena não existe, somente a libertação espiritual, da morte pelo pecado. É somente
dele que Jesus veio nos libertar. Nosso caminho é o Céu! Nossa grande missão aqui na
terra é alcançar a vida eterna. A missão ÚNICA da Igreja Católica é salvar almas, não
invadir terras! É pensar na Água Viva, não na água terrena. A nossa morada é junto
de Deus, não na terra. Todas as outras ações nossas estão subordinadas a esta
primeira condição. O resto é conseqüência, faz parte da caridade cristã, é sem dúvida
importante, mas jamais o esforço pela busca de casa, terra, trabalho e comida deve
estar acima do nosso grande e supremo projeto: ganhar o Céu. Levar nossos filhos
para o Céu! Milhares de sacerdotes e leigos pagam duramente no purgatório por causa
destes desvios doutrinários em clara desobediência ao Papa.
BUSCANDO ALMAS
E como a nossa missão na terra é salvar almas, uma das tarefas mais
importantes do nosso Grupo, é rezar pelas almas. Para isso somos enviados a rezar
nos cemitérios, onde nos é dado presenciar e ouvir coisas e fatos extraordinários. Já
visitamos mais de 3.300 com nossas equipes, no Brasil e até no exterior e os números
aumentam dia a dia. Agora, colocaremos algumas mensagens das nossas caminhadas
nos cemitérios, porque delas sempre resulta algo instrutivo sobre as almas. Neste
número não estão contadas os cemitérios visitados já duas ou mais vezes.
Na verdade, como já dissemos, cada túmulo nos conta uma história, e cada
história daria um livro ou muitos. E como Cláudio tem a graça dos resultados - os
números de cada cemitério visitado – disso podemos extrair extraordinárias
estatísticas para nossa Igreja. Entretanto, como são milhares as mensagens, e não
podemos publicar todas, apenas relataremos algumas de nossas caminhadas. Se o
leitor quiser ver mais destas histórias, procure no site www.recado.aarao.nom.br sob o
título de “Buscando Almas”. Temos 11 trabalhos ali publicados.
07/09/ 2003 – Rezavam Cláudio, Norma, filha e netos.
CEMITÉRIO 01 – (Uma alma já no céu fala) De fato, Deus ama a caridade e ela nos
garante a vida eterna. Mas é preciso que seja real, com verdadeiro amor e espírito de
desprendimento. Eu vendia peixe nas estradas, e, diariamente dava um ou outro peixe a
pessoas ou famílias menos favorecidas e era então conhecido como um homem bom,
praticante da caridade. Mal sabiam as pessoas, que eu tirava estes peixes de outros,
isto é, os diminuía no peso da balança! Isto me deu um grande purgatório e só saí de lá
em Junho de 1999 quando de vossa visita aqui! Naquele dia rezáveis e anotáveis os
nomes, e não anotastes o meu, porque a chuva impediu e então São Miguel vos disse
que todo este cemitério estaria salvo naquele momento e que não precisáveis voltar para
anotar nomes. Foi o primeiro cemitério que assim aconteceu. Ali começou a nova

maneira do céu de salvar as almas por vosso intermédio! A partir daquele dia, rezo por
vós e por vosso trabalho! Hoje, aqui, se salvam mais 39 almas. Amém? Que Deus vos
abençoe sempre!””.( I.G.)” (Esta pessoa faleceu em 05.12.75 e esteve por 24 anos no
purgatório!)São Miguel encerra: “Filhos, muito obrigado por este vosso amor. Este é
verdadeiramente o caminho que Deus ama. E Ele vos abençoa, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém!”. “São Miguel”.
Com: Milhares de pessoas neste país têm enganado nos pesos e medidas. A
Bíblia, por dezenas de vezes, ressalta este pecado como grave, o uso de pesos e
medidas falsas (Lv 19, 35-36). A própria Televisão tem mostrado o quanto algumas
empresas – e os empresários – têm enganado o povo, nas embalagens dos produtos,
nos pesos, nas medidas e na qualidade. Ah, quanto purgatório – quem sabe até o
inferno – não está reservado a todos estes? Lembrem: tudo é filmado, pesado e
medido!
02 - “Paz!”. “Agradeço a D... por esta oportunidade. (Ele nos levou com seu carro)
Deveis sempre seguir este caminho que salva. Aqui, hoje são 19 os que vão para o céu!
Vosso caminho deve continuar, mesmo que muitas dificuldades aconteçam. De fato, uma
grande cruz será colocada em vossos ombros pela própria Igreja. Contudo, não deveis
desanimar, pois este será sempre o vosso caminho, e será distribuída entre vós a
missão, isto é: entre vossa casa! Amém! Rezai muito pelo Santo Padre João Paulo II e
pela Igreja. Muito obrigado”. “São Miguel”.
Com: Na verdade, nossa cruz não é pesada. Sabemos que é exatamente este o
caminho do profeta: a dor, a incompreensão da parte de muitos, o descrédito e até
mesmo a mentira odiosa, a perseguição nefasta, eis que Jesus foi perseguido e foi
morto. Ver nossos livros queimados, ou jogados no lixo, por gente que se diz da Igreja;
tudo isso dói, mas que se vai fazer! Se Deus dá a cruz, dá antes a fortaleza. Ninguém
carrega uma cruz maior que a sua força! E afinal, em outra mensagem Nossa Senhora
dirá ao Cláudio: Tua Cruz não é pesada! Nem a dos outros membros da equipe! E
não é mesmo: Deus as leva – sozinho – por nós todos! Creiam, é assim! A frase de
Jesus para nós é: Meu fardo é leve, meu jugo é suave! Só agora a entendo!
03 - Erramos o caminho, e percorremos outro bairro. Após encontrar o nosso
objetivo, já no cemitério, perguntei a São Miguel se havia explicação para erra assim:
“Sim, por onde passais, graças serão derramadas às famílias que ali estão! Muito
obrigado por vosso amor e abnegação!” Aqui, salvam-se hoje, 13 almas. Deus é feliz
convosco. Amém!””.São Miguel”.
Com: Já muitas vezes fomos solicitados a ir abençoando as casas por onde
passamos nas caminhadas. Na verdade ninguém sabe o que se esconde por trás de
cada parede de casa na beira da estrada. Por isso a gente vai pedindo a Deus que
abençoe aqueles moradores, que salve aquelas almas, que os livre das tribulações e
doenças e isso faz com que as pessoas recebam graças que sequer estão pedindo ou
nelas pensando, até quem sabe nem merecendo. Maravilhoso o Deus que permite a
todos uma tal graça! E todos podem fazer a mesma coisa!
04 - (As crianças que estavam junto - Felipe e Carine, netos do Cláudio puxavam o Terço do Amor) “Paz!”. “As crianças salvaram 9 alminhas! É importante
fomentar desde já esta devoção , e porque são pequenas – e não podem ainda entender
tudo isso – Deus as ama muito mais, e a vós por este gesto de amor! Ensinai as
crianças: Elas são o Reino dos Céus! Muito obrigado. Aqui salvaram-se 11 almas.
Amém!”. “São Miguel!”.
Com: É muito importante que as famílias, já desde a mais tenra idade das
crianças, as mantenham sempre junto quando rezam. Já a mãe grávida deve rezar
com seu filho. Se as pessoas soubessem o quanto o mundo seria melhor se as mães
usassem deste maravilhoso expediente! E mesmo quando maiores, mesmo que elas
chorem, brinquem ou incomodem, ou “atrapalhem” pensem apenas que esta é a forma
delas rezarem. Muitas vezes Satanás usa do expediente de atacar as crianças, só para
que elas sejam segregadas na hora da oração e percam o gosto por ela, ou até odeiem.
Assim as mães e pais perdem a graça da comunhão dos santos e os filhos e filhas
não aprendem a rezar. Eis porque o mundo chegou a tão grave apostasia!

DIOCESE DE JACAREZINHO
Nesta viagem éramos oito pessoas na camionete, feita a pedido de Nossa Senhora
na diocese de Jacarezinho (PR), e ali visitamos quase trinta municípios. Fizemos perto
de dois mil quilômetros, de ida e volta, numa viagem maravilhosa, sempre
acompanhada pelos anjos, por Nossa Senhora, por São Miguel e pelas benditas almas.
Os municípios visitados desta diocese se encontram listados ao final deste livro.
CEMITÉRIO 1: “Paz! Muito obrigado por vosso amor! Prestes, muitas barreiras
acontecerão. Na verdade, todos os que rezam pelas almas são atacados pelo demônio e
não é diferente convosco, mas sereis ainda mais, porque vos dedicais especialmente às
almas! Mas continuai vosso trabalho: as almas fazem e vos farão cobertura! Aqui se
salvam hoje 1.041 almas. Rezai pelo sacerdote deste lugar. Amém?”.São Miguel”.
Com: As barreiras a que São Miguel se refere, são relativas não só ao nosso
trabalho das almas, mas a toda a Igreja. Sabemos que todos os que permanecerem
fiéis serão combatidos e até mesmo assassinados. Quanto à oração pelos sacerdotes,
sempre isso nos é pedido, em especial nas cidades onde há problemas com eles. E há
muitos! Nem sempre por serem maus padres e por seguirem filosofias estranhas que
não vêm de Deus, mas também por serem perseguidos e mal compreendidos.

2: ( ... ) “Este queria ser o dono do lugar. A podridão o colocou na mesma posição
dos outros e quebrou sua arrogância e fome de poder. Há 73 anos está no inferno! Rezai
pelos poderosos. Amém ? Aqui salvam-se 1.393. Estão perdidas 43: sexo!”. “São
Miguel!”.
Com: O Cláudio sempre recebe o nome da pessoa perdida ou padecente, a
respeito da qual ouve a mensagem. Mas estes nomes a gente não divulga, até porque
não é necessário. Basta saber que, ali, um homem ou uma mulher, que viveu naquela
localidade, cometeu aquele ato, ou atos, que o levaram à perda da alma ou ao
purgatório.
3: (...)”Também ganância e sexo. Vivia com a própria filha! Amai muito os
sacerdotes: a igreja precisa urgentemente de padres santos! (No túmulo do padre) “Este
sabia e o aconselhava! Aqui 1.014 salvam-se e estão perdidos 27! São Miguel”.
Com: Aqui um homem ganancioso que além do mais vivia maritalmente com sua
própria filha. O padre, que está enterrado naquele cemitério, num mausoléu – padre
que está salvo – sabia da relação incestuosa daquele homem e o alertava para seu
grave pecado. Mas o homem não se arrependeu! Está perdido!
4: “Já são 5.897 os túmulos visitados. Salvam-se aqui 789 almas, estão perdidas
19. Aqui também há erros, pelos padres que não rezam e não incentivam a devoção às
almas. E como elas esperam... e como amam os sacerdotes! Rezai por eles”.
(O nome do padre deste lugar? )
“Isto é com a Lu! Amém ?”. “São Miguel”.
Com: Aqui, embora os padres não incentivem a devoção pelas almas, mesmo
assim a misericórdia de Deus age de uma forma estupenda, porque o percentual de
perdidos é muito pequeno, ou seja, apenas 0,00323%. As perdas são pelos mesmo
motivos de toda a região: sexo, ganância, terras, poder, teimosia!
5: (Cláudio pergunta: E sobre esta invocação? Eu perguntava sobre se era correto
a invocação do tercinho do amor: Doce Coração de Maria sede a nossa salvação!) “É
correta! Ela é Medianeira e Co-Redentora! Afinal a outra invocação também fala de Seu
poder de salvação, e não Ela: Jesus, Maria, José, Salvai almas! Aqui salvam-se 611 e
estão perdidas 13. Os erros são comuns da região: sexo, poder, terras. Amém!”. “São
Miguel”.
Com: Um sacerdote nos havia questionado quanto à invocação: “Jesus, Maria,
José, eu vos amo, salvai almas”, dizendo que estava errada porque Maria não salva a
ninguém! Então o Arcanjo nos explicou que está correto e apresenta os motivos. Ou
seja, de certa forma Maria também salva, porque participa ativamente do processo
redentor, sendo Co-Redentora da humanidade com Jesus. Até mesmo nossa ínfima

participação é fonte de graças que salvam, sempre por Jesus, mas salvam! Se a nossa
oração, ou sacrifício pode salvar um pecador, que de outra forma se perderia, como
dizer que também não salvamos almas? O que Jesus fez, foi abrir as portas do Céu –
fechadas com o pecado de Adão – para todos os que querem se aproveitar dos méritos
de Sua Paixão. Quer dizer, sem Jesus não haveria salvação. Mas sem as nossas
orações também, milhares se perderiam! Somos então pequenos instrumentos de
Deus.
6: “Os vossos nomes já estão escritos no céu! E no céu vos esperam todas estas
que foram salvas por vossas orações. Isto é inédito e fantástico! E traz lágrimas nos
olhos de Deus! (O fato de nosso grupo se dedicar às almas) Aqui, mais 197 almas se
salvam. Jazem perdidas 89 das 7.847 aqui sepultadas. Amém?”. “São Miguel!”.
Com: É sempre um carinho do Céu, dizer que já estamos salvos! Na verdade a
luta é renhida e podemos cair a qualquer momento. Entretanto, os que rezam pelas
almas têm uma grande proteção, e elas formam como que uma barreira contra os
ataques dos espíritos infernais, que nos querem sempre impedir a caminhada.
7: (Nome) “ Eu era arrogante, teimoso, ditador, impertinente e minha esposa sofreu
tudo isto e rezou doze anos por mim, oferecendo todos os seus sacrifícios e sem se
lamentar. Fui para o purgatório! Ganhei a vida eterna apesar de quase tê-la feito perder
a sua! Ela foi direto para o céu! E eu estou feliz por poder oferecer a Deus estes
sofrimentos e agradecer por Sua Misericórdia! Agora vou ao céu! Muito Obrigado”.
(assina) “Aqui se salvam 741 e estão sepultadas 1.297. Perdidas são 17. Amém!”. “São
Miguel”.
Com: Aqui fala um senhor, que está enterrado ao lado de sua esposa. Centenas
de homens iguais, nós temos encontrado em nossas caminhadas. Ditadores dentro do
lar, escravizando as esposas, quando não, toda a família. Este teve sorte que a esposa
rezava e sofria por ele. Muitos outros não têm a mesma sorte!
8 - 02/10/03 - “Paz!” “Filhinhos amados, muito obrigada por vosso
desprendimento e amor. Hoje caminharei convosco e estarei derramando graças em
todas as pessoas que fazem parte deste grupo e a todos os seus familiares. O céu é feliz
por causa deste vosso trabalho. Convido-vos: sejais Missionários das almas. De fato,
são ainda milhões pelo mundo que, esquecidas, imploram clemência aos bons corações.
Rezai então, muito, por todas. Elas formam um exército a vosso favor a lutar contra as
ciladas inimigas e vos ajudarão no fortalecimento da fé nesta vossa luta. Milhões já
estão no céu e são também deste exército que protege e são apaixonadas por vós! Sejam
também apaixonados por elas. Muito obrigada aos filhinhos daqui... (as pessoas desta
cidade, que nos acompanhavam) Hoje vereis graças em vossas casas. Amém? Salvamse aqui 311 almas e em toda a região 2.714. Perdidas são 31. Rezai muito pelos padres
e ajudai-os. Rezai pelo Santo Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém”. “Maria, Mãe do Universo!”.
9: “Filhinhos, assim mesmo estareis reunidos no céu: uma multidão de Santos,
formando este corredor de amor. Santos elevados ao céu por vossas orações. Santos de
vossa devoção e Santos intercessores vossos... e Anjos... muitos Anjos. O Céu cantará a
vossa alegria! Porque sois filhinhos amados ! Continuai caminhando esta luta e missão.
Deus vos espera de braços abertos, para a jornada final. Amém? E todo o céu também!
Aqui são 9 as salvas hoje e são 3 as perdidas. Tudo acontecerá brevemente! Aos dez
livros... igual a dez! Amém!”. “São Miguel!”.
Cláudio comenta: A entramos no cemitério uma multidão de anjos e santos
formaram um corredor para que passássemos pelo meio! Eram todos iguais:
iluminados, resplandecentes. E soube que no céu todos são iguais e de que
precisamos ser iguais, na fé, no amor aos irmãos. O mesmo amor, sem distinção, a
cada pessoa. No entanto não devemos perder a nossa identidade, pois no céu
continuamos com nossa fisionomia que nos diferencia fisicamente das pessoas porque
todos somos únicos! Quanto aos dez livros citados não sei ainda o significado destas
palavras proferidas a uma das acompanhantes residente nesta cidade.

10: “A terra é dos poderosos! Mas alguns (os que estão neste cemitério e não eram
poderosos) já estão no céu! Salvam-se hoje, 97, esquecidas! Não há perdidos! Mas há
poderosos (vivos) nos caminhos do inferno! Muito obrigada!”. “Maria, Mãe do Universo!”.
Com: Este cemitério está completamente abandonado, coberto pelo mato e com a
Cruz de madeira caída e podre... Houve problemas com o terreno, com os poderosos e
com a lei! Houve briga por causa das terras do cemitério, embora uma enorme cerca
de tijolos, bem alta, uma fortaleza, rodeie tudo.
11: “O dinheiro norteia a vida de muitas pessoas que, cegas, não percebem o fim e
vivem nas trevas! Aqui hoje salvam-se 4, mas foram salvas 411 na visita anterior.
Ficam perdidas 5! (...) O casal em questão... por dinheiro! Muito Obrigado!”. “São
Miguel!”.
12: “Na morte dos poderosos, esposas ou filhas não choram para não borrar a
maquiagem! De fato, a imagem precisa “ser preservada”!... Os túmulos portentosos, no
entanto, não cobrem o interior dos corações. E o céu se faz implacável! Aqui muitos
salvaram-se por causa de vossa visita, mas, infelizmente após a visita anterior, mais 3
se perderam: poder ganância, corrupção! Rezai muito pelo Senhor Bispo. Amai-o no
entanto. Muito obrigado por vosso amor. Salvam-se 147.Amém?”. “São Miguel”.
13: “A cidade cresceu sobre o sangue dos menos favorecidos. Aqui jazem 31.840 e
salvam-se hoje 2.794 almas, mas ainda ficam algumas... Estão perdidas 341. A
ganância fecha olhos e corações! O sexo arranca a razão e instiga o instinto animal que
corrói e mata! Rezai pelas famílias. Rezai pelos jovens”.Rezai agora o “Angelus”. Hoje é
dia deles! Amém?” “Maria, Mãe do Universo!”
14: “Paz!”. “Muito obrigada, filhinhos. Muito obrigada. Rezai por este povo. Rezai
por este Bispo. Peço que coloqueis sempre em vossas orações o Senhor Bispo... Rezai
muito por João Paulo II: a corrente perigosa já o tem nas amarras. Amém? Aqui salvamse hoje 211 almas. Estão perdidas 49. Salvaram-se desde ontem 47.894 almas de
diversos lugares ( além das mencionadas nos cemitérios), 34 são judeus e dois deles
são da porta. Continuai firmes: tendes a Minha companhia e segurança”. “Maria Mãe do
Universo”. “Segui sempre os conselhos da Grande Mulher. Amém?”.”São Miguel”.
15: “As obras não edificam! As obras dão paz ao corpo e bem estar e o conseqüente
afastamento de Deus e este é o caminho do demônio, o caminho ditado por ele à
maçonaria, tão evidente nesta região. Aqui se salvam 374 e perdidas são 14”. “São
Miguel”.
Com: Nossa Senhora pediu, ao final, que somássemos os resultados desta viagem
e chegamos aos seguintes números: de 129.584 túmulos, perderam-se apenas 947
almas, ou seja: 0,7308%, ou uma em cada 137 almas. Esta a percentagem dos
teimosos daquela região. E acredito, não será diferente o Brasil.
SEGUNDO DIA DE CAMINHADA
01 - “Bom dia, filhinhos! O Céu fez festa desde ontem por causa de vós. Agora o
Céu também vos ajudará para que hoje também seja motivo de festa. A alegria de Deus
é passada a vossos corações para que possam, cada vez mais, suportarem os percalços,
as perseguições e os entraves que acontecerão, pois tudo deve ser feito com alegria.
Tudo deve ser vivido em clima de alegria, porque tudo o que virá depois, é alegria! Muito
obrigada, filhinhos, Eu estou sempre junto e podeis sempre contar Comigo quando
precisardes... E precisareis! Amém ? Aqui estão 5.987 e salvam-se hoje 1.411. Estão
perdidas 51: sexo, terras, política. Amém! “”Maria, Mãe do Universo.”
Com: Neste cemitério chegamos ao amanhecer e nascer do sol, e ainda não estava
aberto. Rezamos, então, apenas da porta. Estas palavras de ânimo e de carinho vindas
de Nossa Senhora nos levam a cada vez mais abraçar a causa das almas sofredoras.
2: Almas falam: “Muito obrigado! Como somos felizes por vosso amor. Hoje vamos
ao céu! Vamos nos encontrar com Deus! Muito obrigado. Deus seja para sempre

