
ATENÇÃO 
 

Atendendo ao pedido de Nossa Senhora,  
esclarecemos que a responsabilidade pelas  

mensagens, contidas neste livro é toda do confidente  
CLÁUDIO HECKERT,  

pedido que ele atende com a submissão de costume,  
pois tem completa segurança no que afirma 

 e nada tem a temer. 
 
 
 

AS ALMAS FALAM 
 

SEGUNDA PARTE 
 
Gostaria incialmente de registrar meu testemunho pessoal de um prodígio acontecido 

recentemente. Em nossas andanças por terras catarinenses, gaúchas e paranaenses para 
visitarmos e rezarmos nos cemitérios, encontramos, além de muita paz e alegria no 
coração, alguns percalços e muitas situações inusitadas.  

 
Em uma dessas viagens pude sentir bem de perto a Proteção Divina, através de 

Nossa Senhora, que sempre está conosco nestas caminhadas. Um companheiro e eu, 
fomos visitar uma localidade chamada “Rio Minador”, situada no município de Orleans, 
Sul de Santa Catarina.  

 
Para chegarmos ao local, foi necessário “desbravar” alguns quilômetros de estrada de 

terra, com muito morro, subidas e descidas, sempre cobertas por seixos e lama. 
Passamos por “vaus” ou seja, pequenos ribeirões que cortam verticalmente a estrada, 
obrigando os veículos a passarem por dentro d’água.  

 
A estrada sempre acompanhava as curvas do rio, cuja nascente é na serra, ficando 

espremida entre o rio e a montanha. Há lugares que, em dias de chuva, a estrada 
desaparece, deixando a localidade ilhada....Após informações obtidas junto aos colonos, 
chegamos ao local, por sinal muito bonito e já ao pé da serra.  

 
Ao voltarmos, quando subíamos mais um morro, sentimos que o carro arrastou e 

bateu muito forte em pedras. Na verdade, aquela estradinha era própria para tratores e 
outros veículos rurais e não para um frágil Fiesta, mas... já havíamos passado por regiões 
semelhantes do Oeste Catarinense e Norte Paranaense.  

 
Isto aconteceu numa quinta feira, após o meio dia. Continuamos as visitas na sexta 

feira , sábado durante o dia e chegamos em casa sábado à noite. Domingo pela manhã, 
meu filho chamou-me, para mostrar que havia grande quantidade de óleo embaixo do 
carro.  

Segunda feira pela manhã, o mecânico “guinchou” o carro até a oficina e lá foi 
constatado que o carter havia rachado, logicamente devido à batida no morro do Rio 
Minador.  

 
Quando disse para o mecânico que a batida tinha acontecido na quinta feira e que, 

após a mesma, havíamos percorrido 1.200 quilômetros, ele ficou muito admirado. Pela 
marca que a pedra deixou no Carter e a extensão da rachadura, em pouco tempo todo o 
óleo do Carter deveria ter escorrido.  

 



Nessas caminhadas estamos sempre em oração e Nossa Senhora promete proteção 
especial para seus pequenos servos. Se tivéssemos que ficar naquela localidade tão 
inóspita esperando socorro de transporte e de mecânica, seria muito complicado, mas 
temos a certeza de que houve uma proteção especial do céu. Para os descrentes, pode 
parecer apenas mais uma coincidência , mas para os que crêem, foi a mão da 
Providência, através de Nossa Senhora..  

  
Continuando meu depoimento, gostaria de deixar relatadas mais algumas coisas. De 

leituras que tenho realizado sobre “Purgatório”, relacionei mais de quarenta nomes de 
Santos, Beatos e Doutores da Igreja Católica que tiveram experiências sobrenaturais com 
referência a este assunto, dentre os quais gostaria de citar: Santa Catarina de Sena, 
Santa Catarina de Genova, Santo Afonso Maria de Ligório, São Francisco de Salles, São 
Francisco Xavier, São Vicente de Paula, Santa Brígida, São Pedro Damião, Santa 
Francisca Romana, Santa Margarida Maria, Santa Gertrudes, Santa Tereza de Ávila, 
Santa Irmã Faustina (+ 05.01.1938) e Santo Padre Pio (23.09.1968). 

 
Vou agora transcrever algumas destas experiências, dos dois últimos Santos 

relacionados, falecidos a menos de 70 anos, portando, viveram em época recente. Vejamos 
primeiro algo sobre o Padre Pio. Numa tarde o padre Pio estava em um quarto, localizado 
na parte baixa do convento, destinado para casa de hóspedes. Ele estava só e 
descansando sobre o sofá, quando de repente, apareceu um homem envolto em uma capa 
preta.  

O padre Pio, surpreso, ergueu-se e perguntou para o homem quem ele era e o que ele 
queria. O estranho respondeu que era uma alma do Purgatório. “Eu sou Pietro Di Mauro”. 
Disse-lhe então”: Eu morri em um incêndio neste convento, em 18 de setembro 1.908. Na 
realidade, este convento, depois da desapropriação dos bens eclesiásticos, tinha sido 
transformado em uma casa de repouso para anciões. Eu morri entre as chamas quando 
eu estava dormindo, em meu colchão feito de palha, exatamente neste quarto. Eu venho 
do Purgatório: O bom Deus deixou-me vir até aqui e lhe pedir que celebre para mim a 
santa missa de amanhã de manhã para o meu descanso eterno. Graças a esta Missa eu 
poderei entrar no Paraíso”.  

Padre Pio falou para o homem que ele teria a missa santa para a sua alma.. o Padre 
Pio contou: Eu queria levá-lo até a porta do convento para me despedir quando 
repentinamente para minha surpresa ele desapareceu. Eu seguramente percebi que havia 
falado com uma pessoa morta. Na realidade, tenho que admitir que eu reentrei no 
convento bastante amedrontado.  

O Padre Superior do convento, Monsenhor Paolino de Casacalenda, notou meu 
nervosismo, e então lhe contei o que havia acontecido. Aí, então lhe pedi a permissão para 
celebrar a Santa Missa da manhã seguinte em voto daquela alma necessitada, Alguns 
dias depois, Padre Paolino, despertado pela curiosidade foi até o escritório de registro de 
óbitos da comunidade de St. Giovanni Rotondo, e pediu a permissão para consultar o 
livro de registro de óbitos do ano de 1908.  