louvado! Continuai amando as almas. Continuai amando a Deus e cada vez mais sereis
parecidos com os santos do céu. Amém ? ( ... ) “ Aqui são 2.397 os túmulos e salvam-se
agora 411. Estão perdidos 17: entre eles uma professora (nome), mãe de família, que
ensinava às crianças os caminhos da perversão sexual! Rezai muito pelos educadores.
Amém.”São Miguel”.”Seremos todos” iguais!”
3: “Filhinhos, constantemente tenho vos convidado a encontrarem-se Comigo, nas
caminhadas, nos cenáculos, ou nestas visitas... Com efeito, cada um de vós é
importante para Deus. M, P, L, D, A, N, M e Cláudio, todos estais escritos no céu, porque
tendes uma missão importante! De L, preciso para os contatos com a Igreja e ela sabe o
porquê ! Vai precisar muito! Amém? Aqui são 2391 e são salvas 501. Perdem-se 13:
corrupção, sexo, terras.(...). Deus vos abençoe sempre! São Miguel!”
4: “Muitas reuniões políticas foram feitas neste lugar para a insurreição contra os
poderes constituídos... mas isso é história! O importante é que os combatentes, de um
lado e do outro, eram filhinhos do mesmo Pai! E isto é triste! Todos precisam ser iguais!
Amém! Aqui são 2473 túmulos e salvam-se hoje 547 almas. Perdidas 27: corrupção,
terras, poder... Tudo acionado pela maçonaria, a arma satânica! Muito obrigado por
vossa visita. “”São Miguel! “
Com: De muitas cidades do Brasil, através dos tempos, surgiram insurreições,
até contra os poderes constituídos. Até de pequenas cidades como estas, onde morava
gente de poder financeiro e político. O gérmen destas revoluções quase sempre leva a
mortes e ódios, que perduram até por gerações. Tudo isso é caminho de perda, pois
não se defende a terra ou o poder para o bem comum, mas sim, para o bem particular
de alguns ou de grupos econômicos. O inferno á a casa dos que odeiam! Também
temos visto milhares de políticos que se perdem!O poder mata!
5: “Muitos filhos de Deus que não conheceram Jesus, vos aguardam no dia final
pois também para eles, Deus estende Sua misericórdia. Rezai por eles. Aqui são 2.983 e
salvam-se 891. Perdidas 37 por religiões estranhas – satânicas - sexo, corrupção, etc.
Amém! “”São Miguel! “
06: “Esta é a Rosa Vermelha do Paraná, e mais especialmente desta Diocese! Um
jorro de água muito fresca sobre as almas acontece com a visita deste sacerdote! Há
paz e alegria no céu por causa deste coração de ouro desapegado do ouro! O céu tem
saudade dele, mas é mister ainda continuar a missão aqui, pois, muitos sacerdotes se
santificarão com esta luz! Hoje 4.341 almas sobem ao céu neste momento, sendo 19 as
dos judeus e 98 deste cemitério. Aqui não haverá mais purgatório! Amém? Eu o
abençôo, filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!”. “Maria, Mãe do
Universo!”.
Com: Esta rosa vermelha é um sacerdote que nos acompanhou nas orações.
Trata-se de um padre ímpar, que anda pela cidade de batina negra, sempre com um
inseparável e grande rosário numa mão e uma grande cruz na outra. Faça chuva, faça
sol, sempre se poderá encontrá-lo desta forma. É combatido, incompreendido, porque
o desprendimento dele é como uma espada a afligir as carnes dos que não conseguem
ser assim. Porque eles têm é vergonha de sua farda, de seu Comandante, de sua
Igreja! Se todos os padres fossem iguais a ele, o mundo não seria assim. Por ter
adotado duas crianças de rua, ele tem que morar sozinho e deve pagar o aluguel do
próprio bolso. Disse que está ha três meses atrasado no aluguel! Mas por causa dele e
de suas visitas semanais àquele cemitério, cada pessoa que entrar ali para ser
enterrada, será imediatamente liberta se estiver no purgatório. Ali haverá apenas
alguns perdidos e muitos santos! Viram como é fácil salvar o mundo, meus queridos
sacerdotes? A bola está nas vossas santas mãos!
07: “Paz! Aqui são 23.491 túmulos e salvam-se agora 4.984 almas e estão
perdidas 114: sexo, poder, ganância, maçonaria...””São Miguel! “
08: “Abundantes graças estão sendo derramadas sobre as famílias dos mortos e
as das cidades e periferias pelas quais passais. Deus derramando amor na esperança
de ser correspondido. Algumas “cabeças duras” se abrem... e isto é graça! Deus seja

louvado! Aqui 1.814 e salvam-se 491. Perdidas são 11. Embora a pequenez desta
cidade, aqui fizeram abrigo, grandes maçons e suas raízes se propagaram: é a peste
lutando contra Deus! Rezai por todos. Amém? Muito obrigado. São Miguel!”
09: Um casal diz: “Muito obrigado por não esquecerdes de nós! Somos duas, mas
aguardávamos ansiosamente este momento! Muito obrigado. Aqui não há perdidos. São
Miguel!”
10: “Deveis sempre manter esta unidade haja o que houver, porque é
importantíssima para Deus. Muitas barreiras, contradições virão... mas deveis ser
firmes! Amém? Obrigado por esta visita que salva hoje 413 almas. Estão perdidas 14 e
o número total é de 2.718 almas. Amém! São Miguel!”
11: Outro casal fala: “A única forma de salvar nossos filhos é a oração em família.
Rezai juntos e vossos filhos viverão a Deus. Aprendemos muito tarde, mas conseguimos
ainda ensiná-los”.( ... ) “Aqui são 911 almas salvas hoje. Estão perdidas 17. Os erros
são os mesmos. Muito obrigado”. “São Miguel”.
Com: Aqui o depoimento de um casal, que em vida lembrou-se muito tarde de
que a sua missão principal é salvar seus filhos, é levá-los para Deus. Muitos pais só se
lembram disso quando estão morrendo, ou na idade avançada, quando começam a
pensar melhor na eternidade. Para muitos é tarde! Ai dos pais e mães que chegarem
ao julgamento sem seus filhos! Sim, mesmo que os pais morram antes, Deus sabe se
os filhos deles se perderão por culpa dos pais. Ai, ai!
12: Uma alma: “Suicidei-me porque amava a um estranho! Meu esposo me amava
muito, soube da minha história e rezou muito por minha salvação. Meu purgatório durou
23 anos, mas agradeço muito a fidelidade e o amor que me dedicou. O suicídio foi uma
fuga da vergonha ao perceber que meu marido sabia de tudo. O Deus Misericórdia já o
trouxe também ao céu, e muito antes de mim!” (....) “Aqui são 3.413 túmulos e salvam-se
hoje 711 almas. Estão perdidas 23: os erros são os mesmos. Muito obrigado”. “São
Miguel”.
Com: Aqui uma chamada sobre os suicídios e raríssimos de mulheres, como aqui!
Realmente encontramos bem poucos suicidas perdidos eternamente. Na verdade, estes
que se perderam, não foi por atentarem contra a própria vida em si, mas sim por
haverem sido pessoas muito más e como que se afogaram em seus crimes. De fato,
Deus colocou em nosso ser, um sentimento muito forte e um apego excepcional à
nossa própria vida. Quando alguém atenta contra ela é porque alguma coisa
transtornou sua cabeça, e a pessoa já não está mais de posse plena de suas
faculdades mentais. E Deus sabe disso! Normalmente, depois de um purgatório
próprio, a alma se salva! Rezem muito pelos suicidas!
13: “Todas vão ao céu e mesmo as que forem trazidas até o dia 07! Hoje são 643.
Aqui tem 3.493 túmulos e estão perdidas 21: terras, assassinatos por causa de terras...
Amém?”. “São Miguel!”.
14: “Paz!” “Muito obrigada, filhinhos! Eis uma história: “C.. ( ... ) era uma prostituta
e negou-se...(a um certo homem). Depois, na estrada, foi abordada por este e mais
cinco companheiros que então cometeram toda a sorte de perversidades usando de seus
instintos animalescos para satisfazerem a sede sexual e a vingança... Um já era filho do
mal, os outros seguiram-no, ludibriados por ele. Ela morreu ali mesmo e foi levada ao
céu! O filho do mal já é do demônio e Deus nem pedirá conta dele.(ver abaixo) Os outros
cinco pagarão, cada qual, de acordo com seus conhecimentos... Rezai muito pelos
pecadores. Sejam sempre arautos do céu. Agradeço por vossa caminhada que já salvou,
além dos já somados, mais 33 judeus, sendo 8 da porta e mais 1 milhão de almas de
diversos lugares. Amém! Aqui são 29.987 os túmulos e hoje se salvam 8.413 e estão
perdidas 147. Sexo, política, maçonaria. Todos os números devem ser somados. Muito
obrigada, filhinhos. Eu vos abençôo, “Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém!” “Muitas! Abundantes graças alcançareis! Amém ?” Agora já podeis ir! “Maria,
Mãe do Universo! “(Ela quer dizer que nós podemos voltar para casa.)

Comentário final: Esta pavorosa história, nem precisaria de comentário. O
simples fato de existirem na terra, criaturas tão bestiais, enoja, quase faz desfalecer.
Que se pode dizer de seis covardes tão monstruosos? Acaso as feras cometem tão
odiosos crimes? Acaso já viram um bando de animais selvagens revezando-se
sadicamente em violentar uma fêmea da sua espécie, até matá-la por dilaceramento?
Ou seja, o homem desceu a níveis mais baixo que as próprias feras...
Uma tal ferocidade, fica expressa na dura frase: Deus nem pedirá conta de sua
alma! Eis ai um réprobo! Ou seja, um homem destinado à condenação eterna!
Réprobo, é uma pessoa que nasceu má, pela própria natureza e que jamais desejará se
salvar. Deus sabe que estas criaturas existem. Judas, o traidor é um exemplo. Nossa
Senhora, no início, rezava muito pela conversão dele, mas isso só fazia Judas odiá-la
ainda mais. Então o Espírito Santo fez ver a ela que era tempo perdido rezar por ele.
Pois nem que o próprio Deus se ajoelhasse diante de um réprobo, ele jamais se
converteria. Isso tudo, por livre e espontânea vontade. Ele sempre rejeitará todas –
mesmo milhares – de chances de conversão que Deus lhe der.
Pior ainda! Muitas vezes temos ouvido os lamentos das almas perdidas, que
dizem assim pela boca dos anjos de Deus: há se eu pudesse voltar para a terra! Eu
faria tudo diferente! Isso é mentira, pois, acreditem, se Deus permitisse que ela
voltasse a terra, mesmo sabendo do lugar onde foi parar já uma vez, ela acabaria
cometendo os mesmos pecados e voltaria para o mesmo lugar. Ou seja, réprobo é
réprobo. Perdido é perdido e não tem cura! Eles agem absolutamente conscientes de
seus erros, e se perdem porque querem, mesmo que Deus lhes dê infinitas chances de
conversão. Ninguém ganha o inferno sem pedir, sem livremente o querer, e sem
justamente o merecer.
DIOCESE DE PALMAS
Nesta viagem, passamos por mais de 60 cemitérios, em dezenas de municípios da
diocese de Palmas e Francisco Beltrão, atendendo pedido de Nossa Senhora. Fomos ao
todo em sete pessoas, mas sempre com São Miguel e Nossa Senhora. Uma viagem
perfeita! Como já mencionamos a diocese, não vamos citar os municípios – eles
estarão listados no final do livro – apenas separamos os cemitérios individualmente
para os comentários. Devo dizer que, como uma grande benção do Céu, tivemos nesta
viagem a companhia de um sacerdote, que humildemente nos disse – do alto de seus
84 anos – que o estávamos ensinando a ser padre. Pode? Vamos as mensagens com
os comentários:
1: “Paz! Filhinhos amados, Bom dia! Estou muito feliz com todos vós. Estou feliz
com os filhinhos deste lugar, que vos acompanham. Realmente, esta cidade foi
consagrada pelos maçons e o seu povo se afasta um tanto de Deus. Também muita
indiferença na Igreja e até atritos. Por aqui houveram muitas batalhas e os coronéis
deixaram seu rastro de sangue e ódio e isto deu oportunidade ao demônio. No entanto
Deus Misericórdia acolhe vossos pedidos e muitas graças derrama aqui. Os mortos do
túmulo visitado já se salvaram, mas é necessário o estado de graça, a constante oração,
para que se dissipem os males causados a família ( ... ) já que no passado um erro
grande aconteceu e foram lançadas maldições que até hoje se fazem sentir nas
crianças. É necessário rezar: Deus tem força para derrubar tudo. Amém? Muito
obrigada, filhinhos. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.” “ Maria, Mãe do Universo.” “Salvas hoje: 4.711. Perdidas são 37. É preciso
rezar muito aqui. No sítio rezar um Terço do amor e hoje se salva uma lá. Mas não está
contaminado o lugar. Amém”.
Com: Aqui, como sempre, o rastro do monstro que veste mantos negros e habita
em lojas. Mas, incrível, se por um lado, a soberba desafiadora de alguns túmulos faz
prever um grande número de perdidos, sempre a CRUZ fala mais alto e salva a
muitos. Nas cidades, em todas as entradas existem estas marcas que não vêm de
Deus, como se dissessem: esta cidade nos pertence! Mentira! Em todas a cidades, nos
lugares mais altos, está sempre uma Cruz no pináculo de uma Igreja Católica. É

aquele o verdadeiro sinal, que marca aquele povo, quase todo para Deus. A Cruz vence
e vencerá sempre! A vitória de Deus é assombrosa, e tanto mais passa o tempo, maior
será no final.
2: “Aqui mais duas almas sobem ao céu. Deveis rezar pelos poderosos. Este terreno
pertence a um deles e não por amor, mas por causa do dinheiro o construiu. (construiu
o cemitério) Assim, muitas coisas aparentemente boas, são obras para o poder.
Obrigado às pessoas desta cidade aqui presentes. Contai com o poder de Deus. Contai
com suas graças. Vossos pedidos serão atendidos. Rezai por vossos filhos e, com a nova
história deles, começará a alegria. Amém! Muito obrigado”. “São Miguel”. “Rezai por
vossos bispos”.
3: “ Paz! “ “ Rezai muito filhinhos e não vos canseis de fazer isso! Rezai por H... que
se envolveu com o espiritismo. Vossa visita ali foi um bálsamo e dará início à conversão
e a libertação do mal que grassa há anos. Amém? Aqui salvam-se 311 e estão perdidas
37. Alguns se refugiaram nesta cidade. Amém ? “ “ São Miguel.”
4: “Com seu ódio incontrolado fez mutilar através de violentação sexual a menina
de 6 anos pelos seus próprios filhos, por vingança ao que havia acontecido a uma sua
filha, também violentada. Sua vingança matou 6 pessoas e ela morreu eternamente.
(inferno) O mal se estende até hoje: o ódio entre irmãos continua. Aqui salvam-se 403 e
perdidas são 13. Amém? “” Maria, Mãe do Universo.”
Com: Aqui o único caso que temos até hoje de uma mulher que se perdeu
eternamente por um estupro. Ela teve uma filha pequena violentada por um tarado.
Então preparou por anos seguidos a sua vingança. Esperou que o assassino tivesse
uma filha e quando a menina chegou aos seis anos de idade, esta louca mãe instigou
seus próprios filhos a cometerem aquele hediondo crime de violência sexual, matando
a menina. Esta mãe foi inclusive para a cadeia condenada pela justiça humana, mas
nunca se arrependeu. Houve seis assassinatos por causa disto.
5: “Há alguns que já nascem maus... e estes são difíceis de salvar! Mas os que, em
algum tempo de suas vidas praticaram o bem, serão salvos porque Deus jamais esquece
seus feitos ou atos de amor. Por isso, todo o julgamento humano é falho. Não julgueis
ninguém. Aqui salvam-se 1.314 almas e estão perdidas 9: ódio, terras, drogas... Amém?
“ “São Miguel.”
6: “Sim, filhos, aqui há muitos refugiados, fugitivos da justiça. Alguns há que foram
transladados para o cemitério anterior e outros. De Deus, no entanto, ninguém escapa.
Aqui são hoje salvas 3.973 almas e estão perdidas 61.” “São Miguel”.
Com: Neste enorme cemitério, com centenas de minaretes e torres de uma rica e
grande cidade, encontramos milhares de túmulos. Por isso imaginávamos na chegada
que o número dos perdidos seria muito grande. Mas vejam, embora aqui estivessem
enterrados muitos assassinos e fugitivos da justiça de outras cidades - gente que
morreu sem se confessar e odiando – portanto em falta gravíssima, mesmo assim o
poder salvador da Cruz consegue resgatar a maioria dos inconseqüentes filhos de
Deus, mesmo que seja no último instante de suas vidas. Quando estas pessoas vêem a
porta do inferno diante de si, elas se jogam nos braços de Deus. A maioria é no
mínimo inteligente!
7: “Assim, filhos, será para vós a recompensa: depois da exaustão, dos
sofrimentos, o frescor*, o abraço de Deus. E também vós não escapareis Dele! Deste
abraço: o Abraço Amor. Amém? Aqui salvam-se 5.943 e de tantos lugares. Mas estão
perdidas 39. Sempre o poder, o maldito dinheiro! Muito obrigado.””São Miguel.”
Com: Aqui mais uma prova do carinho do Céu. Neste cemitério, bem na hora
escaldante do sol, subíamos uma montanha por entre os túmulos. Então São Miguel
gentilmente escolheu uma sombra e para lá guiou o Cláudio, dando a mensagem do
Céu sob o frescor das árvores. Enquanto subíamos, ele pensava que ali deveriam estar
sepultados os pais de seus antigos colegas de seminário, há quarenta anos atrás.
Incrivelmente o anjo nos guiou justo ao lado do túmulo dos pais de um deles.

8: “Aqui só judeus: (salvam-se só judeus, porque os outros já estão salvos) são
1.988 que agora se salvam. Estavam realmente e por merecimento próprio, pagando há
milênios suas penas, mas Deus agora abre os portais para premiar aqueles que, embora
não totalmente, aderiram à Sã Doutrina de Jesus! Perdidos aqui estão 7. Há um da
porta! Amém!” “São Miguel.”
9: “Paz! Realmente há emoção nos olhos de Deus! Hoje, filhos, peço para
oferecerdes, esta caminhada, aos sacerdotes, bispos, à Igreja. E todos os dias deveis
escolher três bispos da lista. Rezai muito pela Santa Igreja que fenece! Rezai pelo Santo
Padre. Peço a cada um de vós nunca falar contra atitudes de sacerdotes (más atitudes)
mas rezar por eles. Ao padre peço: Continuai firme na tua fé. E agradeço por toda a
caminhada. Os momentos de incertezas passaram em meio a sofrimentos e
perseguições... Venceste, no entanto, mas muita coisa ficou para trás... Agora Deus te
acompanha mais de perto... Porque tudo está perto! Cada etapa da vida é pesada... é
medida! Reze muito para que todos os sacerdotes se encontrem para a luta final contra
as hostes malignas. Amém! Aqui hoje salvam-se 9.787 almas e estão perdidas 83:
corrupção, ganância, maçonaria. Amém.” “Maria, Mãe do Universo!”
10: “Filhos, jamais duvidem de vossa missão! É realmente diferente de todas as
outras, mas aqui acontece a paz a muitos e alegria ao Coração de Deus! Não deveis vos
importar então, com outros... cada um tem sua importância nos planos de Deus.
Agradeço a todos! Vossos nomes jamais se apagarão do Meu Coração! Amém? Aqui
1.203, também das periferias. Estão perdidas 8. Os motivos são os mesmos mas a
maçonaria tem a parcela maior. Amém.” “ Maria, Mãe do Universo.” “Eu vos abençôo. “
11: Deus se preocupa mais com a situação dos poderosos. O coronel está no
inferno por várias centenas de assassinatos, extra-expediente! Aqui salvam-se 213. Não
há perdidos. Amém! Muito obrigado. Deus vos presenteia. São Miguel.
Com: Aqui o exemplo de um poderoso para o mundo, mas um monstro para a
eternidade. Muitos homens se fazem temidos em sua região, por suas atrocidades,
mas, respeitados cidadãos por causa de suas “obras”. Muitos conseguem impor uma
falsa paz a certas cidades, mas uma paz conseguida por meio da truculência e da
atrocidade. Aqui, neste caso, um coronel que cometeu várias centenas de
assassinatos, muitos a mando de outras pessoas. Mas ambos pagarão pelos crimes,
tanto o mandante quanto o executor. Da justiça de Deus, ninguém escapa! Este
coronel emprestou seu nome àquela cidade.
12: “Quase todas as terras são ilícitas: violência, sangue... tudo houve para as
possuir. O demônio é o dono das coisas materiais e com ele leva quem faz disso a sua
vida. Amém. Salvam-se 247. Perdidas 5 por terras: dois terços são ilícitas! Obrigado.”
“São Miguel! “
13: “Obrigado, filhos, pela festa no céu. Continuai este caminho de amor. Aqui se
salvam 1.797 e estão perdidas 11. De fato, a maior parte é dos maçons envolvidos pelo
poder e ganância. A riqueza transtorna corações. Rezai muito pelos maçons. Amém.” “
São Miguel.! “ (O demônio ofereceu o mundo a Jesus ( Mt 3, 9 ) O mundo é dele?)”Os
bens materiais! Isto é, ele tem o controle dos bens terrenos! Amém?
14: “Muito obrigada. Vou agora para o céu! ( Uma alma: N.S.) Recebam o presente
de Deus: levo comigo a G... Amém!” “Maria, mãe do Universo!”
Com: Como pela manhã Nossa Senhora nos havia prometido um presente, Deus
concedeu a libertação desta outra moça, G... de 19 anos, que estava no grande
purgatório e era parente de alguns dos presentes. Ela, um mês antes, cometera
suicídio junto com o namorado, além de outros pecados graves como abortos, e como
não tínhamos resultado dela, estávamos preocupados, até pensando que tivesse se
perdido. Muitos nem rezariam por uma pessoa assim, mas havia gente que rezava por
ela e Deus é misericórdia. Ela, de fato, deveria ficar ainda penando até o dia 17 de
janeiro de 2004, entretanto por causa de uma indulgência plenária, obtida por uma

pessoa do Grupo, naquele dia, ela obteve a graça da libertação antecipada, embora
estando ainda no grande purgatório, onde as orações não alcançam as almas. Deus
pode, entretanto, a qualquer momento libertar uma alma, mesmo estando naquele
quase inferno. O namorado dela também já está no céu!
15: “Sérios problemas em família desde o estupro da menina pelo próprio pai. (...)
A Bíblia foi a salvação e não permitiu que nossa família fosse inteiramente derrubada!
Estamos no céu, mas ele, no purgatório! Agora vem conosco! Graças e louvores a este
Deus pleno no Amor! Aqui há um perdido pelo mesmo problema, mas não quis se
encontrar com Deus e suicidou-se. Sua família ainda vive. Salvam-se agora mais 38.
Muito obrigado.São Miguel.”
Com: Como encontramos casos de pais que estupram filhas, até crianças de
pouca idade! Isso em grande parte se dá, com homens que bebem muito e se tornam
animais nas garras de Satanás. Isso é muito comum em certas regiões. Aqui, na
mesma localidade, dois pais cometeram o mesmo desatino. Num dos casos funcionou
o apelo da misericórdia e um dos estupradores se salvou, por causa da leitura da
Bíblia, as orações e o perdão da esposa e dos filhos. O outro pai se perdeu, pelo
mesmo crime, porque rejeitou a graça cometendo o suicídio e porque a família não
rezou por ele como a primeira. Aliás, a segunda família continua odiando ao pai, até
hoje! Em outra de nossas viagens, encontramos numa pequena vila do interior, três
pais perdidos por violentarem suas filhas. E o Arcanjo nos mandou olhar num canto
do cemitério, uma série de pequenos túmulos: Eram os abortos feitos por aquelas
moças! Deus vê tudo!
16: “A brutalidade do marido terminou com o machado. Paguei duramente na
cadeia, mas não fui ao inferno e hoje ganho o céu! Deus Misericórdia pesou os meus
sacrifícios e percalços sofridos. Ele está perdido! Amém? Aqui se salvam 3.011 e estão
perdidas 33. São Miguel”.
Com: Esta senhora, que estava já há bastante tempo no purgatório, assassinou o
seu marido a machadadas. Foi presa e condenada pela justiça humana, mas devido
aos imensos sofrimentos e maus tratos a que foi submetida pelo marido, ela obteve a
graça da contrição final e se salvou. Infelizmente ele se perdeu. Nesta cidade, pequena,
o número de perdas eternas indica certamente a presença de outros casos assim.
17: “A visita de um Ministro do Céu a um cemitério, trás às almas, a luz da qual
precisam! Peço-vos, filhinho Padre, fazerdes quando puderdes, tais visitas que garantem
o abraço do Pai a seus filhinhos amados. E você também será abraçado com todo o
calor, por este Deus! Amém. Aqui 1304 almas se salvam e 6 se perderam”.”São Miguel”.
Com: Aqui uma prova do quanto sofrimento as almas se obrigam a passar, tendo
em vista o imenso e generalizado descaso dos sacerdotes em relação aos padecentes.
Como se enganam os padres, quando pensam que a sua responsabilidade em relação
às almas termina com o enterro do morto! Ai quanto sofrimento! A presença de um
sacerdote num cemitério é fator de iluminação para as almas, e a recompensa destas
visitas é a remissão de muitas delas. A força de um padre é tremendamente maior que
a de um simples leigo, pois até Nossa Senhora se curva e se ajoelha diante deles.
Muitos sacerdotes precisam redescobrir o poder de remição que têm em suas mãos!
Então o mundo será salvo!
18: “Arrogante, possessivo, teimoso (nome) morreu (se perdeu) porque sua esposa e
filhos sofreram muito em suas mãos. Teve 8 oportunidades de conversão e 301 convites
para a volta à Igreja... e no inferno não há mais oportunidades.... Amém! Aqui salvam-se
214 almas e 3 estão perdidas.” “ São Miguel! “
Com: Ó, como temos encontrado perdidos, destes pais carrascos e teimosos. Em
especial no interior isso acontece. E este, veja quantas oportunidades para se
converter ele rejeitou? Quantas vezes ele renegou a graça? Uma criatura que por 301
vezes é levado a ver seu erro, mas mesmo assim não o admite, como poderá achar
guarida no coração de Deus? Este pai, com a sua crueldade, como que bloqueou a
oração e o perdão no coração dos filhos e, por isso, dificilmente poderia se salvar.

19: “Uma só já é importantíssima para Deus! Mamãe era a parteira que aceitava e
praticava abortos. Eu, grávida, ela quis me convencer a abortar o próprio neto! Não
aceitei e me maltratou. Eu rezei muito por ela. Morri, e no purgatório ofereci meus
suplícios por sua conversão. Seu neto – meu filho, o que deveria ser abortado – ajudou-a
até o fim de sua vida, quando ela se converteu! Hoje nos abraçamos no céu! Muito
obrigada! (JH ) Aqui 113 se salvam e estão perdidas 2. Muito obrigado.” “ São Miguel! “
Com: Benditos o amor e a misericórdia deste Deus que salva. Observem que fato
comovente. Uma filha, mesmo maltratada pela mãe, recebe por este sofrimento a graça
da escolha de ir imediatamente ao céu e deixar a mãe se perder, ou sofrer por ela
ainda algum tempo, até obter a graça da conversão da mãe. Muitas vezes as pessoas
nos perguntam o porquê Deus permite tanto sofrimento a alguns. A resposta é: Por
motivos assim! São as chamadas “almas vítimas”! Este sofrimento é salvador de
outros, que não aceitariam sofrer, ou que, com suas constantes lamúrias, seriam
causa de perda de graças não de ganho.
Aqui, neste cemitério, aconteceu um fato que nos alegrou muito. Na estrada,
passamos por duas senhoras que ficaram nos olhando com curiosidade. Depois, as
encontramos rezando as orações com o nosso Livro Salvai Almas e emocionados e
fizemos as orações, juntos. É motivo de grande alegria ver este trabalho indo já tão
longe. Elas, também, ficaram felicíssimas!
20: “Paz! Muito obrigada, filhos. O céu quer vos abraçar e aguarda o momento,
quando do Novo Reino! Obrigada, Padre! São 1.713 as que foram abençoadas por
vossas mãos sacerdotais e salvas agora. O purgatório seria todo limpo se assim
procedessem todos os padres. Amém!” “Maria, Mãe do Universo.”
21: Uma alma fala:”Eu rezava para outros (atendia a pessoas e fazia orações), mas
minhas orações envolviam-se com o espiritismo. (C.B.) Minha amiga me alertava, mas
eu não dava importância. (L.C.) Rezava por mim. Convidou-me à Igreja e eu me converti.
Rezei por ela e hoje vou ao céu abraçá-la. Amém! Muito obrigada.” “Aqui se salvam 223
almas e estão perdidas 2. Bendito este Deus Misericórdia.”” São Miguel.”
Com: Aqui um alerta poderoso contra aqueles que se dirigem a certas pessoas
para receberem certas “orações” em bezedores. Muitas coisas destas têm mais a ver
com mandingas e feitiços que com orações de cura e libertação. Certa vez um senhor
nos pediu para colocar o nome de sua mãe no Livro da Luz. Ele disse que já fazia 19
anos que ela havia falecido. Mas São Miguel disse que esta mulher ainda estava no
purgatório e pediu diversas orações. O homem, no início, não quis concordar porque
achava sua mãe “uma santa”, mas perguntando a ele o que sua mãe fazia, ele disse
que a mãe era benzedeira. Então lhe dissemos, agora está explicado e ele concordou
que ela nem sempre rezava para Deus. Longe, pois, de todo tipo de benzedor e
benzedeira. Procure um sacerdote que, com a sua bênção, esta sim, pode curar de fato
e para sempre. (Cfe. Tg 5,13-15).
22: “Peço-vos, filhinhos: jamais deixeis de rezar pela Santa Igreja a qual deveis
sempre proteger. Está muito fraca e fenecendo realmente. Mas existem muitos membros
fortes, vigorosos... Rezai então para que consigam vencer os obstáculos e fazei também,
sempre, a vossa parte. Eu amo este filhinho do Amor! Aqui salvam-se 6.384 almas.
Muitas são dos arredores e outras de lugares distantes. Abençôo-vos, filhinhos, em
nome do Pai, do Filho e do espírito Santo. Amém. Rezai agora a oração do Lembrai-vos e
pedi a bênção deste sacerdote. Amém? “Maria, Mãe do Universo!” Perdidas, 19!
23: Uma alma fala: “A podridão dos corpos é repugnante e insuportável, mas a
podridão dos corações, tão evidentes no mundo, causa realmente náuseas... Fui vítima
desta podridão e sofri os percalços e injustiças destes tais. Contudo, rezei por eles, pois
sei que também são filhinhos de Deus”.”Ganância, poder, fama, sexo, jamais se
coadunam com a Doutrina de Jesus. Amém! Muito obrigado por este momento”.” Aqui
são 1207 as que se salvam e perdidas são 3.” São Miguel”.
Com: Trata-se de um jovem de 22 anos, que foi usado e abusado - assédio sexual
- por seus patrões. Aqui vemos a podridão sexual que se alastra no mundo,
especialmente o homossexualismo, cada vez mais banalizado e aceito entre sorrisos

pela maioria. Embora a Bíblia condene este tipo de comportamento como abominável
(Lv 18, 22), as pessoas já não querem saber de Bíblia. Este, o sofrimento dele nas
mãos dos carrascos o salvou. E que acontecerá com os patrões?
24: “Muito bem, filhinhos! Eu vos agradeço muito por esta caminhada. Há alegria
no céu, emoção no Coração de Deus e lágrimas no meu olhar! É muito lindo! Tudo isto é
muito lindo! E todas as almas hoje glorificadas querem vos agradecer e vos tocar
durante a oração da Salve Rainha.” ( Sem saber deste pedido de Nossa Senhora, o
grupo começou a rezar a Salve Rainha) “Aqui 109 se salvam hoje e durante o dia
31.214 que devem ser somadas às outras. Amém! Eu vos abençôo em nome do Pai, do
filho e do Espírito Santo. Amém.” “Boa noite, filhinhos! Durmam e descansem bem.”
“Maria, Mãe do Universo! “
Com: Aqui já havia escurecido e ainda estávamos no cemitério. Tudo bem fazer
isso na terra da gente, onde todos nos conhecem, mas fazer isso em terra estranha já
não é tão fácil. E a despedida emocionante de Nossa Senhora: “durmam e descansem
bem”, certamente que toca o coração da gente, porque lembra a infância quando
crianças nossa mãe fazia o mesmo. De fato, devemos ser crianças, e realmente
dormimos muito bem, tanto que no dia seguinte, já às cinco horas, todos estavam de
pé para a Santa Missa, que tivemos todos os dias.
SEGUNDO DIA
01: “Paz!” “Bom dia, filhinhos amados. Muito obrigada por vossa disposição! Hoje,
Miguel (O Arcanjo São Miguel) e Eu, estaremos caminhando junto e convosco, mais um
guardião para cada um de vós. Também os guardiões de vossos filhos, constantemente
vos acompanharão. Entregai-vos pois, com ardor e confiança e o céu fará festa de novo!
(...) “Neste cemitério haviam só 3 para a salvação, pois já as outras foram salvas por
pessoas devotas e a Anistia. Estão perdidas 31: terras, maçonaria, sexo... Salvam-se
em outros lugares 791 sendo 14 as dos judeus e 1 dos tempos de Jesus! Amém! Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.””Maria, Mãe do Universo!
“”E diante deste sacerdote, curvo-me e peço sua bênção poderosa através de suas
abençoadas mãos. Amém!”
Com: Vejam também a importância do sacerdote, quando a própria Mãe de Deus
se curva diante dele, pedindo-lhe a benção. Grande exemplo de humildade desta
maravilhosa serva maior de nosso Deus. E mais um com quase 2.000 anos de
purgatório! Não é por revelação ao Cláudio, mas li algures que existem almas
condenadas a um purgatório de mil gerações, ou seja, algo em trono de 25 mil anos.
Imaginem o que não aprontou uma tal criatura! E como é que Deus ainda assim a
perdoa e salva?
02: “A maioria – quase a totalidade – das crianças morrem por causa da
desatenção dos pais! Rezai então, diariamente, durante a oração do Santo Terço, 3 Ave
Maria e 1 Gloria para todas as mães, no mundo inteiro. Deus pedirá contas delas...
Rezai pelas famílias. Aqui são 144 as salvas e estão perdidas 33! Os erros são os
mesmos. Muito obrigado.” “São Miguel!”
Com: Aqui uma dura constatação. Em alguns cemitérios, de certas cidades,
vemos centenas de pequenos túmulos de crianças. E São Miguel nos diz que a maioria
destas mortes poderia ser evitada se as mães se dedicassem mais aos filhos. E nos
pede para rezar diariamente três Ave Maria por estas mães relapsas. Com certeza,
um dos maiores desastres da família, dita moderna, foi a saída das mães de junto dos
filhos, para competir com os homens por cargos, para fazer carreira econômica
enquanto os filhos ficaram nas mãos de creches e babás, de avós e até, seguidamente,
de ninguém. Foi um prejuízo irreparável! Esta é a maior causa hoje, de casamentos
desfeitos e de lares destruídos. Também é causa da explosão do homossexualismo,
gerado, em grande parte, por desvios educacionais.
03: “Sejam grandes ou pequenos, o destino é o mesmo: o chão! E Deus também é o
mesmo! Aqui são 3 os que se salvam e 1 perdido: prepotente, cabeça dura... Muito
obrigado.” “São Miguel! “

04: “Um maçom quase faz perder a todos. A morte dele trouxe a conversão de sua
família e a paz local. Rezai muito pela Igreja que foi relapsa neste caso e o é em outros.
Amém? Aqui se salvam 113 e dois são os perdidos”.”São Miguel! “
Com: Vejam o mal que um único homem pode causar a uma cidade. Deve ter
sido um destes seres repugnantes, que se entregam a satanás plenamente, cuja
simples presença causa arrepios. Neste caso, tanto a família como a localidade,
ambas puderam desfrutar a paz depois da morte deste homem terrível. O que se
caracteriza aqui, é que o comportamento tão negativo de um só homem, na verdade
deve ter provocado efeito contrário, pois naquele cemitério existe apenas mais um
homem perdido, junto com este. Penso que a cidade tem seguramente mais de 10 mil
habitantes. Por ai se pode fazer a matemática.
05: “Muito obrigado. Rezai, filhos, para os que chafurdam na lama por causa do
dinheiro que provém dos animais produzidos pelos mais pobres e empobrecendo-os
ainda mais. Amém? Aqui são 117 os salvos e estão perdidos 2: ganância, lucro indevido
à custa dos pequenos.” “ São Miguel! “
Com: Trata-se aqui de uma região de criação de porcos em granjas. Tudo
cheira mal ali. São Miguel diz que os pequenos criadores são explorados pelos
grandes, que enriquecem além da conta a custa do suor dos outros. São os
compradores desta produção, com certeza os que se perderam, por causa do lucro
indevido. Não somente nesta região isto acontece, mas passando em cemitérios de
Santa Catarina, onde estão enterrados os poderosos que criaram certos
conglomerados agro-industriais – que exploram e roubam os pequenos granjeiros de
fomento, alguns mantidos quase em regime de escravidão – vemos a quase totalidade
deles entre os perdidos para sempre.
06: “Rezai muito para a volta dos filhos...” (Mãe, rezar pelos poderosos adianta?
Não é melhor rezar pelos pobres?) “Os pobres já caminham com Deus! Amém! Aqui se
salvam 8 e está perdido 1 por abuso do poder. “” Maria, Mãe do Universo! “
Com: De fato, grosso modo se pode dizer que, em toda a região, mais de 70% dos
perdidos o foi por causa do dinheiro, do poder, da ganância, do lucro, do latifúndio. Os
outros 30 %, ficam na conta do sexo, do álcool e religiões estranhas.
07: “Vosso cansaço descansa as almas. Mas sereis presenteados! Muito
recompensados! Amém! Aqui são 1.727 almas salvas hoje e são 6 as perdidas. Deus é
Misericórdia! Amém! Muito obrigado.” “São Miguel!”
Com: Quantas pessoas, por pura preguiça, outras por medo de cemitério, não
entram ali para fazer uma simples visita, ler alguns nomes de túmulos – que significa
rezar por eles – deixando assim as almas sem o refrigério da caridade. Muitas vezes
uma alma destas somente precisa de uma lembrança de seu nome eis porque é muito
importante que se coloquem nomes nos túmulos. Mesmo que a pessoa não tenha
posses, que se escreva o nome do falecido na cruz de madeira. Aliás, a cruz também é
importantíssima, pois marca o túmulo para Deus. Aí, as pessoas passando, e lendo
aquele nome, já estarão lembrando dele e transferindo as graças que libertam.
08: Quanta esperança! Quanta ansiedade! Vos aguardávamos e agora somos luz!
Olhai o sol: não podeis vê-lo por hora. Assim sereis vós: radiantes, esplendorosos. E é
pouco o tempo! Muito obrigado! “Aqui se salvam 3.043. Perdidos são 14. Muito
obrigado” “São Miguel!”
Com: Todos os que praticarmos a Lei de Deus seremos assim um dia. Tanto na
Nova Terra, como no Novo Céu, as criaturas serão resplendorosas, perfeitas e
brilharão como um sol, especialmente aquelas que levarem muitos agora à conversão
e à salvação, assim o diz o profeta Daniel (12, 3). Agora é tempo de buscar a luz que
iluminará a nossa eternidade. Uns serão estrelas de primeira grandeza como um Frei
Pio, um Cura D´Ars. Outros brilharão menos, mas serão felizes mesmo assim. Qual o
brilho que você quer ter? Depende das almas que você levar junto! Quantos amigos
você já tem no Céu?

09: Salvai Almas, Salvai Almas! Isto é realmente um hino de amor que alegra o
Coração de Deus! Continuai espalhando este hino, enchendo também os corações dos
homens de paz e amor, e permitindo a felicidade das almas. Muito obrigado. Aqui se
salvam 2.414 e estão perdidas 11: religiões estranhas, sexo, drogas e a maçonaria
disputando em favor do inimigo, corpos e almas. São Miguel!
Com: Sim, a disputa pelas almas é feroz e renhida. Mas Deus vence e sempre
vencerá. As cruzes das torres das Igrejas Católicas, de todas as cidades que visitamos,
estão sempre no alto a marcar aquelas cidades para Deus, já falamos nisso. Mesmo
que religiões estranhas se firmem em alguns lugares, mesmo que o inimigo ponha sua
marca em pedras e concretos nas entradas da cidade, ainda assim, aqui o índice de
relação de perdas é de apenas 0,0045. Quem como Deus? De fato, mesmo o maçom,
tendo alguém que reza muito por ele, a maioria recebe a graça da contrição final. Ou
seja, quando ele vê o diabo – ao qual serviu em vida – na sua frente, então ele se
ajoelha diante de Deus e se salva, mesmo recebendo um duríssimo Purgatório.
10: Os padres já estão no céu! Realmente, filhinhos, aqui está tudo limpo e um
exército de almas agora protege esta cidade e principalmente as pessoas que aqui
rezam. Muito obrigada! Haverão sinais nos próximos dias: É o chamado de Deus. É o
alerta! Os filhos da luz estão perto de viverem a paz! Aqui são 10 os perdidos: houve
roubos de terras e crimes de corrupção política. Há muitos abortos. É preciso rezar muito
pelas mães... Pelas futuras mães e trabalhar em favor da vida. Amém? Muito obrigada!
Muito obrigada aos filhos deste lugar. Rezai muito pela Santa Igreja. Eu vos abençôo,
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!”” Maria, Mãe do Universo.””Salvas
4.712 de outros lugares. Judeus 39. Da porta, 3. “ “Dizer de vez em quando: Jesus
amado: protegei e dai vida aos nascituros. Amém!
Com: Neste cemitério há alguns sacerdotes enterrados. Estes já estavam no céu,
mas alguns pelos quais rezávamos durante a viagem, a pedido do padre Nicolau que
nos acompanhava, ficaram no purgatório, porque nossas orações não os alcançaram.
Dois, porém, dos amigos do padre, foram libertos durante a caminhada. Aqui
novamente Nossa Senhora nos alerta para a proximidade de um grande sinal, ou
sinais. Aguardamos ainda uma definição. Penso que ainda levará um certo tempo!
11: “A técnica da maçonaria é asquerosa e pisa em todos sem piedade! Aqui não
foi e nem é diferente! Aqui já estavam salvas as almas, mas 2 maçons morreram porque
angariaram muita terra. Rezai muito pela Igreja, ela precisa ver. Amém!” “São Miguel!”
Com: Mesmo em cidades diminutas, e mesmo em localidades do interior, temos
encontrado as marcas da serpente. De fato, o braço invisível do poder maçom tem
atarraxado toda a economia mundial. Este poder nefando, que suga tudo o que de
melhor a economia tem, que pisa nos outros sem piedade para obter o que quer, que
não se importa em matar para chegar aos seus objetivos, pode até ter amparo do
mundo que se curva diante de suas falsas caridades, mas certamente não engana a
Deus que tudo vê e sonda. E aqui dois adeptos do inimigo conheceram a verdadeira
Justiça.
12: “Aqui também estavam salvas, mas por vosso esforço e amor, em outros
lugares salvaram-se 103 e dois da porta dos judeus. Amém! Um aborto violento
(forçado) pelo próprio pai. Ela rezou muito por ele e está no céu! Ele ainda vive.”São
Miguel! “
Com: O aborto praticado por algumas moças, especialmente jovens e meninas,
que engravidam antes do casamento é muito comum. Muitas vezes, entretanto, este
aborto é forçado pelo pai da futura criança, ou porque quer continuar a farra sem
casar, ou porque é casado e não quer aparecer. Se o tal macho, pensa que fica livre do
castigo, e que a culpa é somente da mulher, ele se engana. Se for ele o culpado do
assassinato será ele a pagar a pena mais dura, podendo inclusive vir a perder sua
alma.
13: Nem todos os minaretes são maçons, mas as idéias contaminam! Obrigado
pela busca às almas. Salvam-se 3.897 de muitos lugares onde não podeis ir. Aqui há
um perdido: até o último suspiro, foi teimoso! (F.B.) “São Miguel.”