Após a consulta ele pode então verificar que a história do Santo Padre Pio era 
verdadeira, pois no registro relacionado às mortes do mês de setembro, Padre Paolino 
achou o nome, o apelido e a razão da morte: No dia 18 de setembro de 1908, no incêndio 
da casa de repouso, morreu o Sr. Pietro Di Mauro.” 

 
A Sra. Cleonice Morcaldi de San Giovanni Rotondo (seguidora espiritual do Padre 

Pio). Depois de um mês da morte de sua mãe, Padre Pio chegou para a Sra. Cleonice após 
o termino da confissão e disse: “Nesta manhã a sua mãe foi para o Céu. Eu a vi enquanto 
estava celebrando a Santa Missa.” Por isso, queira decidir a data em que devo celebrar 
uma missa oferecendo ao descanso eterno da alma de sua mãe.  

 
Padre Pio contou também a seguinte história ao Padre Anastásio: Uma tarde, 

enquanto eu estava rezando só ouvi o sussurro de um terno e vi um monge jovem que se 



mexeu próximo ao altar. Parecia que o monge jovem estava espanando os candelabros e 
regando os vasos das flores. Eu pensei que ele era o Padre Leone que estava 
reestruturando o altar e como era a hora do jantar, eu fui próximo a ele e lhe falei: Padre 
Leone, vá jantar, não está na hora de espanar e consertar o altar”.  

Mas uma voz que não era a voz do padre Leone me respondeu: Eu não sou o Padre 
Leone.-Então perguntei: Quem é você?. A voz então respondeu - “Eu sou um irmão seu 
que fez o noviciado aqui. Minha missão era que eu limpasse o altar durante o ano do 
noviciado. Desgraçadamente durante todo esse tempo eu não reverenciei a Jesus 
Sacramentado, Deus todo Poderoso, todas as vezes que passava em frente ao altar, 
causando grande aflição ao sacramento santo por causa da minha irreverência. Por este 
descuido sério, eu ainda estou no Purgatório. Agora, Deus, com a sua bondade infinita, 
enviou-me aqui para que você estabeleça o dia em que eu passarei a desfrutar o Paraíso. 
É para você cuidar de mim..”  

Eu creio ter sido generoso com àquela alma de sofrimento e assim exclamei: “você 
estará amanhã pela manhã no Paraíso, quando eu celebrar a Santa Missa”. Aquela alma 
chorou e disse: “Cruel de mim, que malvado eu fui”. Então ele chorou e desapareceu. 
Aquela exclamação me produziu uma ferida no coração, que eu senti e sentirei a vida 
inteira. Na realidade eu teria podido enviar aquela alma imediatamente ao Céu, mas eu o 
condenei a permanecer outro noturno nas chamas do Purgatório.” (Transcrito do livro: 
Quem é Padre Pio de Lila Santana) 

 
No livro Diário de Santa Ir. Faustina Kowalska, cânone 20, encontramos: Vi o Anjo 

da Guarda que me mandou acompanhá-lo. Imediatamente encontrei-me num lugar 
enevoado, cheio de fogo, e dentro deste uma grande quantidade de almas sofredoras. 
Essas almas rezam com muito fervor, mas sem resultado para si mesmas; apenas nós 
podemos ajudá-las. As chamas que as queimavam não me tocavam. O meu Anjo da 
Guarda não se afastava de mim nem por um momento. E perguntei a essas almas qual 
era o seu maior sofrimento. Responderam-me que o maior sofrimento delas é a saudade 
de Deus. Vi nossa Senhora que visitava as almas no purgatório. As almas chamam Maria 
de Estrela do Mar”.  

 
Cânone 1.185 – À noite veio visitar-me uma das irmãs falecidas e pediu-me um dia 

de jejum e que nesse dia eu oferecesse todos os exercícios por ela; concordei. 
 
Cânone 1.186 – No dia seguinte já pela manhã fiz a intenção de oferecer tudo por 

essa irmã. Durante a Santa Missa, por um momento, vivi o seu tormento: Senti na alma 
uma tão grande “fome” de Deus que me parecia que estava morrendo de desejo de me 
unir a Ele. Isso durou um breve momento, mas compreendi o que é aquela nostalgia da 
alma no purgatório. 

 
Cânone 1.187 – Logo depois da Missa pedi à Madre Superiora autorização para o 

jejum, porém, não o obtive por causa da minha doença. Quando entrei na capela, ouvi 
estas palavras: “Se a Irmã estivesse jejuando, eu obteria esse alívio apenas à noite, mas 
pela obediência, que proibiu que a Irmã jejuasse, recebi esse alívio imediatamente. 
Grande poder tem a obediência”. – Após essas palavras ouvi: “Deus lhe pague”. 

Cânone 1.226 – Jesus falou: Hoje traze-Me as almas que se encontram na prisão do 
purgatório e mergulha-as no abismo da Minha misericórdia. Que as torrentes do Meu 
Sangue refresquem o seu ardor. Todas estas almas são muito amadas por Mim. Elas 
pagam as dívidas à Minha justiça. Está em teu alcance trazer-lhe alívio. Tira do tesouro 
da Minha Igreja todas as indulgências e oferece-as por elas. Oh, se conhecesses o seu 
tormento, incessantemente oferecias por elas a esmola do espírito e pagarias as suas 
dívidas à Minha justiça. 

Cânone 1.375 – Hoje, depois das vésperas, saiu uma procissão para o cemitério. Eu 
não pude ir ao cemitério porque estava de plantão na portaria, mas isso não me impediu 



absolutamente de rezar pelas alminhas.Quando a procissão voltou do cemitério à capela, 
a minha alma sentiu a presença de muitas almas. Compreendi a grande justiça de Deus e 
como cada um tem de pagar até o último centil. (Diríamos : último centavo) 

Cânone 1.382 – Quando faleceu a Irmã Dominika por volta de uma hora da noite, 
veio ter comigo e deu-me a conhecer que havia falecido. Rezei ardentemente por ela. De 
manhã disseram-me as Irmãs que já estava morta. Respondi que sabia, porque tinha 
vindo falar comigo. A irmã enfermeira pediu-me que lhe ajudasse a vesti-la. No momento 
em que fiquei com ela, o Senhor me deu a conhecer que ainda estava sofrendo no 
purgatório. Multipliquei as minhas orações por ela. Contudo apesar do fervor com que 
sempre rezo por nossas irmãs falecidas, enganei-me nos dias, e em vez de oferecer 
orações por três dias, como manda a regra, eu, por motivo de engano, ofereci por dois 
dias. No quarto dia deu-me a conhecer que ainda devo orações e que lhas são 
necessárias. Imediatamente fiz a intenção de oferecer o dia todo por ela, mas não apenas 
esse dia, porém, mais ainda, como me ditava o amor ao próximo. 

 
ANANIAS (pseudônimo) 

 
UM TESTEMUNHO 

 
Devo relatar, um fato significativo ocorrido quando da caminhada para visitar 

cemitérios na região norte de Santa Catarina e Sul do Paraná, em inícios de 2002, embora 
o desfecho final do acontecido se tenha dado em data posterior. 

 
Normalmente, em cada cemitério visitado, o Arcanjo São Miguel informa ao 

confidente Cláudio o número de almas salvas e, também, o número das que se perderam, 
cujos corpos estão sepultados no cemitério visitado. Quanto a estas (perdidas), não raro 
cita o nome e algum fato ocorrido em vida com o propósito de alertar as pessoas sobre a 
gravidade de alguns pecados como, por exemplo, o aborto provocado. 

 
Assim, aconteceu que ao visitarmos um determinado cemitério, o Arcanjo São Miguel 

citou o nome de uma mulher cuja profissão era parteira e que havia se perdido pela 
prática de abortos. Para uma melhor compreensão dos fatos, vamos usar as iniciais 
fictícias de A.S. Como tais revelações sempre são fortes e marcantes ficaram gravadas na 
memória, naquela ocasião. A caminhada prosseguiu e chegou ao seu final.  

 
Em data posterior, eu e outro companheiro, empreendemos outra viagem àquela 

região passando novamente pelo mesmo cemitério onde se deu o fato. Por uma instintiva 
curiosidade procuramos o túmulo da referida pessoa (A.S.). Apesar de uma exaustiva 
busca e de termos percorrido todos os túmulos, o mesmo não foi localizado. Passamos, 
então, a colher informações de pessoas residentes naquela localidade, mas tudo resultou 
em vão. Ninguém havia conhecido a parteira A.S. Embora um pouco desapontados, 
demos a busca por encerrada e continuamos as visitas aos cemitérios. 

 
Ocorreu, porém, um problema de saúde de relativa gravidade, que me obrigou a uma 

internação hospitalar, tendo permanecido alguns dias em tratamento médico. No 
apartamento ao lado, havia uma senhora que cuidava do marido enfermo e também fazia 
visitas aos demais internados.  

  
Em determinado momento, perguntei-lhe se era moradora da região e se havia 

conhecido as pessoas antigas já falecidas, uma vez que era uma pessoa idosa. Diante da 
sua resposta afirmativa, perguntei-lhe se, por acaso, havia conhecido uma parteira, já 
falecida, cujo nome era A.S. Imediatamente confirmou havê-la conhecido e que fora 
realmente sepultada no cemitério em questão, mas sem o nome lavrado na lápide.  

 



Outra vez, o Céu esclareceu uma dúvida, ainda que por meios indiretos. Louvado 
seja este nosso Deus cheio de amor e de misericórdia! Desde então tenho participação de 
quase todas as caminhadas em visita aos cemitérios sempre com grande proveito 
espiritual. 

    
NATANAEL (Pseudônimo) 

 
BUSCANDO ALMAS 

(Continuação da Parte 1) 
 
 Explicando algumas coisas: As mensagens abaixo são todas recebidas pelo 

confidente Cláudio, quando das visitas de oração aos cemitérios. O leitor mesmo poderá ir 
lendo e discernindo, mas obterá com certeza aqui uma grande fonte de informações muito 
preciosas sobre o Céu, inferno e purgatório em especial. 

 
 Para resumir as coisas, colocamos a palavra “Cem:”, que indica um novo cemitério. 

Já o número que damos ao cemitério, não segue a ordem desde o início ao final do livro, 
mas a ordem de cada uma das nossas caminhadas de oração. 

 
 O termo “Com:”, que segue a algumas das mensagens, traz um pequeno comentário, 

não da mensagem em si, mas procura fazer uma ponte de ligação entre as centenas de 
mensagens que ele recebe, até constantes de outros livros e da internet, conforme está em 
www.recados.aarao.nom.br e também para esclarecer alguns fatos que somente as 
pessoas que estão ali presentes entendem. Assim todos ficam sabendo do que se trata. 

  
REGIÃO DE APUCARANA E GUARAPUAVA 

 
15.04.2004 

 
 A partir deste momento estaremos relatando e comentando a nossa caminhada em 

busca de almas a 41 cemitérios situados em municípios da região de Apucarana e 
Guarapuava, no Paraná, nos dias 15 a 18 de abril. Como Deus sempre tem um desígnio 
em mente, cada viagem é marcada por Nossa Senhora que nos acompanha em todos os 
momentos com um carinho inigualável de Mãe e o auxílio oportuno dos seus Anjos. E 
desta vez não foi diferente: Ela mesma cuidando de todos os detalhes que vão se 
delineando à medida que as visitas acontecem.  

 Foram 2.400 quilômetros de estradas que se alternavam entre asfalto e barro, pois, 
em alguns momentos, enfrentamos chuvas torrenciais, mas que nunca impediram a visita 
aos cemitérios escolhidos. Os frutos foram abundantes como se poderá ver pelo número 
de almas salvas que constam da mensagem recebida pelo Confidente Cláudio, em um dos 
últimos cemitérios visitados. 

 
Cem 01 > Paz! Oh! filhinhos! Oh, como vos amo! Obrigada por este momento. Seguirei 

convosco nesta caminhada. Gostaria que tivésseis em mente o poder de intercessão, que as 
benditas almas tem diante de Deus. Quereis converter alguém? Peçam às almas. Libertar 
alguém? Peçam às almas. Saúde? Peçam a elas. Enfim tudo, tudo podereis pedir a elas. 
Rezai muito por elas, e milhões já gozam do céu. Agora elas querem vos ajudar. Peçam o 
que quiserdes e vereis graças, vereis maravilhas. Amém! Gostaria que nos próximos nove, 
pedísseis a intercessão para o caso M.J. conforme já havia pedido ao Cláudio e rezai por 
SION. Eu vos abençôo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amem! Maria, Mãe do 
Universo. 