Com: Aqui fazia um calor insuportável. Este lugar é muito pedregoso e as pedras
expostas ao sol, ao lado do cemitério faziam daquele ambiente uma -verdadeira
fornalha. Não fosse a bela sombra de uma árvore, estaríamos fritos. Mas ali, naquele
forno, estava fritando um teimoso, que até o último suspiro de sua triste vida, se
negou a aceitar a Deus. Ou seja, viveu numa localidade infernal, transformou a vida
da família num inferno, e passará a eternidade no inferno. Palavras não conseguem
descrever um teimoso assim!
Um grande momento: Ao programar nossas orações e cenáculos, no mês
passado, Nossa Senhora nos havia pedido que, dia 7 de novembro de 2003, às três
horas, rezássemos o Terço da Misericórdia e o Rosário. Cumprindo esta determinação
dela, exatamente as três da tarde começamos a rezar o Terço da Misericórdia, mesmo
estando em viagem e depois continuamos emendando com o Rosário sem parar. Mas
estranhamente, nas três horas que se seguiram, em cinco cemitérios que passamos
não houve mensagem como sempre. Nos dois primeiros, nenhuma palavra. No terceiro
o Cláudio anotou apenas: O Céu está interagindo! No quarto cemitério a palavra foi:
Sigam rezando! No quinto cemitério, também nenhuma palavra. Até que, pelas seis
horas da tarde chegamos ao sexto cemitério daquelas três últimas horas. Então veio a
mensagem que seguiu.
14: “De fato, filhos, Deus já demonstra cansaço pela arrogância dos homens! Tudo
é ruim, tudo caminha para o mal. Hoje, interagiu com o céu e com os santos da terra
para deliberações. É como, filhos, uma assembléia das que são feitas na terra... As
providências serão tomadas! No cemitério da estrada X salvaram-se 183 e estão
perdidos 3. Aqui salvam-se 201 e está perdida uma só. Amém! Deus então concede a
graça da salvação de 27% das que pertencem ao Paraná e totalmente das que
pertencem a Santa Catarina num total de 87.843 almas! Continuai vossa jornada de
amor! Muito obrigado.” “São Miguel! “ “Aguardai!
Com: Observem também os números: naquele momento, 27% de todas as almas
dos cemitérios do Paraná estavam remidas, e 100% das do estado de Santa Catarina,
onde a equipe já passou em praticamente todos os cemitérios. Também São Miguel
nos disse que naquele momento, cumpriu-se uma passagem do Livro do Apocalipse,
que imaginamos tenha sido a abertura do quinto selo (Ap 6, 9-11). Ele explicou que
durante aquele tempo, Deus Pai como que havia convocado uma Assembléia no Céu,
reunindo os santos e os anjos interagindo com a terra, lhes revelando parte de Suas
disposições futuras. A terra estava representada pelo Papa João Paulo II, que estava lá
de corpo presente. Como naquele texto bíblico está dito: “aguardem ainda um pouco”,
e Nossa Senhora posteriormente disse em outra mensagem que “Deus havia atendido
as súplicas do Papa”, isso significa que o homem ganhou mais um tempo para
conversão, quem sabe mais um ano, a contar daquela data. Mas somente Deus sabe
ao certo o que aconteceu naquele momento extraordinário. Foi incrível participar dele.
15: “Deus também faz assim: nada passa. Amém? Aqui são todos salvos. Muito
obrigado. Em Z. também todos foram salvos e 11 estão perdidos: política. São Miguel”.
Com: Deus também faz assim, isto é, não deixa passar nada, assim como
fizemos: não deixamos passar este cemitério, tão escondido, sem visitá-lo! É que nos
cemitérios que estão à beira da estrada, ou que avistamos pelo caminho, mesmo os
pequenos, nós procuramos entrar e rezar. E quase sempre histórias incríveis
aparecem, porque tanto o pecado não escolhe lugar para acontecer, quanto a
misericórdia não tem tempo específico para funcionar. Mesmo que seja uma alma a
libertar, lá vamos nós!
16: “Paz!” No cemitério na estrada não havia perdidos, no da esquina também,
mas uma criança violentada está sepultada lá. Contudo, o autor do crime é este, e está
no inferno! Aqui há mais um perdido, também por perversão sexual. Obrigado. São
Miguel”
Com: Aqui mais uma cidade bastante grande, com apenas dois perdidos. Temos
diversas pessoas desta cidade que rezam pelas almas e já pediram os livros. E vejam,
o cemitério estava sem almas para libertar, por causa das orações deles, havendo

apenas dois homens perdidos. Bem ao lado do cruzeiro deste cemitério, está enterrado
o monstro que matou uma criança por estupro, que estava enterrada no cemitério
anterior. Deus tudo vê e tudo sonda!
17: “É próprio do homem, e é absurdo! É para forçar a tirar tudo. Muitos foram
transferidos para outras cidades, mas os que ficaram aí, permanecerão... porém, só os
corpos. Das almas, 3 se perderam. São Miguel”.
Com: Este cemitério está como que escondido em meio a um milharal, onde o
desrespeito para com os mortos é evidente. A briga por um mísero pedaço de terra, e
para a colocação de alguns pés de milho – plantados até sobre os túmulos – é capaz de
levar a tais desatinos. Apenas algumas cruzes se sobressaem à plantação e foi por
acaso que o descobrimos. Embora seja um cemitério muito antigo, e estando em um
processo de transferência, mesmo assim muitos túmulos permanecem. Ganância que
mata almas, loucura que leva à perdição eterna.
18: “O Padre Jr. sobe agora ao céu por causa das orações do Padre Nicolau. Teve
de passar por um purgatório mais longo, pois a responsabilidade do sacerdote é imensa.
Era, no entanto, um bom operário da Messe, mas muito frágil na defesa de suas
tentações. Aqui são salvas 91 almas e estão perdidas 3. Houve aqui muita disputa de
terras e hoje ainda muitas constam em litígio...ou em discussão. Assim, perderam-se os
que “ davam a vida” por elas! Muito obrigado.” “São Miguel! “
Com: Não somente alguns estúpidos dão a vida pelas terras, como dão seu bem
mais precioso a satanás, em sua troca: As almas! Como é difícil tirar a ganância do
coração de alguns. Falo de homens e de mulheres. Seu apego exagerado ao pouco, ao
que é mísero, os torna também míseros e mesquinhos. Aqui o Padre Nicolau chorou de
emoção! Seu amigo sacerdote, após muitos anos de purgatório, agora vai à glória...
com a sua ajuda!
19: “Filhinhos, não precisam mais parar na estrada. Aqui todos estão salvos e há
19 perdidos e já conheceis os motivos, mas dois há que morreram por embriaguez de
álcool: espancavam a família e um deles mutilou uma criança. Rezai, filhos. Rezai muito.
O mundo é cada vez pior. No entanto, há também muitos que rezam e estes podem
salvar quase todos... Amém?” “São Miguel”.”Padre A está no grande purgatório. O Pai
lhe deu chance. (porque no inicio era um bom padre) “Amém? Muito obrigado”.
Com: Como estava anoitecendo e tínhamos de visitar ainda três municípios em
uma outra estrada, o anjo permitiu então que passássemos por três cemitérios
pequenos na beira da estrada, enquanto esperávamos pelo menos visitar os cemitérios
centrais dos três municípios daquela outra linha. Infelizmente chegamos a concluir
apenas um, mas os resultados vieram depois dos outros também, estando, portanto
todos “limpos”. Também aqui o padre, que ainda ficará por um tempo no grande
purgatório.
20: “Padre, muito obrigado por tuas bênçãos poderosas. De outros lugares salvamse 297... e são 73 os argentinos! Amém? Há 3 perdidos por maçonaria, sexo, poder...” “
São Miguel.”
Com: Estávamos numa região próxima da Argentina, mas não poderíamos visitar
os cemitérios de lá, porque não estava em nosso programa de visitas. Assim é com
alegria que nós vemos também ir a glória, algumas almas de irmãos argentinos,
embora, é claro a gente saiba que almas de diferentes lugares do mundo acorrem nos
cemitérios para receber orações, muitas devem ser daquele país vizinho.
21: “Muito obrigado, filhos, por vosso amor e coragem. O Pai concede a salvação de
1.391 judeus em diversos lugares. Concede mais 18 da porta e dentre eles 2 dos
tempos de Jesus. Tudo isto é muito lindo. Vosso trabalho foi mencionado... São
perdidos 19. O Pai chora muito quando perde um filho!” São Miguel!
Com: Voltamos a chamar a tenção para o tempo de permanência no purgatório.
Aqui mesmo mais dois judeus sobem ao Céu depois de passarem quase 2.000 anos no
purgatório. Não, não pensem que é castigo, muito pelo contrário é apenas a
misericórdia. Pior seria se não houvesse o purgatório e aquelas almas todas

mergulhassem nas trevas eternas. De fato, todas estas 1.411 almas serão para sempre
gratas a Deus, por lhe haver proporcionado a chance de salvação. E tal é que, se Deus
permitisse que estas almas subissem ao céu, sem estarem plenamente limpas, elas
prefeririam antes se atirar no inferno. É que a alma suja, quando se reflete na pureza
infinita de Deus, sente nojo e sente vergonha de si, eis porque ela somente aceita ir ao
Céu, depois de plenamente purificada. Lembro também, não são apenas os judeus que
ficam milênios no purgatório, mas até padres e bispos católicos. Há! Leigos também!
22: “São estas loucuras que fazem Deus “repensar” os seus planos! Filhinhos,
filhinhos, Deus tem coração de Pai e é sujeito a emoções... e Eu também choro porque
meu coração é muito emotivo e vos ama muito... Muito obrigada, filhinhos. Muito
obrigada. Mais 413 almas de judeus se salvam. Aqui há um perdido: vício e sexo entre a
família e isto é realmente loucura, mas loucura de satanás. Rezai muito pelos fracos.
Uma boa noite, filhinhos. Durmam bem. Amém? “”Maria, Mãe do Universo! “ (Nossa
Senhora estava muito emocionada pelo fato de estarmos visitando este cemitério
mesmo sendo já noite.) (Logo depois: ) “Os dois municípios da frente que faltam, já tem
suas almas todas salvas. Deus já sabia que não poderíeis ir lá. Amém!” “São Miguel.”
Com: Aqui, ao pé de uma serra e bem à beira de um rio, se achava grudada nos
barrancos uma pequena cidade. O som de música gauchesca, altíssima, em algum
daqueles bares, ecoava pelas montanhas e preenchia todo o ambiente, mas de algo
que soava como uma falsa alegria. Em meio daquele barulho, já totalmente escuro, eis
que chega aquela camioneta cheia de malucos procurando pelo cemitério. Veja se
naquela hora havia alguém ali preocupado com as almas! Então explicamos para um
moço, quem a gente era, e galgando uma ribanceira, serpeando uma floresta,
chegamos ao cemitério da cidade. Isso emociona Deus e emociona Nossa Senhora.
Rezamos à luz da lua e a mensagem foi anotada à luz de lanterna.
23: “Deus simplesmente não passa a borracha sobre os pecados dos homens, mas
àqueles que O procuram, realmente apaga completamente os pecados. Por isso muitos
se salvam quando já no final de suas vidas e causam admiração ou escândalo a outros!
Deus, no entanto, conhece o coração de cada um... só Ele conhece! Aqui se salvam 3.714
almas e estão perdidas 19 pelos mesmos erros. Muito obrigada, filhinhos por vosso
amor e o empenho em salvar as almas. Ninguém vos atingirá! ( no sentido de: ninguém
vos derrubará.) Eu vos abençôo, em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. “ “
Maria, Mãe do Universo. “ “Filhos, há ainda muitas perguntas no ar... mas sereis
orientados! Amém? Gostei muito de caminhar convosco”.”São Miguel!” “Boa viagem,
filhinhos amados!” “Maria, Mãe do Universo!”
Com: Deixamos de fora as mensagens de alguns cemitérios, mas suas cidades
foram visitadas. É que procuramos selecionar exemplos e aqueles eram iguais a
outros. De fato, a salvação eterna de algumas pessoas, muitas vezes causa escândalo
aos que não conseguem compreender o abismo da misericórdia divina. Muitas vezes
homens e mulheres, que são maus durante a vida inteira e são prepotentes, mandões
e que incomodam os outros, se salvam mais fácil que outros tantos, que têm pose de
Zé Bentinho na frente do mundo. Como? Salvam-se, pela oração de outros e salvamse, muitas vezes, pelos próprios sofrimentos se aceitos como penitência, bem às portas
da morte. A doença os curva e os faz chegar perto de Deus. Só Deus sabe pesar bem
as coisas, eis porque nunca devemos julgar.
NA GRANDE SÃO PAULO
A seguir, selecionamos algumas mensagens recebidas nos cemitérios da grande
cidade de São Paulo, que impressionam pelo número de túmulos e pela grandiosidade.
Participaram da visita Cláudio, Norma e mais um casal amigo que puderam sentir
momentos de grandiosa explosão do amor de Deus. Amor que salva, que não mede
esforços para trazer para si, seus filhos inconseqüentes. Nós iremos ver que muitos se
perdem, mas proporcionalmente o número de perdidos é menor do que em algumas
regiões de SC no qual a média dos que se perdem é a mais elevada de todos os
Estados brasileiros.

Talvez seja por isso que Deus suscitou em nosso Estado este profeta do
purgatório. E a grande São Paulo foi uma grata surpresa apesar de ainda ter um
exército terrível de perdidos. Para se ter uma idéia, nos 23 cemitérios visitados havia
8.510.879 túmulos com 178.733 perdidos, o que dá um índice de perda eterna de
apenas 0,0210%. Vejam o amor de Deus, vejam a misericórdia! São 450 anos de
história do segundo maior conglomerado urbano das Américas, com todas as mortes,
crimes e loucuras praticadas pelos homens. E nestes séculos de luta, o inferno
conseguiu roubar “apenas” estas almas. Pessoalmente acho muito, porque o valor de
uma alma é infinito.
Cemitérios visitados: Araçá – Consolação – Do Carmo 1 – Do Carmo II – Dos
Protestantes - Freguesia do Ó – Itaquera – Lajeado I – Lajeado II – Lapa Zona Oeste –
Ordem Terceira do Carmo – Parque Cantareira – Parque Pinheiros – Penha – Quarta
Parada – Redentor - Santíssimo Sacramento – São João da Cruz - São Miguel /
Saudade – São Paulo / Arco Verde – Vila Formosa I – Vila Formosa II – Vila
Cachoeirinha.
01 - Sois os pequeninos que as almas grandes esperam! Continuai vossa luta de
amor, aqui 389.794 esperavam ansiosamente vossa visita, mas jazem aqui 1.391.471
almas. Estão perdidas nos horrores do sofrimento eterno 39.794 almas. Rezai pelos
sacerdotes, hoje aqui 11 vão para o céu, mas 3 estão eternamente perdidos. Muito
Obrigada. Amém. Maria Mãe do Universo.
Com: Certamente é para todos nós um grande sofrimento saber que padres
também se perdem eternamente. Abaixo alguns deles irão inclusive dar seu próprio
testemunho. Na verdade eles, os sacerdotes, são muito insidiados pelo Inimigo, mas
recebem de Deus todas as graças necessárias à sua salvação e a do rebanho a eles
confiado. Os que se perdem certamente não fizeram bom uso dos meios de Salvação e
calcaram aos pés o Sangue Redentor de Cristo.
02 - Enquanto houver maçonaria, não haverá paz no mundo, pois impera ali a
ganância a sede de poder e a corrupção geradora de conflitos, os maçons não têm parte
com Deus. É preciso, no entanto rezar muito para que ainda em vida se convertam. São
Paulo cresceu pelos maçons desde o inicio, hoje muitos apodreceram nestes ataúdes e
sua podridão se espalhou em diversos lugares. Rezai muito para que se recolham e
recolham seus corações a fim de que se voltem para Deus. Aqui jazem 847.711, e
19.847 estão perdidas, e em maior número são os maçons, os grandes maçons
detentores do poder e do dinheiro. Salvam-se hoje 217.391 almas, que intercederam por
outras e pelos maçons ainda em vida. Obrigado por vossa caminhada de amor. Rezai
sempre e permanecei ligados na Eucaristia e longe, muito longe da maçonaria. Maria
Mãe do Universo!
Com: Aqui se torna evidente o estrago causado nas almas pela Maçonaria. Nossa
Senhora nos adverte sobre os males causados às almas por esta seita satânica. Chega
mesmo a dizer que os maçons não têm parte com Deus. Mas, aponta em seguida, o
remédio: Rezar pela conversão dos que ainda estão vivos. A piedosa e reverente
recepção da Santa Eucaristia e, entendamos, também a Confissão freqüente são os
remédios mais eficazes para combater o mal que se espalhou ali.
03 - «No parque, 31.703 e nos jazigos 11.414. Perdidos 89 e hoje se salvam 13.473.
Os erros persistem, principalmente a maçonaria. Amém. São Miguel.
04 - « São aqui 4.119 túmulos e perdidos são 113. Salvam-se agora, 117. Há um
professor (... ) que prostituiu toda sua casa, e foi assassinado pelos pais dos alunos,
pelos mesmos motivos. Está perdido! Obrigado por vossa visita. São Miguel»
05 - « Paz! As famílias não podem ser “um” somente após a morte! A união deve ser
para eternidade. Assim, agora, enquanto vivos, se deve viver o amor, a oração, a
harmonia, a paz. É necessário que a família se una num só corpo, em oração contrita, de
joelhos... E as graças acontecerão... E a união se fará eterna! Então a família se
reconhecerá por toda a eternidade: e se um só se perde, a família já não será eterna,
mas será apenas um santo a gozar a eternidade, individualmente. Rezai em família.

Quem ama ao cônjuge e aos seus filhos deve rezar para cada um, a fim de poder, com
eles, viver a eternidade em Deus... Amém! Aqui são 981.474 mortos e se salvam
397.474 almas abençoadas e benditas, que vão interceder e rezar por vossa família.
Estão perdidas 17.847 que não souberam amar. Eu vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Maria, Mãe do Universo.
Com: A família foi instituída para viver a unidade desde aqui até a eternidade.
Quem não gostaria de estar junto com os seus amados para todo o sempre em Deus?
É preciso então agora, rezar e sacrificar-se, para que todas as famílias tenham a graça
de permanecer para sempre unidas no Amor de Deus.
06 - « Pe. V... está salvo. Rezai pelos sacerdotes. Filhinhos M&L, agradeço muito
vossa abnegação e caminhada de fé e amor. Convido-vos a fazerem de vez em quando
uma visita a cemitérios, especialmente aos da lista em vosso poder que não puderam
ser visitados agora, e de uma maneira especial, nos primeiros sábados de cada mês,
enviando os nomes dos cemitérios ao Cláudio, que poderá receber os resultados. Estais
no caminho certo, e muitos dons recebereis. Sede firmes e não tenhais medo: o céu
começa a se manifestar a vós. Amém! Aqui são 117.494 e salvam-se 29.471 e se
perderam 13.497, pelos crimes conhecidos. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém!
07 - Paz! Muito Obrigada filhinho, muito Obrigada. Hoje vos peço para rezarem
muito pelos sacerdotes. A ordem do Carmo precisa de orações. Divulgai o escapulário,
ele salva. Com efeito, é Deus quem salva, mas sois seus instrumentos na ação. Muito
obrigada. Rezai o terço em família. Enterrados 7.312 almas. Salvam-se 647. Perdidos
57 (maçonaria, sexo e corrupção). Amém. Maria Mãe do Universo.
08 - Enterrados 4.718. Salvos 941. Perdidos 147! Os mesmos erros. L., você salvou
100 almas no dia da sua visita anterior. Continuai este trabalho de resgate das almas
irmãs. Amém! São Miguel. Este cemitério está limpo, mas deveis passar, de vez em
quando por aqui, para mantê-lo assim. (L. havia enviado uma relação de 100 almas
anotadas neste cemitério e 3 estavam perdidas, mas Deus libertou 100 almas).
09 - Enterrados 4.119. Aqui se salvam 1.793 almas. Perdidas 241 (maçonaria,
sexo e drogas). Rezai sempre pelas almas, participem de muitas santas missas e não
percais nenhuma nos dias santos e domingos. Adquirir muitas indulgências. Obrigado
São Miguel (Tia Lu... sairá logo. Amém, São Miguel
10 - «São 63.983 nomes e salvam-se 10.454. Perdidos 189, por religiões estranhas
e drogas. O menino Cesar, faleceu em 78, março, 3, e tinha 6 anos. Está no céu, por ser
criança. Amém. São Miguel.» “Obrigada, L&M. Caminhai ainda um pouco amanhã... e
toda vossa casa será protegida. Eu, de minha parte, termino aqui a minha caminhada
de sofrimento. Rezai pela minha casa! Amém. Tia V...! “ « Obrigado, filhinhos, por este
amor! São Miguel.
11 - (Estávamos diante de uma imagem de Nossa Senhora em um túmulo e ficamos
surpresos então...) É que nem todos são protestantes, mas eu também sou mãe dos
protestantes. Quero agradecer com todo amor a M&L por estes momentos de amor as
almas. Abençôo toda a vossa família. Amém. Maria Mãe do Universo. Enterrados 9.711.
Salvam-se 1.647. Perdidas 89!
12 – (uma alma) É muito divina esta ansiedade. Saber-se que se está às portas do
céu, a uns instantes de Deus! Saber-se que existem pessoas como vós, que se
preocupam com a nossa salvação. É divino demais. Agora, poucos degraus me separam
de Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Oh! Esta ansiosa espera... Pedi ao Pai,
permissão. E Ele me concedeu, mais um tempinho de penas, por vossa causa, e pelos
vossos motivos: a salvação do purgatório. V... Aqui são 1.211.713 almas, e salvam-se
471.497, e 17.317 estão perdidas. Os motivos são os mesmos. São Miguel.
13 - São aqui 16.811 túmulos e salvam-se agora 1.983, perdidos estão 97 por
corrupção, drogas, mas a maçonaria fez mais vítimas. M&L, a partir de agora caminho

com vocês juntamente com vossos antepassados. Obrigada Tia V. Obrigado Muito.
“Obrigado São Miguel”.
14 – (Fala um padre falecido) Nós os Sacerdotes pagamos muito caro pelos nossos
erros. Erramos porque queremos, pois temos todos os instrumentos para nossa salvação
e todas as orientações. Tudo passamos a todos, e nós caímos nas ciladas e nos
embustes do maligno, que nos persegue brutalmente. Eu fui sacerdote de uma certa
forma, fervoroso, à vista dos homens. Não fui depravado ou homossexual, mas o sexo
solitário foi o motivo da minha vinda ao purgatório. Horror, por causa da minha
responsabilidade, por eu ser padre, hoje vou ao céu e vos recomendarei ao PAI Eterno
que, já sei, me aguarda ansioso. Recomendarei vossas vidas a Deus e vos
acompanharei com Miguel e Maria na vossa caminhada a partir de agora. Muito
Obrigado Padre. A... Aqui são 31.743 túmulos, e salvam-se agora 6.794 almas dentre os
quais 13 são padres. Padre AS... vai agora. Perdidos aqui são 743. (ganância, poder,
religiões estranhas). É verdade, há muitos devotos de satanás. Amém. São Miguel.
15 - Paz! Muito obrigado pelo vosso amor. As almas aguardavam ansiosamente
este momento sublime. Obrigado L. Enterrados 47.894. Salvam-se agora 16.841.
Perdidos 1.010 (corrupção de menores, ganância, poder ignorância (teimosia) e religiões
estranhas) Obrigado, São Miguel, que Deus misericórdia vos acompanhe amém, amém!
16 - « São 613.894 os mortos e salvam-se hoje 214.784 e estão perdidas 7.949.
Cuidai para que vossos filhos caminhem sempre o caminho da oração, pois é o único que
leva ao céu! Rezai. Rezai. Rezai. Obrigado. São Miguel.»
17 - « Paz!! Filhinhos, muito obrigada por vosso desapego e amor. Usai sempre
vossa disponibilidade para com os atos de Deus, a fim de cumprirdes bem vossa missão
tão Divina! Os túmulos portentosos nada dizem a Deus, pois a Ele o que importa é o
coração de cada filho. Portanto, não vale o conteúdo dos túmulos. Aqui estão os maiores
maçons e judeus. Contém: 1.017.849, e agora vão ao céu 406.894 por vossas orações e
sacrifícios. Perderam-se 37.497, que é um exército de perdidos: ganância, poder, sexo
inveterado e corrupção política. Rezai pelos sacerdotes e pela igreja. Eu vos abençôo
agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Muito obrigada! Maria, Mãe
do Universo.
18 - «As crianças são doentes ou acidentadas, mas 63 foram vítimas de religiões
estranhas, religiões de satanás. São aqui 1.047.908 os enterrados e salvam-se hoje
351.974 e estão perdidas 20.013 almas. Os erros são os mesmos. Rezai muito pelos
jovens que são levados aos caminhos fáceis das drogas e da luxúria. Amai todos os
pecadores. Batizai hoje, na Santa Missa, 317 crianças. Obrigado. São Miguel» (Estes
túmulos revolvidos?) «São violados. Os homens não percebem: muitos assassinados...
são aqui colocados sem o conhecimento da lei!» (Havia aqui alguns cachorros, e um em
particular nos chamou a atenção: veio em disparada em nossa direção, latindo e
demonstrando raiva, parecendo um tigre feroz, com os pelos arrepiados. Queria nos
assustar, por obra do demônio, mas São Miguel interferiu e o mandou embora. Neste
cemitério, há muitos jovens enterrados...)
Com: Em muitos cemitérios das grandes cidades existem estes assassinatos em
cultos satânicos. Mas também nas pequenas vilas do interior podemos encontrar estas
loucuras. Muitas pessoas pensam que com estas ofertas de crianças em rituais ao
demônio lhes trarão a felicidade aqui nesta vida, o que é um tremendo engano. Nunca
mais existirá paz no coração, na alma, de quem comete um crime tão hediondo.
Somente uma boa confissão e uma conversão profunda, poderão livrar uma alma
destas da eterna condenação no inferno. Há milhares destes casos por ai, eis que até
os tribunais se esmeram em defender os que cometem tais atrocidades. Eles causam
estardalhaço e dão publicidade. É o próprio diabo defendendo os seus.
19 - Total: 1.001.711. Salvas hoje 41.947. Perdidas 1.742 Aqui, os perdidos não
são os pobres! (ganância, drogas, sexo)