Com.: Nesta mensagem Nossa Senhora nos dá uma indicação preciosíssima: Pedir a 
intercessão das almas para todas as nossas dificuldades. Elas querem nos ajudar, basta 
que lhe peçamos. Mesmo que ainda se encontrem no Purgatório, elas desejam 
ardentemente nos ajudar, pois já têm um conhecimento muito grande de Deus e gozam 



do seu beneplácito. Estas almas têm, sobretudo, um grande sentimento de gratidão. 
Todas elas que de uma forma ou de outra, foram por nós socorridas, devolverão, em 
tempo oportuno, a generosidade com outros tantos auxílios. Quantas vezes, em nossos 
trabalhos de evangelização, somos interrogados por mães aflitas que desejam a conversão 
de um filho, do marido ou de alguém da família. Eis aí um meio fácil e que é sumamente 
agradável a Deus: Recorrer às almas do purgatório em nossas necessidades materiais e 
sobretudo espirituais. Quando queremos graças ou necessitamos de favores do Céu logo 
pensamos em Deus, em Nossa Senhora ou nos Santos da nossa devoção. Sabemos que 
todo dom precioso e toda dádiva perfeita vêm do alto (Tg 1,17), mas Deus se compraz em 
nos ajudar através dos seus santos, inclusive das benditas almas do purgatório. Peçamos, 
então, com confiança, na certeza de que seremos atendidos, desde que aquilo que 
estamos pedindo seja para o nosso proveito espiritual ou do nosso próximo e de acordo 
com a vontade de Deus. Mas, tenhamos sempre presente que para alcançar as graças de 
Deus, em primeiro lugar nós mesmos devemos estar em estado de graça.  

 
Cem 02 > Filhinhos: Esta terra clama por muito sangue, isto é, muito sangue inocente 

foi aqui derramado, e Deus terá de usar de sua justiça, pois, muitos ainda vivem aqui, nos 
caminhos gananciosos e na sede de poder. Uma boa noticia: O padre atrás recebeu um 
toque que iniciará a transformação. Como falei, as almas têm poder! Hoje já um judeu que 
acompanhou Jesus na sua caminhada, vai ao Céu. Havia perdido a condução, na época. 
Muito obrigada, filhinhos amados. Aqui são salvos 3.311 e perdidos 9. Maria, Mãe do 
Universo. 

Com.: O sangue dos inocentes clama aos céus e nada está oculto para Deus que vê e 
sonda todos os corações. A Escritura afirma que até na orla dos vestidos Ele encontra o 
sangue dos inocentes (Jr.2,34). Portanto, nada ficará sem a devida justiça, a menos que 
os ricos e poderosos que praticam o mal reconheçam os seus erros, procurem ressarcir os 
danos causados, na medida do possível, e peçam sinceramente o perdão dos pecados. 
Deus que é bondade e misericórdia para todos terá também deles compaixão, perdoando-
lhes as culpas. O fato de um sacerdote ter sido tocado pela Graça de Deus é sempre 
motivo de muita alegria e festa. E não o é menos para Nossa Senhora que tem uma 
grande reverência pelos sacerdotes que representam o seu Divino Filho aqui na terra. Por 
isso, a mensagem anuncia o fato como uma boa notícia. Os comentários referentes a um 
judeu (que tinha perdido a condução) se encontram logo a seguir às mensagens dos 
cemitérios de número 22 e 23. 

 
Cem 03 > De fato, filhinhos, Deus é misericordioso para com todos, também para os 

ricos, os gananciosos, os poderosos, mas estes raramente procuram a Deus em seus 
caminhos. O céu, portanto, é morada especialmente dos menos favorecidos. No entanto, 
deveis rezar por todos, pois, todos vieram para cumprir a mesma caminhada do céu. Mas 
quem caminha para o céu, tem ao seu lado o asqueroso inimigo de Deus. Rezai então. Muito 
obrigada. (Mãe, o número 3.311 era apenas da outra cidade?) Até aqui. Neste são 4 os 
perdidos e mais 314 sobem ao céu. Maria, Mãe do Universo. 

 
Cem 04 > De fato, é difícil salvar os que buscam o dinheiro. Aqui são 33 os perdidos 

por ganância, poder. Mas houve outros erros e um sacerdote aderiu a eles. Rezai muito! (A 
seguir uma alma fala). “Roubei muito dinheiro e fiz planos para os filhos. Mas só planos, 
pois não os ajudei, esperando obter mais dinheiro, mais, mais... Morri e a Lei recebeu o meu 
dinheiro e meus filhos continuam pobres na luta insana do dia a dia. Rezai por eles.” 
(Nossa Mãe fala) “Filhinhos, obrigada!” Maria, Mãe do Universo. 

Com.: Em todas as nossas caminhadas pelos cemitérios do Brasil, especialmente nos 
estados do Paraná e Santa Catarina é freqüente a menção a ricos e poderosos que se 
perderam. Nossa Senhora declara, nesta mensagem, que se torna difícil a salvação deles 
não por parte de Deus que usa de misericórdia para com todos, mas porque têm um 
coração endurecido e não procuram a Deus. Colocam a sua segurança nos bens materiais 
e nas riquezas e se esquecem que a única riqueza verdadeira é Deus. Também eles estão 



a caminho do céu, mas o asqueroso inimigo está sempre à espreita (I Pd 5,8) e 
acompanha todos os nossos passos tentando nos desviar do caminho. E aos ricos ele 
apresenta os bens materiais que abrem as portas dos miseráveis prazeres do mundo. 
Mesmo assim, nossa Mãe não se cansa de repetir: Rezai pela conversão dos ricos e 
poderosos. Afinal, também eles são filhos de Deus e igualmente por Ele amados. 

 
Cem 05 > “Realmente, se dependesse do julgamento humano o número de perdidos 

seria incontável. Jamais se poderá medir a Misericórdia de Deus. Além disso, como não 
abraçar os que sofrem, os que lutam, os que se convertem? É verdade, a maioria das 
conversões acontece no estado avançado da vida e por isso muitos não percebem e acabam 
ajuizando mal. Deus, no entanto, vê e sabe. Aqui são perdidos oito, infelizmente. E hoje já 
se salvaram 37.841 almas de muitos lugares, alguns dos quais não podeis ir. Muito 
obrigada, filhinhos e descansem bem! Amanhã será um grande dia, mas hoje, grande parte 
do Céu já vos acompanhou. Boa noite!” Maria, Mãe do Universo e São Miguel “. 