Temos assim um apanhado geral do que os homens e mulheres que viveram e
vivem na grande São Paulo fizeram e fazem de suas vidas. Devemos considerar outro
dado importante, junto com os levantados no início deste texto. É que pela soma dos
salvos durante a visita, chegamos a conclusão de que 30% de todas as almas ainda
estavam no purgatório, o que é um dado alarmante. Ora, numa simples matemática,
podemos verificar que no cemitério dos ricos, há casos onde até 16,4% deles estão
perdidos, enquanto num grande cemitério de pobres, o índice cai para 0,0017%, o que
significa uma brutal diferença de 9.647 vezes a mais. Eu não me surpreenderia se
matematicamente se perca um pobre para cada 10 mil ricos. De fato, o dinheiro e o
poder, a ganância, o ser e o ter, continuam sendo as melhores armas de satanás para
roubar almas de Deus. Os cemitérios acima atestam isto!
OUTRA CAMINHADA
Continuamos selecionando mensagens recebidas nas visitas a cemitérios.
Algumas destas mensagens terão o comentário do confidente Cláudio, circunstância
indicada pelas iniciais CH. Por motivos óbvios não citaremos nomes de pessoas.
Contudo, os dados completos estão registrados.
01 - Filhinhos, obrigado por vossa visita. Realmente um cemitério existiu aqui, mas
os restos foram transladados. Contudo alguns indícios ficaram dos antigos portugueses,
mas não estão no purgatório. Três pessoas haviam se lançado no inferno e lá estão.
Muito obrigado. Deus vos abençoe. Aqui existiam: 173.873 túmulos, entre indígenas,
escravos e homens brancos. Amém? São Miguel!
02 - Também aqui os portugueses enterravam suas vítimas, e obrigavam os padres
a acolhê-los. Muitos corpos infantes (crianças) foram aqui jogados, muitos escravos e
indígenas. Rezem muito pelos sacerdotes, que são ainda hoje atingidos por causa de
suas culpas. Muitos inocentes, muitos abortos. Amém. Mas todos foram já salvos!
Havia 781 túmulos, alem das covas abertas à comunidade! Total 2.794. Mas os que
procuraram o inferno são 19. Amém? São Miguel Obrigado! Obrigado!
Com: Nesta região os reflexos da antiga colonização portuguesa. Muitos dos
antigos bandeirantes e colonizadores eliminavam índios e negros e praticavam outros
desmandos, principalmente ligados à posse da terra. Encontramos almas que estavam
há mais de 400 anos no purgatório, entre estas até sacerdotes, que por receberem os
salários dos portugueses, acobertavam os crimes deles. Isso causou maldições que
perduraram até os dias de hoje. Mas com a libertação destas almas do purgatório, a
paz volta a reinar nestas cidades e vilas.
03 - Realmente a maçonaria, e as drogas dominam sobre os pecados desta cidade.
Dezoito dos padres são da maçonaria! Os maçons morrem para a eternidade, se em
vida não abraçarem a Cristo. Rezai pelos sacerdotes. Rezai pelas outras igrejas, mas
professai sempre a sã doutrina católica. Aqui jazem 53.797 almas e salvam-se hoje
19.571 e estão perdidas 647 pelos erros acima. Amém. Rezai por esta cidade e por
Dom... Amém! São Miguel. Obrigado.
Com: Aqui um alerta contra o envolvimento dos sacerdotes na maçonaria. O
Código de Direito Canônico (Cân.1374) declara textualmente: “Quem se inscreve em
alguma associação que maquina contra a Igreja seja punido com justa pena; e quem
promove ou dirige uma dessas associações, seja punido com interdito”.
04 - “A desunião, a aversão pela família iniciou-se em 1903, por causa do
assassinato de uma criança, que causou ciúme ao marido, trisavô do E., mas com esta
visita termina a maldição. A família foi expulsa daqui por causa da maldição”.
Desencadeou-se uma briga feia e interminável entre M. e sua esposa. “Muito obrigado,
E&V por terem proporcionado esta oportunidade. JM já está no céu, mas o ódio ficou
enraizado no coração dos descendentes. Rezem muito para eliminar este mal do coração
de alguns. Deus confia em você, E., e te preparou com um coração manso e humilde,
mas tudo realmente correrá os caminhos de Deus, com o encontro de Gabriel com
Lourdes. Deus vos guia e toda vossa casa é abençoada. Amém. Rezem também muito

pelo Padre V.P.R., que não conseguiu livrar-se de sua tradição de opulência. Aqui
43.897. Salvaram-se hoje, 17.741 e estão perdidas 577. Maçonaria e muito poder...
Continuem vossa caminhada de amor. Muito obrigado. São Miguel”.
Cláudio diz: A mensagem acima deixou dúvidas, e pedimos mais explicações, e
São Miguel nos deu mais detalhes na Catedral. “JM era de extirpe espanhola e muito
fervoroso em sua fé católica, porém com certo fanatismo, não aceitando então a
vergonha de ser avô de um bastardo. Quis a morte e matou a criança em 1903 quando
tinha 8 anos de idade. Não há mais nada a explicar. A maldição terminou, conforme já
explicado. Amém! Muito obrigado São Miguel.”
(Onde está enterrado o Manoel?)
“No ossuário para dar lugar a outros. Expulsou a família e pagou... Sim estava
ligado aos R.: avó materna, E.”
Com: Este descendente de espanhóis, amante das antigas tradições, não aceitava
que sua filha tivesse um filho como mãe solteira, porque isso desonrava o seu bom
nome, e então mandou assassinar o neto aos oito anos de idade. Já encontramos mais
casos de perdidos devido a esta tal de “honra de família” ou “bom nome”. Isso gera
maldições que podem permanecer por séculos.
05 > “Paz!” “São 68.841 e salvam-se 28.411. Perdidas 1.497, por maçonaria e
religiões estranhas. Muito obrigado por vosso amor. Rezai muito porque tudo está muito
próximo. Há ainda milhões para serem salvas, mas nada especial vos traz aqui: apenas
a obediência. Sejam sempre submissos e obedientes porque chegará o momento que só
poderão agir assim, pois recebereis diretamente do céu as orientações necessárias e não
podereis seguir outros rumos que levariam à morte... Muito obrigado. Deus seja louvado.
São Miguel.”
Mensagem de um Sacerdote: “Aqui esta localidade já escolhida por DEUS, será
lugar de refugio para os tempos de tribulação. Deus mandou-me para aqui como seu
instrumento e aqui procurei cumprir ao máximo a minha missão. Recebi dons até
comparados ao grande Santo Antônio, que fazia com que até a natureza o obedecesse. É
fácil fazer se obedecer por que é Deus que age, mas age através de nós e quando nos
escolhe...” Nada podemos temer e nem podemos vacilar, pois Deus é o sumo poder.
Assim a obra que aqui aconteceu precisa continuar e vocês E&V e G estão no plano de
Deus para essa missão. Deveis contatar o Padre A, e aos poucos recebereis os dons
necessários. Aqui será o vosso lugar. Aqui falareis muito de mim e verão coisas novas
acontecerem. Eu daqui rezo por vocês e podem pedir a minha ajuda sempre que
necessitarem, pois caminharei junto. Uma obra grandiosa se implantará aqui, pois aqui
existiu e não pode parar. Amém. Eu vos abençôo com minhas mãos sacerdotais e
abençoadas: Em nome do Pai do Filho e do espírito Santo Amém. Deus esteja convosco.
Eu vos amo.
Com: Aqui este padre lembra uma cidade que já está nos planos de Deus para os
tempos da grande perseguição da Igreja. Realmente são poucos estes locais especiais
que são mencionados ao Cláudio, e estes mantemos todos em segredo, justo para
evitar o deslocamento de pessoas para lá antes do tempo, especialmente para evitar a
compra e venda de terra, o que seria abominável. Deus levará para lá, no momento
próprio, apenas aqueles que Ele quiser, não os que se escolhem.
06 > Obrigado por vosso amor! Obrigado pelas indulgências adquiridas ontem
quando evangelizaram alguns ateus e pagãos. Salvaram-se 4.897 almas, muitas das
quais pertencentes às famílias presentes. Hoje salvam-se aqui 6.941 almas. Estão aqui
depositadas 17.497. Perderam-se 147 por prostituição, roubos de terras, ganância e
drogas. Muito obrigado. São Miguel.
07 > (CH) Ao entrarmos na capela para rezar, dentre muitas imagens, destacouse a imagem de Nossa Senhora Rosa Mística. Perguntei então o que estaria fazendo
aquela imagem lá, quando São Miguel me disse para que eu fosse até um determinado
túmulo que saberia a resposta. Caminhamos pelo cemitério e num determinado
túmulo, foi passada a seguinte mensagem por uma alma:

“Realmente vivi uma vida inteira a procura de algo que me satisfizesse. Fui de tudo
ou passei por tudo: igrejas, clubes, farras, mas nada me satisfazia. No fundo eu sabia
que existia um Deus que tudo sabia e que sabia da minha existência. Mas onde buscalO ? Onde encontrá-lO? Adoeci e no hospital, oito dias antes da minha morte, um grupo
me trouxe uma bíblia. Quando o grupo saiu, por curiosidade li a seguinte frase: “Vinde
à mim vós que estais cansados e oprimidos e Eu vos aliviarei. Eu estava
realmente cansado e o Senhor queria me aliviar. Mas como? E rezei o que não sabia,
mas sabia que o Senhor me ouvia. Um dia depois, o mesmo grupo me trouxe uma
imagem. Então vi o meu caminho aberto. E fiquei com a imagem até a minha morte, na
cabeceira da minha cama, até no meu lar. Conversávamos muito, eu e a Mãe de Deus.
Havia encontrado a razão da minha existência: MARIA ROSA MÍSTICA. Mas minha
existência foi curta demais aqui na Terra. No céu agora tudo é muito maravilhoso. Muito
obrigado. Muito obrigado a vocês que cultivam a devoção à Maria e rezam em grupo.
Muitos já se salvaram por vós e muitos ainda se salvarão. Assina L.A.S. Depois: “Filhos
aqui estão 31.490 e salvam-se agora 11.501. Estão pedidas 201. Amém São Miguel.
Obrigado!”
08 > Filhinhos! Rezai mais uma vez o terço do amor no cemitério. Aqui são muitos
os pecados cometidos contra o sacramento da Eucaristia. Rezai muito pelos sacerdotes.
Rezai também pelos maçons. Há muita ganância, sede de poder... Muito obrigado pela
caminhada de amor. Jazem aqui 63.477 almas e salvam-se hoje pela infinita
misericórdia Divina 18.494 almas e estão perdidas 1.841. Obrigada Filhinhos, Amém,
Amém. Maria Mãe do Universo!
Com: Aqui uma prova de que o sacrilégio, a comunhão recebida em estado
consciente de pecado mortal, pode levar à condenação eterna, pois São Paulo nos diz
que quem faz isso “come e bebe a própria condenação” (I Cor 11, 29). O que era para
ser bênção, torna-se assim maldição.
09 > “Paz!”Filhinhos, muito obrigada. É bom rezar pelos pobres do purgatório. É
bom rezar pelo Iraque, um povo oprimido que não conhece bem ao Deus verdadeiro.(
Estávamos rezando pelo Iraque por causa da Anistia .) Rezai pelos judeus. O céu
precisa transformar a terra. Precisa da conversão do povo judeu, o povo que promoveu a
Via Sacra!... Com a conversão dele, acontecerá a conversão do mundo, e virá o mundo
de paz. Amém! Eu vos amo muito, filhinhos. Muito obrigada por vosso amor. Rezai muito
para que vós também tenhais forças para enfrentar o que está por acontecer. As
tribulações abalarão a sociedade, a igreja, mas abalarão profundamente os corações
dos filhinhos especiais de Deus. (...) Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do
espírito Santo. Amém. “Maria, Mãe do Universo”. “São mais 21 os daqui e mais 1.341 os
judeus que hoje se salvam!”
10 > “Filhos, Paz!” “Muito obrigado por vosso amor. Permitam-me que me
apresente: Sou Gabriel, o que vem de Deus! Permitam-me estar convosco neste
momento! Quero vos dizer: Oh! Quanto é grande a alegria de Deus por este ato de
amor! É tão grande a alegria de Deus que o céu todo estremece! Oh! Quanto amor em
Seus olhos que vertem lágrimas de felicidades! Como Ele vos ama! Hoje resgatou mil
almas do povo judeu espalhado por todo o mundo. Elas rezam agora por vocês e
diariamente rezam convosco a Via-sacra para o seu povo. Muito obrigado. Dou a bênção
do Pai, para vocês e para vossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.” “São Gabriel”
Com (CH): Rezávamos no caminho central deste cemitério, quando o Anjo nos
levou a parar num determinado lugar, quase no fim do caminho e apareceu
visivelmente. Não o conheci. Não era São Miguel! Fiquei muito surpreso e emocionado
a ponto de ir às lágrimas, e tremia muito. São Gabriel nunca nos acompanhara nos
cemitérios. Era esta a primeira vez. Por isso a emoção foi forte demais e fiquei por
alguns minutos imobilizado e sem ação. São Gabriel, o anjo da anunciação, veio nos
trazer mensagem do próprio Pai. Foi maravilhoso demais!
11 - “Filhinhos, muito obrigado. Sabei que todas as almas resgatadas por vossas
visitas vos defenderão contra os ataques que o maligno vos impuser. E serão muitos,

mas deveis sempre lembrar que todas estão ao vosso lado e vos defenderão (*). Amém!
Deste local, hoje, foram resgatadas mil do povo judeu: o povo que Deus escolheu no
início e que abrirá o fim deste reino para dar lugar ao novo! Muito obrigado. Contai
comigo nas vossas tribulações.” “ São Miguel”. (*) As almas defenderão toda a nossa
família... )
12 - “Muito obrigado! Da porta, salvaram-se hoje, dezoito, (1), mas lá ainda estão
dos que acompanharam Jesus na Via-sacra! (2) No mesmo cemitério comprado por
Judas! (3) É muito linda esta vossa caminhada. Continuai rezando pelos judeus que
estão ha muitos milênios no purgatório! Aqui está livre (4). Muito obrigado”. “São
Miguel”.
Com: Continuam as mensagens relativas ao povo judeu. Aqui se nota, não
somente o carinho especial de Deus para com este povo, mas também a preocupação
Dele com o plano de salvação. A Bíblia fala que para acontecer o Reino, antes é
necessário que o povo judeu aceite Jesus como Messias. Mas eles são gravados por
muitas maldições, não só as que atraíram sobre si no Calvário, mas também as que
acumularam durante os séculos de ódios mútuos, de intrigas promovidas entre os
povos, especialmente pelos que formam hoje a sinagoga de satanás (Ap 2,9). O plano
de Deus pede que as almas dos judeus que ainda estejam no purgatório sejam
libertadas logo, para poderem interceder pela iminente conversão de grande parte do
povo santo. As explicações dos números são:
(1) Trata-se do Cemitério da Porta da cidade de Jerusalém. Hoje se salvaram 18
almas daquele cemitério e São Miguel disse serem mais recentes!
(2) Mas lá existem almas do tempo de Jesus que precisam de orações.
(3) Este cemitério foi adquirido com as 30 moedas que Judas vendeu Jesus. Judas
foi enterrado ali.
(4) Este cemitério - o que estamos visitando - está livre, isto é, todas as almas
estão salvas!
13 - (Cláudio): (Ao entrarmos no cemitério, percebi muitas almas conhecidas que
nos acompanhavam. Perguntei se eram de minha família e São Miguel disse que todos
os nossos antepassados estavam ali, não só os da minha família, mas também das
pessoas que estavam junto neste momento e fiquei admirado e muito feliz por tão
grande graça.) “De fato, filho, porque Deus é Misericórdia. Não há em vossa árvore
genealógica, ninguém que precise de orações! E todos vos acompanham nesta
caminhada. Hoje, Deus Pai resgata três mil almas da grande região que hoje visitastes e
visitareis. Muito obrigado. Ensinai esta caminhada a vossos descendentes”. “São
Miguel! “
(Eu estava extasiado, maravilhado ao ver-me rodeado de almas de pessoas
conhecidas, e não prestei muita atenção ao que São Miguel tentava me dizer, pois eu
procurava dentre elas, os amigos os parentes, meus pais, avós... até que São Miguel
me cutucou e me fez voltar ao normal, conseguindo então passar a mensagem acima!
Ao sairmos do cemitério comentei com o grupo, que São Miguel havia me dito algo,
antes desta mensagem, mas que eu não havia entendido. No entanto, pareceu-me que
dizia para rezarmos a via-sacra na Igreja!... OR.. apressou-se em dizer: Confere! Eu
também recebi isto! E chorou emocionado.
Surpreendentemente, muitas pessoas que conosco caminham, recebem algumas
revelações que as emocionam. São os carinhos especiais de Deus. Dificilmente alguém
fica sem receber um sinal claro e pessoal do Céu, em cada caminhada.
NOVA CAMINHADA
01 - Este Cemitério estava invadido pelo mato, não havia nomes nos túmulos,
totalmente abandonados. Tem 69 almas salvas e 11 perdidos. A mensagem: “Paz! A
alma da gente está refletida neste campo, os mortos já não recebem orações e os vivos
partem para a morte. Os cemitérios devem ser considerados sagrados, ou seja, lugares
de oração perpétua, e diariamente devem ser visitados e cuidados. Cemitérios são

lugares onde 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, mande-as para
o céu e tereis santos a vosso lado e ajudareis a curar as feridas de JESUS. Amém? São
Miguel”.
Com: Aqui, uma advertência do Céu para que cuidemos bem dos cemitérios que
são Campos Santos. Um cemitério mal cuidado é prova de descaso para com os
parentes falecidos. Infelizmente temos encontrado muitos cemitérios neste estado. Por
isso é costume muito louvável levar flores ao cemitério, pois são como orações
colocadas diante de Deus.
02 - “Paz!” “Filhinhos, paz! Muito obrigada por este momento. As pobres almas vos
agora devem e fazem agora parte de vosso trabalho vos acompanhando em toda a
jornada. Rezai sempre. Rezai muito. O mundo precisa de oração: caminha para o caos.
Só a oração pode mudar o curso desta história de sangue e ódio. Rezai contra a guerra.
Sede instrumentos de paz! Rezai pelo purgatório: as almas precisam ser salvas para
ajudarem a salvar o mundo. O mundo precisa de orações: precisa de vós. Em vossa
história particular entregai os problemas a Deus através das orações e confiai. Tudo se
resolverá. Deus é vosso Pai e está atento a tudo. Saibam, filhinhos, que Eu gostaria de
convidar-vos a todos aqui para que consagrem-se somente a Mim... para a caminhada
na busca de pecadores... Alguns de vós tendes a caminhada particular, a família, mas
quem sabe, alguém me segue? Muito obrigada, filhinhos. Hoje, mais mil almas são
resgatadas pelo Pai por causa desta caminhada. Amém! Deus vos abençoe. Contai
Comigo, nas vossas tribulações. Como vos amo! Abençôo-vos e a toda vossa família, em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. “Maria Mãe do Universo”.
Com: Lembramos que as caminhadas de oração pelas almas, feitas por qualquer
pessoa, mesmo as não ligadas ao grupo, salvam não somente as almas falecidas, mas
também podem influenciar na conversão dos pecadores, especialmente àqueles que
moram nas redondezas, nas vilas e cidades próximas. Se nós entendêssemos bem o
que isso significa, iríamos todos os dias lá rezar pelas almas. E estas se salvam e
intercedem pelos vivos! É que as almas, junto de Deus, têm um maior poder de
intercessão porque são livres das tentações além do que rezam o tempo todo. Então se
você quiser converter um pecador reze pelas almas.
03 - Paz! “Muito obrigado, filhos. Infelizmente as orações pela Anistia não
atingiram todos os padecentes, mas aqui já não precisam de orações. No entanto, é
necessária a continuidade das visitas, para que outras em todo o mundo possam se
libertar. Poucos rezam pelas almas, e no Brasil há o maior número dos que rezam. Rezai
por todo o mundo e muito especialmente pelos judeus. Muito obrigado.” ( as crianças?
São tantas neste cemitério! ) “Estão felizes! Mais do que as outras estarão . Amém? (
as outras que estão vivas!...) São Miguel!
Com: Aqui a revelação de que o Brasil, o maior país católico do mundo, é também
o que mais reza pelas almas. De fato, de todas as nações da terra têm sido, por aqui,
libertadas as almas, porque em outros países isto é esquecido. Mas na verdade, isso
aumenta a nossa responsabilidade, porque ter amor pelas almas é graça inestimável.
Só na eternidade é que entenderemos isto.
04 - “Muito obrigada, filhinhos! Muitas vezes o céu faz festa por causa de vós. E
hoje faz outra vez! Por vossa caminhada de hoje, o Pai liberta mais 1.000 almas do povo
judeu, e 3.983 de outros lugares, e na porta, mais dois! É importante e necessário rezar
pelos judeus, pois tudo é próximo. Mas ainda há muitos nos campos de Jerusalém.
Muito obrigado por vossa fé e vossa piedade. Lembra-te Cláudio: haverão ventos.
Haverão tempestades por causa de teu trabalho. Deves continuar, ainda que muitos
fiquem para trás... As almas precisam de socorro e contam com tua caminhada. Muito
obrigada, filhinhos: cada vez que caminhais neste trabalho, Deus Pai coloca em vossas
casas uma legião de anjos a cuidar de vossos filhos e afazeres. Recebei a Bênção de
Deus por Meu intermédio. Em nome do Pai, do Filho e do espírito Santo. Amém. Muito
obrigada. Contai Comigo.” “Maria, Mãe do Universo!”

Com: As tempestades e os ventos a que Nossa Senhora se refere, por causa do
trabalho do Cláudio, sempre estão presentes. De fato, satanás não lhe dá trégua, mas
ele se mantém porque é um homem de profunda oração e também porque muitos
rezam por ele. A oração e uma intensa vida sacramental são escudos poderosíssimos
que nos defendem contra o mal.
05 - “Dos B... poucos se salvam! Este ( ... ) ao flagrar sua filha menor em luxúria
pecaminosa (fornicação) resolveu seguí-la e acabou transformando-a em sua amante e
isto durante toda a vida da menina que morreu precocemente. A esposa soube, mas
sofreu chantagens, e mesmo assim sofreu um purgatório horrendo. A menina está no
céu. Ele, está no inferno. Continuai rezando muito pelas famílias. Amém. Muito
obrigado.” “São Miguel”
Com: Veja como famílias inteiras pode se afundar na lama. Às vezes um pai ou
uma mãe perversa, podem contaminar gerações inteiras. Aqui um destes homens
diabólicos, que faz da filha uma amante, da mulher uma escrava e de si mesmo um
demônio.
06 > Aqui os filhinhos não podem ser batizados, são de responsabilidade dos pais,
estaremos aqui até o fim. Batizai vossos filhinhos todos, aqui estão 1.794 almas das
quais 79 são resgatados agora, temos 37 perdidos eternamente e 17 ficaram aqui até o
fim do mundo. Amém São Miguel.
07 > Já as chamas eternas consomem 11 daqui, 57 são resgatadas agora, as
criancinhas dependem dos pais, aqui estão 413 almas.
Com: Em milhares de cemitérios deste país – praticamente sem exceção – estão
enterradas crianças sem batismo. Elas dependem dos pais e não podem subir à glória
sem eles, a não ser que alguém se apiede delas e as batize. Existem movimentos
dentro da própria Igreja que seguem combatendo esta prática tão santa. Mas eles
pagarão. Nós continuamos batizando-os, como Nossa Mãe nos instrui. Mas os
evangélicos e seus filhos não são atingidos por este trabalho, porque a
responsabilidade é deles. Milhares de evangélicos irão ficar até o fim do mundo no
purgatório, especialmente os protestantes luteranos, porque eles sabem dos
sacramentos, mas não aceitam esta doutrina de salvação. Por isso penarão pelos
séculos, eles e seus filhinhos, até aprenderem que Igreja só existe uma! A Igreja
Católica!
08 - Total de 4.743 túmulos. Salvas 1.974 almas e perderam-se 49. Os poderosos
maçons, o sexo, a ganância, o dinheiro, a besta. Felizmente os orantes se salvam.
Rezar pelos sacerdotes, muitos ligados com maçonaria. Rezai pelos ricos, pois eles não
rezam. Rezar pelos pobres para que continuem rezando, pois o reino é dos pobres.
Com: Neste cemitério foi mencionado o nome da BESTA. Aqui o Cláudio recebia a
mensagem ao lado de um túmulo de uma pessoa de origem européia. O nome é o
mesmo de uma família fundadora de um movimento que espalha os tentáculos do mal
por todo o mundo para dominá-lo. Já em dois cemitérios este nome de família aparece
como associado sendo à BESTA.
09 - Total de 9.673 túmulos. Salvas 4.741 almas e perderam-se 97. Não vos
apegueis ao passageiro, 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
Com: Muitas vezes o Céu nos tem alertado que o sexo desenfreado, ou mal usado
pode levar à perdição. Mesmo o relacionamento sexual entre marido e mulher deve ser
casto e sempre de acordo com a natureza. Todas as outras formas de sexo são
aviltantes, degradantes e são abomináveis diante do Senhor. Nem se fala da
exploração do sexo em casas de prostituição, motéis e tantos outros que seguramente
são caminhos de perdição, de modo especial ao que lucram com isso.

10 - Do império construído abaixo, sobrou aqui a podridão e esta é eterna, aqui se
perderam eternamente 11.697 almas, hoje se libertam pelo poder infinito do PAI e
somente por causa do amor DELE, 37.983 almas e estão nos túmulos 147.473. Muito
Obrigado pela caminhada. Não vos assusteis o mundo de satanás é exatamente o
mundo do dinheiro. Amém! As almas salvas hoje, intercederão por 1.500.000 vivos. São
Miguel.
Com: As pessoas que estavam presentes, quando da visita a este cemitério,
sentiam os influxos maléficos parecendo emanar daqueles suntuosos minaretes. O
topo do morro é tomado por eles. Riquíssimos, com imagens monumentais. Mas o
divino Arcanjo nos revelou tudo o que restou daquela riqueza. Também registramos a
maravilha deste nosso Bom Deus, amor em plenitude, que dá a graça de que aqueles
remidos de hoje, e de todo o dia, em torno de 150 mil almas, possam cada uma
interceder por dez vivos da região, o que sem dúvida gerará um dia 1,5 milhões de
novos santos no Céu. Deus não faz nada sem planejamento, e sem ter um objetivo de
salvação em mente.
11 - (01/11/2003) “Paz!” Há de novo uma grande festa no céu! Várias são as
almas que são abraçadas pelo Pai: 1.411 por vosso amor. Há também no ar, algo de
fantástico a acontecer nos próximos dias. Amém! Muito obrigado! “São Miguel.”
Com: Colocamos aqui a data da visita, para indicar o dia da primeira das diversas
mensagens de Nossa Senhora da Jesus e de São Miguel, anunciando um sinal
fantástico que deverá ocorrer em breve. Também outras profecias, em outras partes do
mundo, falam da iminência deles. Nós, porém, aguardamos com calma, por duas
razões simples. Primeiro porque temos a certeza de que, há seu tempo, este sinal virá.
Segundo, porque todas as profecias passadas ao Cláudio, até esta data, sempre se
cumpriram. E vamos rezar para que continuem se cumprindo até o fim. Por isso é que
Nossa Senhora tanto pede os grupos de intercessão pelo Salvai Almas.
12 - Este senhor, JFS é salvo agora. Ele 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, com muito amor. Amém. Amém.
São Miguel.»
Números: Total 4.001 almas. Salvas hoje 2.790. Perdidas 9, sendo 5 maçons, 2 por
religiões estranhas, 1 por corrupção e uma por prostituição e crimes de homicídio. Esta
senhora abortou cinicamente, 3 crianças, e orientou outros 2 abortos. Assassinou ainda
um companheiro, por ciúme. Não houve remorsos, pois fez para se livrar da traição!
Continuou sua vida devassa, até morrer por overdose. Nunca confessou o crime, e uma
suspeita (...) pagou na cadeia e acabou morrendo enforcada lá!» É simplesmente,
hediondo!
Com: Vejam que não somente os homens praticam crimes hediondos em vida.
Muitas mulheres também são satânicas. Aqui, tomamos conhecimento de uma
mulher que se envolveu numa horrenda cadeia de crimes: prostituição, três abortos,
um assassinato, morte de uma inocente que pagou em lugar dela pelo crime e enfim a
morte por overdose de drogas. Sim, ela já fez o inferno aqui! E o inferno a tem para
sempre.
13 > Total 3.101 – Salvas hoje 1973 e 401 se perderam.
Com: Este aqui foi o primeiro cemitério dos que visitamos, cujo índice de perdas
ultrapassou os 10%. Isso nos deixou muito angustiados. Mas penso que, dos mais de
3.300, não chegam a 20 cemitérios aqueles com média acima disso.
14 > Total 1745 – 411 salvas hoje – 19 perdidos! V... salvou os dois por rezarem o
rosário. O filho pediu para colocar o rosário no túmulo.
15 > Total 419 – Salvas 127 - 5 perdidas. Este... proibia as pessoas a rezarem o
terço em casa, mas a esposa rezava escondida e hoje sai do purgatório. JTC, hoje
também se salva e pede o terço sobre as flores no túmulo. Rezai o terço. Rezai, rezai,
rezai. São Miguel.

Com: Terminamos este texto, com dois exemplos relativos ao Rosário. No
primeiro, uma mãe que salva os dois filhos que estavam no caminho da perdição,
apenas pela oração do Rosário. No segundo exemplo, o marido, que proibia as pessoas
de rezar o Rosário em sua casa, mas a esposa o fazia às escondidas. Ao chegarmos ao
túmulo deste senhor, um cemitério quase tomado pelo areal, ele pede que coloquemos
um terço sobre a lápide. E com este gesto simples, consegue a libertação. Quase 20
anos de sofrimento no purgatório, por lutar contra Deus e contra o Rosário. Como as
pessoas são fracas da cabeça. Como os homens são teimosos. Felizmente o Rosário
salva!
NOVAS CAMINHADAS
01 - Muitos cremados, a igreja não concorda, rezai pelas famílias. Aqui jazem
5.741 e hoje se salvam 2.497 e perderam-se para sempre 194 almas. Muita ganância,
muito poder, muito dinheiro. Rezai pelos sacerdotes, pois muitos se perderam pelos
caminhos maçons. Muitos não batizados, mas no momento ficam como está. Obrigado.
Amém São Miguel.
Com: A igreja católica não aprova a cremação dos corpos que embora virarão pó
naturalmente, são templos do Espírito Santo. De fato, fala-se que a nossa Igreja tem –
somente a nossa Igreja Católica os tem – como testemunho da benção de Deus, mais
de três mil corpos ou partes deles, ainda intactos, de pessoas que morreram até há
séculos atrás. O corpo de Santa Terezinha há mais de um século se mantém
incorrupto e, além disso, conserva os movimentos dos braços e pernas e mantém a
flacidez dos tecidos. A cada cinco anos as irmãs se obrigam a retirá-la do relicário de
vidro, e trocar suas vestes porque elas tendem a estragar, devido à exsudação da pele.
Se corpos assim fossem cremados, não teríamos estas provas todas. Sós os cegos e os
teimosos não aceitam isto. O último exemplo deste fato é o Papa João XXIII, falecido
há 40 anos, e que está não somente incorrupto e bem conservado, como mantém na
face o mesmo sorriso de bondade que o caracterizava. Mais alguns exemplos: Santa
Rita de Cássia, Santa Clara de Assis, Santo Cura de Ars, Santa Catarina Labouré,
Santa Bernardete Subirous, Língua e Cordas Vocais de Santo Antônio de Pádua, entre
outros.
02 - «Os grandes protestantes são quase sempre, os grandes maçons, e estes se
perdem! Aqui são 13.797 túmulos e salvam-se hoje 1.494 e estão perdidas por pura
teimosia, 29. Amém. Esta família (P.W) toda viveu em função do dinheiro! São Miguel.»
03 - «De Deus nada se pode esconder. Ele perscruta tudo cautelosamente e,
vigilante cuida de cada coração. Só os incautos, os teimosos se perdem. Aqui, dos
411.473 almas, e salvam-se agora 71.749, e estão perdidas 497, por cobiça, sexo,
ganância, corrupção de menores, religiões estranhas, e poder. A maçonaria fez muitas
vítimas. Amém São Miguel. »
Com: Trata-se do cemitério de uma grande Capital. Era de se esperar que os
perdidos fossem em número elevado. Mas, graças ao bom Deus, o índice foi baixo:
0,0012%. Lembremos sempre que somente Deus perscruta os corações e julga com
justiça e equidade. Nós vemos a aparência, mas Deus vê o coração.
04 - « Paz!» « Quando o Rei vier, não haverá separação de idéias! Haverá apenas a
divisão e dois rebanhos: os fiéis e os infiéis. O Céu será então um só rebanho e um só
será o Pastor, e todas as ovelhas ouvirão a mesma voz... Portanto, rezai sempre por
todas as ovelhas desgarradas ou não; de vossa igreja ou não, pois todas são filhinhas
do mesmo Pai e o Pai anseia por abraçar a todas. Amém! Muito obrigada, filhinhos, por
vosso imenso amor. Gostaria que seguísseis sempre esta caminhada que salva. Toda
vossa casa será abençoada por causa deste vosso gesto. Hoje salvam-se 641 almas que
agora, no céu, cuidarão de todos vós e de vossa família. Amém. Muito obrigada. Eu vos
abençôo a todos. Maria, Mãe do Universo. Amém. Amém. Amém.
Com: Aqui se trata de um cemitério ecumênico de uma grande cidade. A
mensagem, entretanto deixa claro que, apesar das nossas divisões, haverá um só
rebanho e um só Pastor e uma só Igreja: A Católica Apostólica Romana porque só ela

tem o fundamento apostólico. Fundada por Cristo tem a garantia da assistência do
Espírito Santo até o fim. Mesmo insidiada, perseguida, jamais perecerá e deverá
refulgir de grande esplendor com a chegada do Novo Reino que já se anuncia próximo.
05 - Na verdade as famílias não precisam das coisas terrenas. Devemos dar a
elas, o céu! Rezai por vossos filhos. Amém! (Aqui, ouvi vozes) “Nos os perdemos”
(Túmulo de MG... e BG..., e as vozes eram de seus filhos). « Aqui são 9.341 e salvam-se
1.749 e estão perdidas 37. Amém. São Miguel.»
Com: O túmulo era suntuoso. As pessoas nele sepultadas eram muito ricas e
deram aos filhos todos os bens materiais, mas esqueceram do principal que é a Vida
eterna para a qual todos fomos criados. Bem diz o Catecismo da Igreja Católica que o
homem foi criado com O ÚNICO OBJETIVO de CONHECER, AMAR e SERVIR a Deus (e ao
próximo) e, um dia, viver com Ele eternamente feliz. O afastamento eterno de Deus
representa o completo fracasso humano.
06 - É muito difícil para o pastor, conduzir suas ovelhas, quando estas procuram
seguir cada qual seu próprio caminho, ou seus próprios ideais...! As igrejas estão vazias
não só por causa dos pastores relapsos, mas por causa também das ovelhas
acomodadas que não se inserem nos planos e nos trabalhos delas. Rezai, pois a igreja
precisa ser una. Pregai vossa missão, mas sejam também membros atuantes e firmes
de vossa igreja, não ficando à margem dela. Vivei vossa igreja e fazei-a viva! Amém. «
Aqui um pastor vai hoje à Gloria, por vossas indulgências. Os outros já lá estavam.
Muito Obrigado. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. «
Cuidado Filhos, muitos sofrem mais por causa de vossos julgamentos! Jesus.
Com: Esta mensagem foi recebida na cripta de uma catedral, onde estão
enterrados nove bispos e arcebispos de uma grande diocese. É o próprio Jesus quem
nos dirige a palavra, dando conta também do que sofrem os bispos, em virtude da
teimosia das ovelhas, cada uma querendo ser pastora de si mesma. Apenas um deles
estava no purgatório, já há 10 anos, tendo em vista os problemas em seu episcopado
em diferentes cidades. E Jesus nos pede que evitemos o julgamento, porque isso
entrava o progresso da alma ao Céu. É que pessoas presentes sabiam da perseguição
tenaz deste bispo, a uma certa confidente, e por isso julgavam até que ele se tivesse
perdido. Penso que algumas destas pessoas, até ficaram decepcionadas que isso não
tivesse acontecido. Eis o motivo pelo qual nós jamais devemos julgar. Se uma pessoa
já faleceu, e está ainda no purgatório, persistindo os nossos julgamentos aqui, ela não
conseguirá se libertar de lá. Deixemos, pois os julgamentos para Aquele que sonda até
o mais fundo dos corações.
07 - «Se os túmulos falassem! Se pudessem se manifestar, quanta podridão
escorreria de dentro! Deus Misericórdia leva, no entanto, cada ser no Seu Coração! E
ama a todos indistintamente! Mas, podridão é podridão!... Aqui jazem 49.844 almas, e
são agora salvas 19.791 e perdidas estão 297: muito poder, muita ganância! Os padres
são dois os perdidos e os religiosos, 9. Rezai muito... Muito! E rezai agora o Angelus, de
joelhos. Amém. Amém. São Miguel.»
Com: Muitos cemitérios têm espaços especiais onde são sepultados sacerdotes e
religiosos. Infelizmente também sacerdotes e religiosos estão sujeitos às tentações e ao
pecado. Eis porque devemos rezar por eles. São humanos como nós, mas mais
responsáveis diante de Deus. Se o purgatório de um religioso é de um sofrimento
indizível o que não será o sofrimento da perda eterna!
08 - Salvas 317 e perdidas 5. Três eram maçons um por assassinato e briga de
terras e outro sua santidade era notória: em primeiro lugar 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 à paciência, a resignação e a força de vontade. São Miguel.
Com: Eis o exemplo de uma pessoa que tinha duplo comportamento. Na Igreja,
aparência de um santo, em casa, na família, com a esposa, um lobo cruel. Procurou
encobrir a verdade aos olhos dos homens e, com isso, cometeu sacrilégios pela

recepção indigna da Eucaristia, sendo inclusive ministro, o primeiro de sua paróquia.
Obviamente que, sendo ministro extraordinário da Eucaristia, ele deveria saber muito
bem que comungar em estado consciente de pecado leva à morte eterna.
09 - Salvas 421 e perdidas 7. Há um sacerdote 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 vive em outro lugar. São
Miguel.
Com: De grande prudência devem revestir-se os sacerdotes e religiosos para não
se envolver afetivamente com outras pessoas. A paixão obscurece a razão e pode levar
à ruína almas antes piedosas. O inimigo se vale da fraqueza humana para colher suas
vítimas. Estes casos se repetem com freqüência e devem merecer atenção especial
tanto dos leigos como dos Consagrados. Padres, padres, nada de envolvimentos
afetivos, seja com quem for!
10 - 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 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. Salvas 91 e perdidas 15.
11 - Aqui jazem 343 maçons, 19 sacerdotes, 23 freiras e outros 17.471 perdidos,
hoje salvam-se 49.794 almas, jazem no total 113.915. No outro campo ao lado não
iremos, pois é por conta do PAI (Cemitério Judaico). Rezai por todos os sacerdotes,
inclusive pelo que agora celebra neste local, Amém . São Miguel.
12 - Rezai pelos padres. Há neste cemitério 19 padres perdidos. Há aqui 27
crianças sacrificadas por ritos satânicos. Rezai pelas famílias. Obrigado, filhinhos, por
vosso amor. Total 118.730. Salvas 41.470. Perderam-se 13.970. Amém. São Miguel.
Com: O alto índice de perdidos quase dispensa os comentários. Mas, trata-se de
elevado número de sacerdotes e religiosas perdidos. E logo constatamos o estrago que
o inimigo fez nesta cidade. Quantos sacrifícios humanos, vítimas inocentes da
crueldade dos homens que se submetem ao jugo de Satanás. Se os padres e
consagrados fossem santos, jamais aconteceria este verdadeiro desastre espiritual.
Certamente este sangue dos inocentes sacrificados clama aos céus. Trata-se de
verdadeira loucura humana, que ultrapassas o limite natural para se tornar diabólica.
13 - Aqui jazem 61 padres! Vossas orações e vosso amor salvam hoje toda a
população. 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. Hoje aqui foram resgatados 21. Amém São Miguel!
Com: Já comentamos o mal causado à Igreja por certa teologia dita da
Libertação. Por isso, remetemos o leitor ao texto já comentado no início. Mas, é
gratificante constatar que, neste cemitério, de uma Ordem Religiosa, todos estão no
Céu.
14 - Muitos da rosa cruz, erva daninha desviando jovens e apontando os caminhos
maçons, continuai salvando almas e condenando os caminhos maçons. Aqui jazem
19.949 e salvam-se 9.413 e se perdem 1047.
Com: Com a devida licença do autor, colocamos, a seguir, o depoimento de uma
pessoa do Grupo Salvai Almas, sobre o envolvimento com o movimento assim
chamado Rosa-cruz: “Quando eu era moço, por uns meses me encantei por aquelas
“meditações”. Depois de alguns meses neste erro, eis que, num Sábado, eu me
preparei, depois de um bom banho, para uma meditação importante. Deitei na cama
como me ensinava o manual fiz as respirações de costume, e depois fui ver como
seguir adiante. E lá estava, claro, alto e bom som, o primeiro ataque frontal contra a
Igreja Católica. Levantei-me então de um salto, como se impulsionado por uma mola.
Tomei todos aqueles escritos diabólicos, na mesma hora, e no lado da casa fiz uma
grande fogueira. Contra a Igreja Católica NÃO!