Com.: Nós vemos a aparência, mas Deus sonda os corações. Por isso, só a Ele cabe 
julgar uma vez que as nossas ações estão condicionadas por muitos fatores ora positivos, 
ora negativos que as modificam na sua essência. Todas as ações humanas têm um 
começo, um meio e um fim, mas, sobretudo, estão revestidas de uma intencionalidade 
que só Deus conhece e, portanto, só Ele pode julgar. Uma obra aparentemente má, pode 
ser meritória de acordo com a intenção de quem a pratica e uma obra aparentemente boa, 
ser má. A Escritura diz: Não julgueis e não sereis julgados (Mt 7,1) A mensagem também 
nos alerta de que a maioria das conversões se dá no estágio avançado da vida ou, quiçá, 
no último instante. Como se diz: Entre o último suspiro e a eternidade há o abismo da 
misericórdia divina. De tal sorte estão os juízos de Deus acima dos nossos que podemos 
dizer: Se as almas dependessem dos nossos julgamentos, o inferno estaria povoado 
de santos e o céu cheio de demônios. 

 
16.04.2004 

 
Cem 06 > “Bom dia, filhinhos! Hoje tereis um grande dia e vos acompanharei 

juntamente com São Miguel. Mas, também, uma multidão de almas e Santos resgatados por 
vós que esperam para ajudar-vos. Agradeço por vosso amor. A V&E agradeço por sua 
busca nos caminhos de Deus: Não tenham medo, Deus está à vossa espera, e uma missão 
muito grande vos é destinada. No momento peço: Rezar pelas almas e rezar junto com 
vossa família. Rezar muito pela Igreja. Não tenham medo de pedir as graças que 
necessitam, pois vocês merecem a recompensa do Pai por causa de vossa busca e amor. 
Jesus já se encontrou com vocês e a vida será plena de graças. Amém. Aqui se salvam 
3.841 almas e estão perdidas 17. Os erros são os mesmos. A lista de falecidos não 
apresenta nenhum perdido e assim tendes santos da vossa casa no Céu. A todos vós o meu 
abraço e carinho de Mãe. Amém!” “Maria, Mãe do Universo.” “V&E: Eu estive em vossa 
casa e trabalho e abençoei tudo por lá, inclusive vossos filhos.”  

 Com.: Nada se dá por acaso. Os acontecimentos da nossa vida, mesmo os mais 
simples e, aparentemente insignificantes, todos fazem parte de um maravilhoso desígnio 
de Deus. Foi assim que ao final do primeiro dia desta nossa caminhada fomos nos 
hospedar no hotel cujos donos têm um grande amor pelas almas e , como nos disseram, 
estavam em busca de Jesus. E a Escritura afirma que aquele que busca a Deus, O 
encontra (Mt 7,8) E assim, através deste encontro que os anjos nos prepararam, o casal 
ficou sabendo que terão uma missão muito importante, no futuro. Com certeza, a partir 
de agora, a sua vida terá adquirido um novo sentido. Pelo seu amor e procura de Deus 
mereceram a recompensa do Pai. É assim que Deus age com os seus filhos que o 
procuram. 

 
Cem 07 > “Obrigado, filhos! Quero vos agradecer por serdes guerreiros das almas. Eu, 

Miguel, vos acompanho nesta luta, mas deveis ficar alerta porque o inimigo está nervoso. 
Contudo, não tenhais medo pois Deus é mais forte. Aqui o dono do lugar está perdido e 



salvam-se 39 almas. Rezai muito, pois, tudo se aproxima rapidamente. Amém.”” São 
Miguel.” “ M.J. já recebeu os sinais.” 

 
Cem 08 > (Uma alma fala) “Como seria bom se pudesse voltar e recomeçar: Faria tudo 

diferente. Tudo seria diferente, mas isto é impossível. E por que haveria de ser assim se 
temos uma vida inteira para podermos fazer alguma coisa boa? Se temos onde procurar os 
caminhos, as orientações?... Sim, Deus está certo. Só se perde quem quer. Mas não me 
perdi. Contudo desde 1897 estou a espera de vocês. Coloquei meus filhos contra a Igreja 
por causa de um mal que um membro me causou. Coloquei meus filhos contra Deus e isto 
me custou um purgatório duro, frio, no meio de geleiras. Hoje recebo o calor: O vosso calor, o 
calor de Deus. Muito obrigado! “ R.E.S “ (Agora São Miguel fala) “Aqui são 3 os perdidos e 
salvam-se 98. São Miguel” 

Com.: Aqui é uma alma que fala afirmando que está no purgatório desde o ano de 
1.897. Passaram-se 107 anos de espera no meio de geleiras. A alguns poderá parecer 
entranho o fato de mencionar uma geleira e não o fogo como estamos acostumados a ver. 
É que a alma , além do afastamento da visão de Deus que é o sofrimento mais pungente, 
sofre o castigo de acordo com a natureza dos pecados cometidos. E, neste caso, a sua 
frieza e indiferença para com Deus e a Igreja, lhe valeram tantos anos no meio de 
geleiras. Mas, o que é mais de admirar é a infinita misericórdia do Pai que o acolhe numa 
engenharia perfeita de salvação e que envolve milhões de santos. Eis como funciona este 
maravilhoso intercâmbio entre o céu e a terra, que nós chamamos de Comunhão dos 
Santos. E este divino-humano intercâmbio só se encontra no seio da Santa Igreja 
Católica. Nela estão contidos todos os tesouros da Redenção de Cristo. 

 
Cem 09 > “Muito obrigado, filhos! Vossos filhos estão todos bem e muitas coisas lindas 

acontecerão na vida deles. Assim o Pai costuma presentear aos pais que rezam. Amem! 
Aqui se salvam 5 e 1 está perdido. Queria tudo para si e teve muitas oportunidades de 
conversão, inclusive hospedando um santo sacerdote em sua casa, mas a teimosia... e a 
opção pelo inimigo... Roubou muitas terras... Que Deus seja sempre louvado por causa de 
vós. Amem!” “São Miguel.” 