15 - Num certo túmulo São Miguel disse: este é maquiavélico, induzia toda a
família à prostituição e ao sadismo. Aqui há muitos maçons, e muitos perdidos por
corrupção de menores! Rezai pela vida contra o aborto, contra o sacrifício humano.
Amém. São Miguel. Total 17.421,salvas 4.974 e perdidas 747.
Com: Trata-se aqui dos arredores de uma grande cidade. Historicamente era
aqui, em cavernas, que se escondiam os assassinos que matavam na cidade. Então
não é de espantar que tenhamos sacrifícios humanos, abortos em larga escala, crimes
sexuais de todos os tipos, porque muitos destes bandidos, de raiz maldita, acabavam
por se fixar na região, e ali constituir suas famílias. Como poderemos esperar uma boa
educação na fé, partindo de famílias formadas por pais e mães renegados, assassinos,
prostitutas, e ladrões? Somente por uma graça de Deus poderá sair dali coisa boa e se
salvar alguém.
16 - Batismo de Mara e mais 11 crianças, Mara estava há 27 anos esperando por
este momento. Sua mãe também estava esperando por este dia, e seu pai já havia
estado no purgatório. Aqui jazem 2.947 católicos e hoje se salvam 918, e ficam perdidos
41. Por roubos, partos (abortivos) 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 à maçonaria. Amém São Miguel.
Com: Os leitores não imaginam o número incrível de parteiras perdidas por estes
cantões. É que muitas delas se tornam insensíveis com o passar do tempo, e acham
que aquilo não é ainda vida, acabando por envolver-se em abortos por dinheiro. Aí o
seu dia de perda está próximo. Na verdade, o coquetel desta cidade é completo, com
todas formas usuais de perda eterna. Mas, Deus Misericórdia, no tempo oportuno fará
um grande sinal nesta cidade, que certamente levará muitas pessoas à conversão.
17 - Nestes mangues vindos da Bastilha se encontram 81, rezai pelos de Bastilha
e Marselha. Salvas 17 e nenhuma perdida. São Miguel!
Com: Aqui uma história interessante, que mereceria até pesquisa histórica. É que
um grupo de oração, da cidade de Joinville, rezava pelas almas e uma delas teve a
visão desta capelinha distante, abandonada, e carcomida pelo tempo, onde almas
pediam socorro. E conseguiram saber onde ela ficava, exatamente na região dos
mangues próximos da cidade. Então fomos para lá, entretanto não havia cemitério. Ai
o Cláudio foi aos fundos da capelinha, que se achava escorada, e começamos a rezar
as orações de costume, voltados para a floresta alta, e já com árvores grossas. Foi
quando São Miguel deu a mensagem acima, explicando que na época da revolução
francesa, um navio aportou naqueles mangues, lotado de pessoas. Eles acabaram
fundando ali uma comunidade, mas morreram de malária. Havia 81 deles enterrados
naquele mato, 17 dos quais ainda se achavam no purgatório. Portanto, mais de 100
anos! Já fizemos a pesquisa histórica, e tudo aquilo é verdadeiro.
18 - São 9 perdidos. 219 túmulos. 693 é o total. 2 Maçons. Uma mãe matou o
filhinho menor para não denunciá-la por infidelidade. Rezai pelas famílias. São Miguel.
Com: Este menino, de apenas cinco aninhos, percebeu que a mãe traía o pai com
um vizinho, e disse a ela que a iria denunciá-la ao pai, pois aquilo não estava certo.
Pois acreditem, aquela mãe desnaturada assassinou o menino, e jamais se arrependeu
do que havia feito, continuando com seu amante até o fim da vida. Que destino você,
leitor, daria a uma criatura destas, se fosse o juiz?
19 - Muita corrupção, muito ódio, muita disputa pelo poder. Padres envolvidos com
a maçonaria! Dinheiro, dinheiro, dinheiro... ganância e muitos crimes políticos. Ao todo
são 4.998. Destas 2.394 salvas e 413 perdidas. Escravização de menores. São Miguel!
Com: Dinheiro! Dinheiro! Dinheiro! Quantas vezes esta advertência soou aos
nossos ouvidos. Não que o dinheiro, em si, seja um mal, mas, sim, o mau uso do
dinheiro. Poucos se contentam com o necessário para viver. Cobiçam riquezas e, para
isso, usam de todos os meios: Corrupção, roubos, extorsão, exploração dos pobres,
rapina, usura e tantos outros modos de enriquecimento ilícito. E mais grave ainda
quando sacerdotes se envolvem com esta prática, causando a ruína própria e a de
muitas almas.

20 - Salvas 3, perdidas 2! Dois jovens se perderam, pois se contagiaram com AIDS,
e passaram propositadamente à outras pessoas inocentes. (por ódio e vingança)
Com: Acreditem, não se trata de cidade grande, mas vila do interior. Dois
homens jovens, casados, homossexuais, irmãos de sangue, amantes no início,
chegaram ao desvario de contaminarem de propósito aos parceiros, por ódio devido à
doença contraída. Eles pagavam aos outros pelos relacionamentos íntimos, para os
contaminarem de propósito. Pois acreditem, já na mesma localidade, foi enterrado,
morto por AIDS, um jovem contaminado e que recebia dinheiro deles. Isto é
assassinato, é crime premeditado. Antes de morrer, o mais novo e causador disso
tudo, deixou uma lista de 22 nomes dentre jovens e homens casados, com os quais ele
havia se promiscuído, pedindo ao médico que os mandasse fazer exames “porque
poderiam estar com a mesma doença”. Mas, acreditem, não se tratava de
arrependimento ou de remorso e sim um diabólico sentimento de vingança. O inferno
os tem, e a maldição continua.
CEMITÉRIO TERRÍVEL
Falando em maldição, vamos a outro exemplo ainda maior. Entre os milhares de
cemitérios já visitados, muitos nos deixaram pasmos pelo número absurdo de
perdidos. Na verdade são números horríveis, que custamos a aceitar, porque vendo a
imensa misericórdia de Deus, achamos quase impossível que numa região, os homens
possam ter dado tanto poder aos demônios. A gente sempre imaginava algum palco de
horrores naquelas terras e mil vezes pensamos nisto, mas nunca fomos pesquisar o
motivo. Na primeira mensagem, recebida no cemitério sede do município, constava
que de um total de 49.714 túmulos, estavam perdidas 10.747 almas. Assim, como a
nossa angustia persistisse, a pedido de Nossa Senhora fomos até esta cidade, para
nova caminhada em cemitérios da região. Foi então que recebemos ali a seguinte
mensagem:
“Paz!” Se realmente quisésseis investigar, saberíeis do porquê de tantos perdidos.
Não! Não só a violência pelas guerras que causaram ódio, mas a perversidade dos
homens, a luxuria animalesca... Este (se referia ao que estava enterrado ao lado) se
divertia em grupos, que se alegravam em estuprar jovens: estuprava, matava e as
mutilava, para ver “por dentro” o sistema reprodutor feminino!... (Um verdadeiro ritual
macabro!)
E junto deste, outros tantos... E assim, filhos, se fez parte da história da perdição
desta cidade: violência, ódio, perversidades sem conta! O céu clama justiça, mas pede
oração constante para que este povo se livre de tantas desgraças e maldições que leva
por causa de seus antepassados. Rezai muito. Muito obrigada(...).
(Como começou esta maldição?)
“Com o estupro de uma criança no... e houve a vingança dos pais! (E nossa Mãe
mencionou o nome e local...)

Comentário: (Cláudio) No primeiro cemitério a Mãe fala sobre as desgraças que
aqui acontecem por causa das maldições originadas pela vingança de um antigo
morador. No último cemitério, no qual não tivemos condições de entrar por causa da
estrada (picada no meio do mato) Nossa Senhora então menciona que neste cemitério
está sepultado o homem que deu origem à maldição que custou a vida a centenas de
crianças e jovens durante muitos anos. Neste último cemitério nos acompanhava uma
senhora que nos perguntou sobre um seu antepassado se está ou não precisando de
orações. Usei a frase de Nossa Senhora: “Muitas almas não merecem vossa visita!”
Esta senhora, então, nos confirmou que este seu antepassado era conhecido como:
assassino de crianças! Então confere! Claro, existem outros crimes naquela região,
praticados por coronéis, como os assassinatos, guerras, espiritismo, religiões
estranhas.
Mas os crimes praticados pela pessoa em questão semearam o ódio entre as
famílias atingidas e este ódio se perpetua nas gerações seguintes. É necessário

arrancar esta semente má dos corações quebrando, pelo perdão incondicional e total,
este rastilho de ódio. Só assim a paz volta aos corações, se restabelece a justiça e
cessam as maldições. Todas as famílias de vizinhos, que viverem estes ódios, em
qualquer outro lugar do país, mesmo em menor intensidade como a deste exemplo –
que é diabólica – que os apaguem de seus corações antes de chegar diante do tribunal
divino. Sem perdão, não se entra no céu. Com ódio, nem se entra no purgatório, pois
quem guarda ódio contra o irmão, blasfema contra Deus. E no céu, não entram
blasfemadores!
REGIÃO DE MARINGÁ
01 - “Muito obrigada filhinhos. Deus vos abençoe. Hoje é retirada do purgatório,
uma alma nobre, que viveu em 1.418, um sacerdote, de uma certa forma, herege. Houve
a conversão, mas a pena foi severa. Também 16 do povo judeu. Continuai salvando
almas: esta devoção traz muitas graças, pois o amor delas é imenso e sua gratidão é
extraordinária. Eu vos abençôo.” “Maria, Mãe do Universo”.
Com: Este Purgatório de 586 anos (2004) poderia parecer um juízo muito severo
de Deus sobre uma alma sacerdotal. Mas, de fato, trata-se de misericórdia infinita de
Deus quando nos confrontamos com a eternidade e com a condição de quase herege
desta alma nobre. Devemos, ainda, colocar no prato da balança o peso e a gravidade
dos pecados cometidos por Sacerdotes, Bispos ou Cardeais, revestidos por Deus com a
Graça do Sacramento da Ordem, que lhes confere uma dignidade incomparável, além
de uma imensa responsabilidade de cooperar eficazmente na Obra da Redenção.
02 – Durante a Santa Missa no Cemitério Municipal celebrada pelo Padre JB.
“Filhinhos amados, muito obrigada por este momento. Hoje, por causa desta Santa
Missa e de vosso amor, salvam-se 3 sacerdotes e mais 2.117 almas, algumas das quais
há muito tempo no purgatório. Eu abençôo de uma maneira particular ao Padre J. pois
seu poder é imenso e os demônios não resistem à sua fé! Muito obrigada.” “Em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.” “Maria, Mãe do Universo!”
Cláudio explica: Na Consagração aconteceu o grande Mistério da Salvação: três
padres concelebraram, que acabavam de sair do purgatório! Eu disse ao Padre J. e ele
perguntou o nome dos padres. Respondi que não sabia de dois, mas um se chamava
Padre B.L. O Padre J. corou, emudeceu, chorou de emoção e com voz trêmula disse:
“Foi o Padre que me deu a Primeira Comunhão! Não sei como você podia conhecê-lo!”
Eu não conhecia, mas São Miguel sim!
03 - “São 3 os que enfeiam este cemitério. Filhos, aqui vocês nunca estiveram: a
alegria destas almas é imensa e muitas aguardavam este momento: 301! Aqui se reza
pouco pelas almas. Muito obrigado.” “São Miguel.” “Rezai muito pelo Padre J. que ainda
se confunde e está apreensivo com sua saúde! Amém?” (Quando as almas subiam ao
céu, pedi que levassem nossas lembranças a Deus ) “Levamos vossos abraços...”
04 - “Muito obrigada, filhinhos. Agradeço todo este vosso esforço e amor. Agradeço
a estes amigos desta região. O céu está em festa: hoje mais 13.797 almas abraçam o
Pai. Todas estão ao vosso dispor e intercederão sempre que precisardes. Dentre elas há
uma desde 1.398... é um sacerdote! Muito obrigada, filhinhos. Amém?” “Maria, Mãe do
Universo.” Eu vos agradeço, filhos. Aqui são 4.897 os túmulos e estão perdidas 19:
maçons, ganância, terras, sexo. Muito obrigado. Contai sempre com a ajuda do céu!
Amém! “São Miguel!”
(Quem é aquele padre de 1.398?)
“Dom Severo Francesco Ponti! Inquisição no regime absolutista...”
Com: Vejam que outro purgatório horrendo: 606 anos! Como se trata de um
nome antigo, fica aberto a quem quiser pesquisar. Este monsenhor ou bispo deve ser
italiano e era da época da Inquisição. E existem outros ainda com purgatórios piores.
RE-VISITAS.

Muitas vezes somos solicitados a re-visitar alguns cemitérios, porque sempre
novas pessoas morrem e estão ali enterradas. Também porque de todos os lugares do
mundo afluem novas almas mendigando as orações que salvam. Com isso novas
histórias surgem e sempre são exemplos, ou positivos ou negativos, que devem servir
de alerta a todos os que vivem tais situações ou têm parentes e amigos nestes
caminhos.
01 – “Paz!”. “São já 1.913 almas que hoje Deus resgata por estas vossas visitas!
Muito obrigado! O céu vos protege e cada vez mais almas caminham convosco. Aqui, 6
são salvas hoje, e no mar, 114! Amém?”. “São Miguel”.
02 - “Mas não são todos evangélicos. Na verdade, são poucos. Dois deles ainda
ficam até o final dos tempos... que já está próximo! Muito obrigada por Eu poder
caminhar convosco hoje!” “Hoje se salvam 2.413 almas que já esperavam por este dia,
pois a Mãe já os havia avisado... mas são de diversos lugares do mundo. De fato, há
muitas almas de outros países e isto porque há pessoas de outros países que vos
acompanham nesta caminhada. Deu seja louvado. Aqui houve 1 perdido que se
envolveu com terras, abortos... e um que obrigou sua esposa a abortar e por ganância.
Muito obrigado.” São Miguel”
Com: Os evangélicos que ficam até o final dos tempos no purgatório, são aqueles
mais instruídos, que sabem do valor dos sacramentos da Igreja Católica, mas
teimosamente eles insistem em negar. Como eles sofrem com isso depois! No caso dos
dois perdidos - provavelmente irmãos – falecidos ambos com mais de 70 anos, não se
destaca aqui abriga deles por terras e heranças, mas bestialidade de um deles, que
manda a esposa abortar um filho, justo para não dividir sua parte com ele.
03 - “Oh, quanta satisfação para as almas trazem vossas visitas, até para as
evangélicas! Na verdade, elas devem a vocês, pois os evangélicos se esquecem delas.
Algumas se salvam porque em vida acreditavam mais nas orações católicas, embora
vivessem a fé diferente. E há as que sairão do purgatório no final dos tempos. Muito
obrigada por trazerdes esta paz. Amém.” Salvam-se já 38 hoje! “São Miguel.”
Com: Os Evangélicos não crêem na doutrina relativa ao Dogma da Comunhão
dos Santos e, por isso, não rezam pelos falecidos que se encontram no Purgatório.
Mas, o coração misericordioso do nosso Deus vem em socorro dos irmãos evangélicos,
aplicando a eles as orações dos católicos e, com isso, abreviando a sua pena.
04 - Filhinhos, filhinhos: hoje todas estas almas que vos acompanham vos pedem
para rezar pelo Padre L. que se mostra completamente desnorteado e confuso. E de lá
297 almas salvas agora, fazem coro às vossas orações. Daquelas, 23 são as que foram
assistidas por ele (quando ainda vivas). A gratidão delas é imensa. Amém! Muito
obrigado. “ São Miguel.””.
05 - Ao entrarmos neste cemitério, foi comentado que já havíamos passado
muitas vezes ali. “Realmente! É verdade!” “ Mas há ainda muito o que fazer. Por isso,
ainda que caminhásseis todos os dias, o dia inteiro, durante toda a vossa vida não
seria suficiente!... Mas ocorrem que as almas ajudam e elas fazem a ponte onde não
podeis ir! Contai então com elas próprias e então muitos milhares conseguirão ajudar
um pouco o mundo. Amém! Mas o mundo já ficou um pouquinho melhor nos lugares que
passastes. Agora salvam-se mais 711 almas, mas neste momento, não há judeus. Rezai
muito por eles. Muito obrigado. Deus vos abençoe.” “São Miguel.”
06 - “De fato, há algo próximo e muito grande. Por isso o desespero das almas.
Buscam seus parentes, mas não encontram... Vocês passam a serem seus padrinhos.
Amém! Aqui há poucos perdidos, mas todos os outros estão salvos e quase todos por
vossa caminhada, isto é, os que morreram depois de vosso carisma. Muito obrigado”.
“São Miguel.”
Com: Aqui novamente aparece a menção do divino Arcanjo, relativa a um sinal
que em breve deverá acontecer. Nos meses de outubro a dezembro de 2003, por oito

vezes seguidas ele e Nossa Senhora falaram sobre a iminência de um grande sinal.
Mas a gente deve entender isso como algo que está suspenso, sim, sobre nossas
cabeças, mas que tanto pode acontecer a qualquer momento, como pode levar ainda
muitos meses para acontecer.
07 - Abençoados são os lugares por onde vocês passam. Na verdade, muitas almas
vos acompanham em todos os lugares e onde passam há paz... e conversões! Parece
impossível, mas almas de parentes tocam os seus e eles sentem o momento do céu!
Muito obrigado por este bonito ato de amor. Há milhares de santos que rezam por vós.
Aqui o Padre se perdeu, mas já outro se converteu por causa do livro... Amém! Deus vos
abençoe”. “São Miguel.”
Com: Aqui se nos deixa muito tristes a constatação da perda de um Sacerdote
também nos alegra o fato da conversão de um outro por causa da leitura do Livro
Salvai Almas.
08 - “Os erros maiores foram os incestos... centenas! E hoje ainda há a pena em
vivos! Mas Deus Misericórdia, sempre presente, suscita puros de coração e assim o mal
como tal, já se extinguiu... Rezai, no entanto, pois há penas que ainda perdurarão...
Amém! Muito obrigado.” “São Miguel.”
09 - “Eu, J.C., fui testemunha da promiscuição (1) do P. Ao denunciá-lo, fui
considerada louca e me puseram na Santana onde fiquei muito tempo. De volta à casa,
fui deixada no canto... esquecida. ninguém acreditou em mim, até que estourou o
escândalo... Eu morri logo depois e fui ao céu! O P. está no inferno!” “ Muito obrigado,
filhos.” “São Miguel.”
Com (1): Aqui a alma usa a palavra “promiscuição”, que não está no dicionário,
querendo dizer promiscuidade sexual, especialmente o incesto, muito comum em toda
aquela região. O incesto se caracteriza pela relação sexual entre pais e filhos. Numa de
nossas Vias-Sacras de ruas, cujo texto já colocamos na internet, apontamos o caso de
muitas pessoas com síndrome de dawn e criaturas ainda mais horrendas, com menos
de um metro de altura, apesar de terem quase quarenta anos, mas tendo a pele da
face com aparência de 100 anos de idade. Estes são os frutos dos tais incestos que
pudemos ver ali. O cemitério é o da mesma localidade onde isso acontecia. Isso fica
também próximo da outra localidade aonde, além dos incestos, do sexo (orgias) de
adultos com crianças, chegou a haver sacrifícios humanos, por causa da bestialidade
sexual praticada com crianças inocentes. Aqui se chega ao absurdo de internar, como
louca, uma mulher que denunciou tais barbaridades.
10 – Uma alma fala: Minha esposa jurou que haveria de me converter e rezava
muito. Passava horas e horas em oração e eu me irritava com isso! Foi uma vida longa:
40 anos de casados. Adoeci e fiquei de cama, mas não quis me converter. A doença me
fez cair totalmente e um dia senti o toque de Deus e tive vontade de voltar atrás,
recomeçar a vida, fazer tudo novo, mas estava de cama e o padre não vinha. Não tinha
padre. A angústia tomou conta de mim e comecei a me desesperar... Mas o desespero
também é pecado e me apeguei à Virgem... E minha mulher rezava muito! O jipe do
Padre João quebrou bem na minha porta e minha casa o hospedou! Morri na manhã
seguinte! Minha mulher cumpriu seu juramento! Quando ela morreu – 3 anos depois –
me pegou no purgatório! Ah! As orações! Por que não percebi antes? (J. e O. B.) Muito
Obrigado, filhinhos.”São Miguel.”
MENSAGEM DE 10/09/2003: Aos que re-visitaram Porto Alegre – P., M. e D. –
agradeço muito pela boa vontade, desprendimento e amor. Já haviam sido visitados
aqueles cemitérios, mas pedi o retorno por causa do grande benefício que representam
tais visitas. Esta foi benevolente para com as almas do mar e dos campos, isto é, as
que não estavam nos cemitérios e salvaram-se 21.413 almas. Salvaram-se também, 11
judeus do Cemitério da Porta e outros 93 de outros lugares. As almas que hoje estão no
purgatório são as que tiveram suas penas mais pesadas e não puderam ser libertadas
pelas anistias. Fazei sacrifícios. Fazei penitências em sufrágio às almas e Deus se
sentirá emocionado.