Com.: Aqui como em muitos outros lugares continuam ocorrendo perdas eternas por 
causa de roubo de terras. Não é a posse da terra, em si, que leva à perdição, mas o roubo, 
o esbulho, a apropriação indébita de um bem que não lhe pertence e que é necessário 
para a sobrevivência de quem é expulso das terras. Bem dizia Santo Agostinho: “O 
supérfluo do rico é o necessário do pobre”. E todos nós sabemos que Deus tem um 
carinho especial, um amor preferencial pelos pobres. Certamente, Deus é insondável 
misericórdia, mas também é justiça. E nada, nada ficará sem retribuição. 

Vejam, agora, que promessa consoladora de Deus Pai! Aos pais que rezam, que se 
ocupam das coisas do céu, que vivem uma vida de acordo com a vontade de Deus, Ele 
promete abundantes graças para os filhos. Mesmo que as graças demorem, não importa, 
Ele é fiel e no tempo oportuno, nos atenderá. Façamos nossa parte e Deus fará tudo o 
mais.  

 
Cem 10 > “Filhinhos, vossas orações a M.J. alcançaram o objetivo e vereis os 

resultados. Peço-vos agora que rezeis pela Igreja. Mas em vários lugares, em várias 
Dioceses está acontecendo o mesmo e, assim, a Igreja vai se dividindo. Deveis ser firmes, 
fortes, pois, muito forte é o inimigo e sereis atingidos por golpes duros. Eu, no entanto, vos 
acompanho. Aqui se salvam 2.783 e somam-se mais 8.418 pelo caminho e 19 são perdidos 
por falsas religiões e também pela maçonaria que assola este lugar. Rezai por todos. 
Amém.” “São Miguel.” 

 
Cem 11 > (Eu observava um túmulo bonito e São Miguel falou): “Mas Deus não olha 

diferente para os túmulos diferentes. Aqui há muitos sofredores vitimas da ganância e da 
sede de poder. Mas os pequenos precederão os tais... Salvam-se 149 e 1 está perdido por 
sexo. Outros 9 por poder e fome de poder. Filhos, obrigado.” “São Miguel.” 



Com.: As falsas religiões que aqui são mencionadas, quase sempre se referem a 
cultos satânicos, magia negra, espiritismo e a tudo o que é diretamente ligado a satanás. 
Algumas dessas seitas promovem rituais satânicos, chegando, inclusive, ao sacrifício de 
seres humanos, sobretudo crianças. Como não se arrependem de seus crimes porque 
estão acorrentados a satanás, acabam caindo na perdição eterna. Acautelem-se os 
políticos e os governantes porque temos visto, muitas vezes, pessoas que se perderam por 
causa da corrupção, da ganância e da sede de poder. Aquele que se deixa envolver nessa 
teia de seduções, alarga a estrada da perdição. 

Deus não faz acepção de pessoas (Rm 2,11). Por isso, os túmulos e mausoléus 
imponentes e majestosos não contam aos Seus olhos. O que realmente importa é o 
interior das pessoas, é o estado da alma. Isso, sim, tem valor para Deus. 

 
Cem 12 > “Filhinhos amados: Por vosso amor e dedicação a esta missão, o Pai 

concede a diminuição das penas em 240 dias para alguém que queirais oferecer. Parece 
pouco, mas podeis colocar os piores ou os que considerais os piores. Quanto a vós a 
diminuição é total. Amém! Salvam-se 1448 e 8 estão perdidos”. “Maria, Mãe do Universo”. 

 
Cem 13 > “Paz!” “Filhinhos, vejam o que Deus pode fazer por causa de vossas 

orações, por causa de vossa missão: Das centenas de milhares de almas que foram 
resgatadas por vós, Deus recebeu os pedidos de conversão e salvação para milhares de 
pessoas. Então hoje, 5.000 pessoas que morreram, foram ao Céu. É assim que Deus age. E 
muitas delas ficariam por muito tempo no purgatório. Louvado seja Deus! Aqui são 3.814 
salvas e perdidas são 11. Maria, Mãe do Universo”. 

Com.: Neste momento, cada participante da caminhada, recebeu a graça de uma 
indulgência parcial que poderia ser aplicada à pessoas que julgássemos necessitadas. 
Também uma indulgência plenária, até àquele momento da vida. Significa dizer que, se 
ocorresse a morte, estaríamos livres das penas do purgatório. As indulgências são 
tesouros preciosíssimos que promanam da Redenção de Cristo e que se acham à nossa 
disposição, no seio da Igreja Católica. São um meio eficaz para aliviarmos os sofrimentos 
das almas do purgatório e, mesmo libertá-las completamente. Sirvamo-nos delas, 
portanto, em favor de nossos irmãos falecidos. Na mensagem acima, temos mais uma 
prova do grande poder de intercessão das almas do purgatório. Pela intercessão das 
almas que foram libertadas pelas nossas orações, Deus concede a graça da conversão 
para um grande número de almas que foram diretamente para o céu. Eis a grande 
misericórdia do nosso Pai. 

 
Cem 14 >”De fato, aqui também há os maçons, mas as mortes fatais se deram por 

causa das terras, isto é, ganância e exploração. Assim, aqui estão perdidas 6 e salvam-se 
para somar, 1.413. Amém! “ “São Miguel”.  

 
Cem 15 > “Está no purgatório por causar mal estar a esposa, isto é, falta de caridade 

nos direitos conjugais e conseqüente prazer solitário... Mas tinha bom coração. Hoje o Céu o 
abraça. Muito obrigado! “(Íamos passando direto e quase não vimos o cemitério ) “Deus não 
esquece de ninguém.” “São Miguel.” 

Com.: Na verdade, cada túmulo é uma história diferente, porque as pessoas são 
diferentes. Milhares de livros poderiam ser escritos. Mas, Deus vai nos revelando alguns 
aspectos da história das pessoas falecidas para que nos sirvam de exemplo e aprendamos 
a evitar o mal que alguns praticaram em vida. Aqui o Arcanjo São Miguel fala de um caso 
em que o marido se recusava ao dever de caridade para com a esposa nas relações 
matrimoniais (Cfe.I Cor 7,3). Além da recusa a este dever, procurava o prazer solitário 
através da prática da masturbação. A sexualidade é um grande dom de Deus que deve 
estar sempre aberto à procriação dos filhos e ao amor dos esposos. Esta atitude egoísta 
lhe valeu um duríssimo purgatório. 