11 – No túmulo de Hilda: O túmulo está sob árvores, portanto à sombra e isto me
fez lembrar que ela sempre nos dizia que o céu era um bosque, com árvores altas,
copadas, com sombras muito refrescantes. Agora ela diz: “Mas aqui é bem melhor!
Contudo há árvores, há o verde, há a paz, há a sombra, ha a tranqüilidade! Mas este é
o mundo que Deus prepara para toda a humanidade. A vocês também! Muito obrigada.
Um grande abraço! A Paz de Jesus e o Amor de Maria...””Hilda! “
Com: Trata-se aqui de dona Hilda, chave de toda a nossa missão. Como já
dissemos, ela está no Grande Céu. Quem pode acompanhar a história da vida dela, e
leu o seu julgamento, no início deste livro, certamente que também se sentirá
envolvido pelo amor do Grande Pai. Esta alma estava morta, e Deus, na Sua infinita
misericórdia, conseguiu construir para ela uma ponte, sobre o abismo do inferno, para
que ela passasse por cima e chegasse incólume aos Seus braços eternos. Vale a pena
rezar, meus amigos, e rezar muito, para que outras tantas milhares de pessoas, como
Hilda, possam ganhar o Céu. Obrigado Pai!
ANISTIAS
O carisma “Salvai Almas” sempre nos tem surpreendido com novidades. Muitas
vezes nos perguntávamos, como haveríamos de proceder para visitarmos cemitérios
em estados brasileiros mais distantes, e como ficaria a situação em outros países onde
não podemos ir, uma vez que Nossa Senhora nos diz que lá não rezam mais pelas
almas. E assim, sabendo de nossa pequenez e fragilidade humana o Céu veio em
nosso socorro com as campanhas das Anistias, de Natal e Páscoa. Como já são coisas
passadas, apenas passaremos as mensagens e os resultados delas, por que são
grandes as lições que Deus nos dá por elas, e também por causa dos números totais
que causam espanto.
PRIMEIRA ANISTIA: A primeira das anistias nos foi solicitada pelo próprio Jesus
em mensagem do dia 22 de outubro de 2002, quando passou as instruções do Céu.
Dela participaram 75 grupos que rezaram ao todo 314 tríduos nos dois meses de
campanha. Todos os estados do Brasil receberam orações e dos 209 paises existentes,
foram indicados 87, ficando 122 paises sem indicação. Segue a mensagem de Jesus,
do dia 27/12/2002 dando conta do resultado destas orações.
“Paz!” Filhinhos: a Comunhão dos Santos envolve amor, determinação, coragem,
força de vontade, pois se trata realmente de uma divina união, onde o pai se une ao
filho, a mãe à filha, os filhos aos pais... e todos... toda a humanidade – todas as
pessoas são pais, mães, filhos, e todos nasceram em famílias... A família é a pupila dos
olhos de Deus. É a célula da formação do mundo!
Com efeito, Deus criou o mundo, criou a família e permitiu que esta fosse
responsável pela formação do caráter humano, e, conseqüentemente, da formação moral
do mundo. Como seria diferente se Deus também houvesse formado isso!(Houvesse
Deus formado a moral humana) Mas é tarefa da família! E Deus deu o poder do livre
arbítrio, o poder de ser livre, e por isso o homem pode dispor deste poder do jeito que lhe
aprouver, e até sem a interferência de Deus!
Deus, portanto, confiou plenamente no homem! Mas, já não pode confiar em todos
os homens! O mundo vive o irracionalismo, acionado pelo homem irracional, que age por
puro egoísmo! E isso desarticula as famílias, e, traz prejuízos funestos para o mesmo
mundo.
Ah! Se Deus fosse egoísta! Já não haveria pó (homens) na terra! E miríades de
anjos seriam criados para O adorar!... Mas é Amor! Puro Amor! Acima de todas as
provas e conseqüências! E por amor pede ajuda aos filhos: “Amai-vos uns aos outros!” E
tem se empenhado no mundo todo, em estabelecer esta vida de amor, que, em resposta,
traria a paz!
Sua paciência é sem limites! Curva-se diante do homem e espera ansiosamente o
seu abraço, a sua resposta. Não o reprime! Aguarda! Com esperança! E inspira idéias
para ajudar a humanidade, e, em todos os cantos da terra, são espalhados seus apelos,
suas graças, e mostrados seu poder.

Mas o homem se cala! Pede para que o homem reze, una-se em família pela oração!
Quantos O atendem? O mundo está egoísta demais para isto! Está auto-suficiente!
Está irracional!
Deus tem avisado ao homem, desde o primeiro dia do homem, (Primeiro dia do
homem: o dia do pecado de Adão) das calamidades que este sofreria ao viver caminhos
errados...
Milênios se passaram, e o homem não dá ouvidos a Deus!
Deus é paciente. Mas é amor acima de tudo! E tem sede e fome de abraçar os
homens! Tem saudades de apertar em Seu Coração, esta criatura que ama tanto, e que
com todo amor criou dando a ela todas as dádivas, e a colocando num paraíso! Se Deus
agora criasse novos mundos, não criaria uma humanidade...
Eu, Jesus, pedi para este Natal, no intuito de unir as famílias, a Campanha que
daria anistia a TODAS as almas do purgatório. Mas o gongo parece quebrado, e quase
ninguém ouviu o Meu grito quase desesperado ressoar! Criaturas ingratas! O próprio
Deus vos solicitou, e isto para vos ajudar!
Como pode a paciência de Deus não se esgotar? E digo porque não se esgota: Por
causa dos poucos que aceitaram e aceitam os convites! E são convites! Convites para a
mesa do Novo Reino! E Deus convidou toda a família! E estes poucos que aceitaram o
desafio, passam a morar no Coração de Deus em tempo integral, e são os convidados
especiais de Sua Mesa! E por amor a estes, Deus dará nova chance às suas famílias!
Não se cansa de dar chances!
“Oh! Misericórdia Infinita, quando se esgotará Sua Santa Paciência?”
Mas Deus sabe que já não há mais muito a fazer. Resta colher o que foi cultivado e
insinerar o seco!
Filhinhos, filhinhos: prestai atenção no Vosso Deus! Eis que Ele vem. Vem para
cada um de vós! E Ele não sabe praticar a injustiça! Não criou a injustiça!Alerta,
filhinhos! Em guarda!
Prometi os resultados da campanha! Houveram poucas famílias unidas em oração.
Formaram-se grupos, graças ao empenho e amor de alguns, mas muitos não rezaram
em família. Instituíram-se grupos, mas a oração ficou para poucos: quase sempre para a
“madrinha” (Família madrinha).
E isto não é novidade para Deus porque o homem sempre precisou se apadrinhado
por alguém, especialmente no tocante às coisas de Deus! As madrinhas rezaram, e nas
famílias escolhidas algum membro rezou, mas o egoísmo foi evidente, até na escolha do
estado para o qual a oração deveria ser dirigida: discussões, pois muitos queriam o
próprio estado.
Alguns optaram pelo Brasil, o que não foi levado em conta por Mim: O Brasil estava
divido em estados, conforme pedi, e isto por privilégio do Pai, diferenciando o Brasil de
outros países! Alguns entenderam a campanha como um torneio e ganharia o prêmio
maior quem mais conseguir!
Eu vos digo, filhinhos: Aquela senhora que não pode sair de casa, e nem teve
condições de formar grupos, e até mesmo nem foi aceita por nenhum, cumpriu em seu
coração muito melhor do que muitos grupos organizados! E fez uma só vez!
No entanto, filhinhos, a intenção das “madrinhas” agradou muito ao Pai e a elas
distribuirá graças abundantes que só Deus pode dar. O esforço que fizeram para
organizar os grupos, a preocupação por não encontrarem as famílias, a angustia por
verem os muitos envolvidos sem a vontade da participação efetiva, a dor de presenciar
as desistências, tudo, Deus Pai anotou e certamente prestará contas. A determinação de
fazer, mesmo sem a colaboração dos outros, sem o acompanhamento até dos familiares,
dá a estas “madrinhas” o direito de das graças muito especiais, que algumas delas já
começaram a experimentar...
Muito obrigado a estas famílias que me amam e corresponderam ao meu pedido e
chamado. Muitos pedidos são feitos por Deus e todos são recompensados se atendidos,
mas nenhum pedido de Deus não atendido pelo homem, será castigado! Eis a Grande
Misericórdia: Deus pede e recompensa aos que O atendem, mas não castiga aos
acomodados e indiferentes. Eis o Grande Amor! Mas a recompensa é grande para “os
especiais”, os que o atendem.

Houveram também muitas famílias que rezaram unidas e estas receberão a
recompensa da salvação de todos os seus membros, ascendentes ou descendentes, pois
Deus é compassivo e Misericórdia até à milésima geração daqueles que O temem!
As pessoas que rezaram sozinhas porque não conseguiram o acompanhamento do
próprio cônjuge ou filhos, Eu digo: Rezai muito por eles! Deus vos tem (as que rezaram)
em Seu Grande Coração, e estas lágrimas de dor derramadas pelo desgosto de vê-los
longe de Deus, serão recompensadas, pois Deus não desperdiça nenhuma gota de
lágrima derramada por amor! Amém!
Muito Obrigado. Todos vós estais em Meu Coração.
Aos que ficaram indiferentes, à margem, Eu digo: Filhinhos, Eu vos amo, e não
estou indiferente convosco! Portanto, quando precisam de MIM, estou disponível, mas
dou-vos a liberdade de opção e não vos procurarei mais. Já não há mais tanto
tempo, e tenho de procurar outros apriscos. Amém.
Filhinhos amados, mais uma vez agradeço todo o esforço, todo o empenho dado a
esta campanha. De fato, Deus tinha a esperança do resgate do TODOS os padecentes e
ainda espera que isto aconteça, e por causa do esforço de muitos filhinhos, liberta um
terço dos dois bilhões e seiscentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e três, que
estão padecendo no purgatório... Ainda há muito que fazer!
Entre os libertos estão grandes personalidades, grandes homens que foram
considerados santos, homens que fizeram história, e estão também TODOS os familiares
dos que optaram por esta campanha e a cumpriram na íntegra. O céu é festa e sois os
responsáveis por ela. O Coração de Deus é só festa... E Eu me regozijo ao ver o sorriso
do Pai! Eu vos abençôo, filhinhos. Eu vos amo muito. Ficai na paz!
(Jesus! Há muitas especulações, quanto à situação da igreja, do mundo, as
catástrofes... )
Tudo pode ocorrer a qualquer momento. No entanto, filhos, prestai atenção:
“Ninguém pode ver o Pai, senão o Filho...” No Sim de Maria, Deus Se manifestou
através do Arcanjo, pois nenhuma criatura poderia ver Deus! Como pode então haver
pessoas conversando com o Pai? Alerta, filhinhos! Sim, tudo acontecerá a qualquer
momento, mas tudo já foi revelado. Amém! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém,
“JESUS”
COMENTÁRIO MIGUEL: Apesar da forte repreensão de Jesus, sabemos que Deus é
Misericórdia e nos dará novas oportunidades. Continuemos unidos em oração. No dia
de Natal de 2002 estavam ainda no purgatório 2.000.671.983 almas. Permanecem
2/3, ou seja, 1.333.781.322. E foram resgatadas 1/3 igual a 666.890.661.

SEGUNDA ANISTIA: Foi realizada no período de 04 de março a 29 de abril de
2003. Foram rezados ao todo 430 tríduos pelos diferentes grupos de todo o Brasil. Os
estados brasileiros foram escolhidos 144 vezes. Escolheram paises 286 vezes. E 10
grupos não indicaram. Mais uma vez a mensagem sobre o resultado foi passada por
Jesus, em 06/05/2003.
Paz! Filhinhos amados: Como vos amo! Comoveu-me o amor, a abnegação, a
determinação, a fé dos filhos que, apesar de tantos problemas, rezaram com amor a
Anistia De Páscoa, conforme solicitação de Mamãe!
Foram muitas as famílias que se dedicaram a esta campanha por amor ás almas.
Centenas de famílias, em uníssono gritaram os favores de Deus, clamando pelos
padecentes: gritaram amor! O céu se viu envolto de alegria, por estas famílias...
Muito obrigado filhos! Fostes instrumentos de paz, de amor, de conversão - porque
houveram muitas neste período por causa da campanha - instrumentos hábeis, ativos
na construção do mundo melhor!
O purgatório rezava inteiro convosco. Milhões de almas, embora sabendo de sua
impossibilidade de resgate, rezaram fervorosamente com milhões de outras com direito
a liberdade, uma verdadeira festa de confraternização e amor. Porque de fato só existe
amor entre elas: Não há competição, inveja, disputas...Só o amor se faz presente ali. E
para cada alma que ganha o céu, todas as outras festejam como se fosse sua a festa!

Este é o mundo de Deus: o Mundo de amor! De fato, muitas não poderiam ser
salvas pela anistia ainda, embora houvesse a promessa de Deus, já no natal, da
libertação de todas. O Pai realmente desejava que assim fosse!
O inimigo, astuto, voraz, com suas manhas e com o poder que tem, fez seus
estragos e o mundo se viu envolvido em guerras absurdas! E a guerra mudou o coração
de muita gente: corações, puros, dóceis, passaram a odiar e fomentar a guerra até por
defesa própria! Obviamente acionados pelo demônio. Os senhores da guerra terão muito
de pagar por sua bestialidade, por causa do desvio de muitos corações. O purgatório
permanece habitado: novecentos e trinta e cinco milhões permanecem lá, mas já com
seus dias de liberdade mais próximos!
Filhos amados, este vosso esforço, vosso amor emocionou ao Pai, e toda a vossa
família – a família de todas as pessoas que rezaram – cada membro dela, será salvo, e,
do purgatório foram resgatadas todas! Portanto, todos os vossos antepassados estão no
céu!E vós tereis a proteção especial de milhões de almas, de todos os santos e de Deus!
Vereis coisas incríveis e lindas acontecerem em vossas casas. O céu se fará presente!
Filhos amados, Eu estarei sempre convosco!
Todos os estados brasileiros receberam orações, mas peço que rezeis muito ainda
pelos grandes, que abrigam o maior número de adeptos do inimigo: os vorazes, os
gananciosos, os poderosos que detém o poder e determinam com sua suja política os
rumos perversos que provocam a injustiça e a discórdia. Rezai por São Paulo, Rio,
Bahia, Minas Gerais, Brasília... Mas rezai muito também pelos países envolvidos nesta
guerra insana e irracional.
Quero-vos dizer também, filhos, que muitas almas do povo judeu foram resgatadas
e muitos judeus militantes se converteram. Do povo judeu, duas mil almas rezaram
convosco a Via-Sacra. E agora já são 6.341 as resgatadas por vossas orações. É
necessário salva-las para que possa ser cumprido o plano de Deus. Muitas estão no
purgatório desde os primeiros dias da cristandade... Muitas ainda ficarão por muito
tempo!
O purgatório não acabou! Acabará com a vinda do Novo Reino. E muitos filhos vão
para lá diariamente. Por isso a necessidade de continuar rezando! Já o purgatório
diminui... Já se dissolve!... Continuai a luta! O demônio cederá, pois não tem poder
sobre as orações. Rezai pelos padres: os militantes, que precisam abrir seus olhos; e os
padecentes que devem ajudar a estes! Muito obrigado, filhos! Continuai escutando a
Mamãe. Ela sabe o que diz! Amém.
Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! “JESUS”
COMENTÁRIO MIGUEL: Se considerarmos o número de almas que permaneceu no
purgatório depois da anistia de Natal, ficaram agora ainda, em torno de 935.000.000.
E assim foram libertas mais 398.781.322 almas.

TERCEIRA ANISTIA. Teve início no 1º Domingo do Advento de 2003, e foi até o
dia 06 de janeiro de 2004. Rezaram ao todo 51 grupos, completando 391 tríduos.
Desta vez tivemos uma dupla mensagem, de Jesus e Maria, do dia 02/01/2004 dando
conta dos resultados.
“ Paz!” Hoje vos quero chamar de irmãos! Sois meus irmãos! E gostaria que
refletísseis sobre minha historia na terra: as lutas, o trabalho, a perseguição, a morte...
e finalmente a glorificação. Sois meus irmãos, e por isso, esse mesmo caminho é traçado
para vós! Eu venci o mundo... e vós também vencereis!
Com efeito, Deus dá toda a graça e meios necessários para que a vitória aconteça
na vida de cada um. As dificuldades são realmente muitas, e muitas vezes tendeis a
abandonar a luta por achá-la forte demais e conseqüentemente por vos achardes fracos
demais. Realmente sois fracos! Sois pequenos demais!
Por isso vos prometi: “ Estarei convosco até o fim dos tempos.” A luta é grande. O
inimigo é mais forte do que vós. Comigo, no entanto, vos fortaleceis e ninguém e nada é
mais forte que Eu. Ninguém e nada é mais forte que Deus. Então, irmãozinhos, por que
haveis de temer? E ter medo do que? Eu vos conduzo. Eu sou forte. Eu venci o mundo!
Segurai-vos então em Mim! E vencereis!

Deus na verdade está a vossa espera e tem confiança plena em vossa capacidade
de lutar e em vosso amor. As armas Ele fornece. Vós tendes a boa vontade, a
abnegação, a submissão, a graça! Lutai então e tende confiança em Deus e sobretudo,
não olheis para trás, pois o que interessa está por vir! E é isto que deveis procurar: os
caminhos para o mundo novo! E tudo em vosso redor já indica o fim desta caminhada
difícil e já o início do Novo se faz delinear no horizonte! Olhai ao redor. Olhai a frente.
Olhai o alto. Ao redor tendes o vosso trabalho: a missão da Evangelização. Trazer à
casa os filhos perdidos ou confusos. E quantos o são!
Para frente! Para que não erreis os caminhos. Deveis sempre ficar alertas, a fim de
poderdes discernir entre o bom caminho e as ciladas do maligno. Para o alto porque lá é
o vosso lugar. É lá que encontrareis a força para a luta, as estratégias para a guerra, o
refúgio para os momentos inoportunos e a gloria para todo o sempre! Com efeito, vosso
reino não é daqui! E falta pouco!
Irmãos amados: caminhai sempre com segurança! Vivei sempre a fé. Confiai
sempre em Deus. E amai. Amai muito e amai a todos! Vivei a alegria ainda que nas
tribulações, pois estas são sinais dos ataques do inimigo por saberem que viveis os
caminhos corretos.
Amai a Deus e deixai-vos conduzir por Ele. E trabalhai para o Reino! Deus trabalha
incansavelmente por ele... por causa de vós! Amém?
Agradeço aos que participaram da Anistia de Natal. Muitas famílias se reuniram e
as que assim fizeram, o fizeram por amor! Mas infelizmente... há o saldo negativo: a
maioria das famílias não rezou junto! Mães preocupadas que rezaram por seus filhos e
anotaram seus nomes nas listas mas não conseguiram convencê-los a rezar; esposas e
esposos que convidaram seus cônjuges mas não obtiveram a resposta desejada.
Obviamente Deus dará a resposta! E quem atendeu ao Meu pedido com amor, alcançará
as graças solicitadas.
Portanto, mães, pais, esposos, esposas, filhos, filhas, vossas orações não foram em
vão! E o convite que fizestes à vossa casa, foi aceito por Deus que determinou uma
multidão de anjos para rezarem convosco. Portanto, não rezásseis sozinhos. Deus
aceitou vosso convite! A Igreja precisa de orações, pois a cada dia trava batalhas
terríveis, uma vez que seus membros são humanos, sujeitos aos convites da carne,
portanto, também fracos... Vossas orações constroem uma barreira entre o inimigo e a
Igreja e muitos de seus sacerdotes e outros operários, puderam se reencontrar na fé e
nos caminhos a eles pertinentes. A Igreja pode ressurgir com toda a força, pois encontra
força e motivação nas vossas orações. A Igreja, se fortalecida, será a arma maior, a
arma invencível que acabará com as investidas do demônio, e acabará com o demônio!
É necessário então, rezar por ela! Mas é importante lembrar: sois Igreja!
Então, não só a oração, mas a vossa força, a vossa determinação, a vossa luta são
necessárias para fazer parar esta corrida desenfreada do anjo mau! E tendes força!
Comigo tendes! Quanto a vossos filhos, Deus rezou por eles!
Que temeis então? Se este Deus vos ama tanto, se este Deus se faz no meio de vós
por causa do amor? Se Deus é por vós quem então poderá vos derrubar? E por causa de
vossas orações, Deus consegue colocar em prática todos os seus planos, driblando os
inimigos astutos e vorazes. Por causa de vossas orações, Deus faz e fará coisas
incríveis!
Irmãos, Eu agradeço mais uma vez por vossa boa vontade. Aos que rezaram em
equipe digo: Toda a vossa casa receberá o que pediu e será salva! Aos que rezaram
sozinhos, digo: Vocês serão salvos! Mas o esforço que fizestes em convidar outros vos dá
o direito da conversão de vossos filhos!
Para cada três dias de Anistia, foram salvas 1.413.714 almas e poderiam então
serem salvas 16.964.568 almas. Muitos, no entanto, não rezaram todos os dias. Mas há
os que não faltaram nenhum dia! Os que rezarão até o dia 07, para completarem mais
um tríduo. E há os que ainda continuarão rezando! Por isso, o Deus Misericórdia acima
de todas as provas, concede a libertação de 33 milhões de almas!... E concede a graça
da conversão de 21 pessoas, para cada membro que rezou, pessoas estas, ainda vivas!
Deus é Misericórdia! Deus é tudo! E tudo faz por vós.
Irmãos amados: tudo vai acontecer, e acontecerá a qualquer momento, mas
aguardai com alegria... e rezai. Rezai sempre. Muito obrigado.”
“Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!”

“Jesus“
Seguiu-se a mensagem de Nossa Senhora, no mesmo dia:
Filhinhos amados: também vos agradeço por atenderdes aos pedidos do céu!
Gostaria que lembrásseis sempre: Haja o que houver, não esqueçais que podeis contar
com minha companhia. Amém?
(Mãe, esta multidão de novos santos, estão me vendo aqui? )
“Sempre te acompanharão e não só isso: com outros milhões já resgatados por
vossas orações, acompanharão vossa caminhada ( a caminhada do Grupo Salvai
Almas ) até os tempos finais! “
(Há muitos padres ? )
“Há. E muitos irão preocupar-se com a Igreja, isto é, com o acompanhamento a
outros padres!
(E judeus? )
“Do total são 13.789 as almas dos judeus”. (Do total dado por Jesus: 33 milhões.)
(E por que é importante e qual a diferença entre as almas dos judeus e outros?)
“Ao povo judeu foi dada a honra de ver e participar do Grande Mistério da
Encarnação, e ele próprio, o povo judeu, a rejeitou. Por isso há mais dificuldade em
resgatar seus membros, que estavam determinados em sua maioria, a ficarem no
purgatório até a definitiva vinda de Jesus.” (...)
“Maria, Mãe do Universo.”
“Rezai pelo Papa”.
FIM DA PRIMEIRA PARTE!
Termina aqui a primeira parte deste livro, que constará de duas. Como a matéria
é vasta e daria para fazer pelo menos três livros, teremos que condensar os textos para
podermos levar ao leitor uma radiografia geral do que acontece nos cemitérios do
Brasil. No próximo livro continuarão as mensagens em outras dioceses, sempre com
revelações impressionantes, que darão ao leitor um melhor conhecimento sobre as
almas padecentes.