  



Cem 16 > (Cláudio se dirigiu às almas e comentou: Vocês estão descansadas, numa 
boa... e São Miguel toma a palavra:) “Mas, não descansam. Sofrem. Sofrem cada qual a sua 
pena e ali não podem ajudar-se. Por isso e necessária a vossa oração. Contudo elas querem 
vos ajudar a carregar as vossas cruzes. Amém! São 6 as perdidas e salvas 245.” São 
Miguel.” 

Com.: Este comentário feito em tom jocoso se deve ao fato de o confidente Cláudio já 
haver se acostumado a ver as benditas almas, à porta dos cemitérios, na expectativa da 
libertação. É óbvio que elas estão aí com o seu purgatório e, embora pareçam felizes pela 
iminência da libertação, elas sofrem até ao último instante. Uma pessoa que fez a 
experiência do purgatório (Ana Schaeffer) declarou que todos os sofrimentos pelos quais 
estava passando neste mundo eram uma brisa suave em comparação com os sofrimentos 
do purgatório. O grande Santo e Doutor da Igreja – Tomás de Aquino declara: “A mínima 
pena do purgatório é maior do que a máxima deste mundo”. 

 
Cem 17 > “Filhinhos, muito obrigada por vosso amor. Quero-vos alertar que o inimigo 

vos quer atormentar e armará ciladas, algumas na própria casa. Mas não deveis temer e 
nem duvidar, pois Deus é mais forte e Eu vos protegerei. Aqui são 1.479 salvas e 8 
perdidas. Amém!” “Maria, Mãe do Universo”. 

 
Cem 18 > “Paz!” “Não é só por relaxamento: é a pobreza. Os grandes não têm dinheiro 

para estas coisas! Mas isto será cobrado. Muito obrigada por buscardes as almas. Salvam-
se 191 e está perdida 1. A deste túmulo está a 56 anos no purgatório e salvou-se por causa 
da oração da sua esposa. Agradeço este momento e por todo o vosso empenho e atenção, 
de uma maneira especial ao Américo por sua luta e a Norma por suas dores. Amém!” 
“Maria, Mãe do Universo.” 

Com.: Este comentário se refere a um cemitério abandonado, com os túmulos caídos 
e mal cuidados. Além do relaxamento, também estava retratada a pobreza da localidade. 
Os ricos não têm dinheiro para gastar em cemitérios, embora os seus túmulos sempre 
ostentem riqueza. O desleixo nos cemitérios com certeza é uma falta de respeito para com 
os entes queridos que lá estão sepultados, prova de que rápido os esqueceram, ou não 
eram tão “queridos”. Aqui, mais uma vez, entre tantas, o exemplo de uma esposa que pela 
sua oração salvou o marido da perdição eterna. Por isso, podemos dizer, sem medo de 
errar: As lágrimas de uma mãe, de uma esposa, nunca cairão no vazio. Deus nunca deixa 
de atender tais súplicas. Lembrem-se disso, as mães e esposas! 

  
Cem 19 > Também 1 perdido por sexo. Aqui muitos foram escravos: verdadeiros 

escravos. Hoje se salvam 91. Rezai muito pelo Pároco... Amém? São Miguel! 
 
Cem 20 > “Paz!” “Filhinhos, muito obrigada! Peço-vos jamais esquecer de rezar pelas 

almas e pelos sacerdotes. As almas também precisam deles. Ao H... agradeço este 
momento e a ele peço: Visite sempre os cemitérios. O Pai concede hoje a libertação de todos 
os antepassados de tua casa e de tua esposa... E na visita mensal , a este cemitério, a 
libertação de 200 almas em diversos lugares do mundo. Visite também outros e ofereça 
este trabalho à Igreja, isto é, pela libertação da Igreja das mãos do inimigo. Peço também 
contatar a N... para firmares a amizade a ele. Só para firmares a amizade: Não é uma 
missão, é apenas um pedido! A missão virá depois e será então necessária esta 
aproximação. O Céu precisa de vós. Eu te amo muito e tudo o que precisares Eu 
apresentarei ao Pai. Filhinhos , eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém!” “Maria, Mãe do Universo. “ “Salvas 4.813, perdidas 13.” 

Com.: Conosco em visita a este cemitério uma pessoa já conhecida de longa data e 
que conhece e divulga o Salvai Almas. E por causa do seu amor pelas almas e do seu 
trabalho pelo Reino de Deus, recebeu uma grande graça: A libertação de toda a linhagem 
de sangue dele e de sua esposa que ainda se encontrava no purgatório. E quando 
sabemos que diariamente morrem até centenas de pessoas de uma mesma linhagem, 
podemos imaginar a graça imensa que isto representa. Além de contar com a intercessão 



de milhares de santos no céu. E como se tudo isso não bastasse, ainda recebe a graça de 
libertar 200 pessoas de outros lugares a cada visita mensal a este cemitério. É assim que 
Deus age em favor dos seus filhos que se ocupam das coisas do céu e que correspondem 
à sua graça. 

 
Cem 21 > “Paz!” “Filhinhos: Hoje pedi ao Pai a vossa completa libertação das cadeias 

que ainda vos prendem ao mundo material e das amarras dos inimigos. Deveis viver esta 
liberdade e não ter medo de gritar, pular, se preciso for, para testemunhar a fé em Deus... 
Ser livres para usar o pensamento, a criatividade, o amor... e deveis amar... Amar muito, e 
deveis demonstrar este amor a todos os que vos rodeiam... Viver a liberdade plena de 
pensamento e fé: Ireis precisar... Eu vos abençôo, filhinhos amados e a todos os vossos 
filhos. Aqui se salvam 1.394 , estão perdidos 6. Erros: a ganância, o poder... Em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! “ “As almas querem falar: “Boa noite, amiguinhos! 
Amém!”” Descansem bem, filhinhos, e durmam com vossos anjos. Boa noite!”” Maria, Mãe 
do Universo”.  

Com.: Nesta mensagem, Nossa Senhora nos diz que pediu ao Pai a nossa completa 
libertação das amarras que nos prendem ao mundo. Por mais que nos esforcemos para 
vivermos a liberdade dos Filhos de Deus, há sempre alguma cadeia que nos prende e é 
necessário que Deus nos liberte. Só assim, seremos realmente livres para servir, amar e 
testemunhar a nossa fé. Pular, gritar se necessário for para testemunhá-la. Somente os 
que são livres podem amar e Deus quer que demonstremos o nosso amor a todos os que 
nos rodeiam.  

 
Cem 22 > (Já à noite) “Paz!” “Por dois motivos pedi vossa presença aqui: O primeiro é 

que Deus vai pedir muitas vezes a prova de vossa obediência... O segundo: Jesus voltaria à 
terra, se precisasse, apenas por uma alma. E a boa noticia: Neste momento, além das 41 
almas que agora sobem ao Céu, mais 2.000 do povo Judeu e dentre elas, 41 conheceram 
Jesus pessoalmente. Estas todas intercederão por Sion que também é vossa tarefa... Além 
do mais, filhos amados, Eu também queria vos desejar boa noite!”.” São Miguel “”. 

Com.: Nossa Senhora já havia se despedido no cemitério anterior. Quando isso 
acontece, normalmente o nosso grupo procura um hotel para passar a noite e descansar 
para reiniciar a caminhada no dia seguinte. Mas, desta vez, antes de chegarmos à 
residência da pessoa amiga que nos acompanhava, São Miguel pediu para visitarmos 
ainda um pequeno cemitério, à beira da estrada. Como fosse já de noite, improvisamos 
uma iluminação com os faróis do carro e lá fomos rezar, em obediência à ordem do céu. 
Uma visita a tais horas, poderia suscitar dúvidas por parte de vizinhos. Mas, como era 
um pedido do céu, nada aconteceu. Nesta mensagem temos, ainda, a revelação do valor 
infinito de uma alma. Se fosse necessário para salvá-la, Jesus não hesitaria em voltar à 
terra e, certamente, derramaria novamente o seu sangue. Eis aí a que ponto chega o amor 
de Deus por uma só alma que necessite da Sua misericórdia! 

 
17.04.2004 

 
Cem 23 > “Bom dia, filhinhos amados! Rezai por este povo sofrido. Sempre sofrido: 

Antes e agora por causa dos poderosos... Aqui se salvam 517 almas e 5 estão perdidas. 
Nos túmulos há 1.979 almas, mas pelas redondezas há muitos que aqui não foram 
colocados.” (Ontem, foram 41 dos tempos de Jesus: por que tanto tempo?) “O Exemplo de 
YHAHT HYGAR é o mesmo de tantos outros:” (Em português seria Tiago, Sogro). Ele fala: 
“Eu seguia Pedro e alguns outros... Mas Pedro se afastou no momento difícil e achei que nos 
tinha traído, que Jesus era uma farsa. Desconcertado procurei outros, mas havia muita 
confusão. E Maria, a Doce Mulher Maria, olhou com piedade para mim e me ajudou. O 
purgatório abriu suas portas... Não neguei Jesus, mas me decepcionei com os que não o 
testemunharam... Nunca mais vi Pedro, mas pedi orações a ele, através de outros. Ontem o 
revi e fiz festa no Céu! O que percebi? Precisamos agir com nossas idéias e não 
simplesmente seguir ao pé da letra a vida dos outros, pois, Santos também erram. Amém! 



Muito obrigado!” “Obrigada, filhinhos! Tenham uma boa caminhada!” “Maria, Mãe do 
Universo.” 

Com.: Quanta alegria nos causa a saudação vinda do céu! É um encorajamento que 
nos leva a amar sempre mais este trabalho em favor das benditas almas do purgatório. 
Temos consciência de que não se trata de méritos próprios, mas que tudo se enquadra 
dentro de um grandioso projeto de amor e misericórdia de Deus Pai que deseja abraçar os 
seus filhos e acolhê-los antes da chegada do Novo Reino. E, para isso, nos convida a 
participar deste maravilhoso desígnio de amor. A mensagem acima se reveste de 
particular importância ao designar a libertação de mais 2.000 judeus, sendo 41 do tempo 
de Jesus. Já numa mensagem anterior havia sido libertado um judeu que conhecera 
pessoalmente a Jesus . Embora a resposta recebida do alto seja pessoal e verdadeira, 
ainda assim, permanece uma interrogação: Por quê tanto tempo no purgatório? E quando 
nos fazíamos essa pergunta, somente uma justificativa nos pareceu plausível: Este Tiago, 
o Sogro, conhecia Jesus! Ele presenciou os seus milagres! Ele viu com os seus próprios 
olhos tudo o que Jesus realizou! Ele sabia com certeza que aquele Homem era o Messias 
esperado por Israel. Devia ter seguido a Jesus e não se pautar pelas idéias de outros. 
Portanto, ele não tinha desculpas. Nem poderia colocá-las em Pedro, porque era a Jesus 
que deveria seguir. A exemplo de Tiago, o Sogro, nenhum dos demais tinha desculpas 
diante de Deus, pois, pecaram contra o Espírito Santo.  

Compreendamos a importância deste exemplo: Nós temos conhecido casos de 
homens renegados, de pessoas que trabalharam contra Deus e a Igreja, de apóstatas, 
hereges, homens e mulheres rebeldes que se converteram e receberam até purgatórios 
curtos ou não tão pesados, quiçá alguns anos, séculos, mas, jamais de milênios. Como 
isso acontece? Em verdade, estes, nunca tiveram a graça de conhecer pessoalmente a 
Jesus, de O ver com os seus próprios olhos. O grande pecado destes judeus foi a rejeição 
da graça divina, presente diante dos seus olhos. 

Um outro motivo é o fato de que os judeus não rezam pelos falecidos que são salvos 
por Jesus. Como rejeitaram a salvação que nos vem somente por Ele, perderam a graça e 
também a condução para o céu que estava a sua disposição na pessoa de Jesus Cristo. 
Mas, felizmente, não perderam a misericórdia! Fato similar aconteceu com todos os justos 
do Antigo Testamento que aguardaram no Limbo até a chegada do Messias que 
reconciliou toda a humanidade com Deus e abriu as portas do céu que permaneciam 
fechadas por causa da desobediência de Adão e Eva. 

 
Cem 24 > “Aqui, como em outros lugares das redondezas, começou por causa de 

assassinato ou acidente! Aqui Terezinha foi assassinada por seu esposo, e escondida na 
mata. A encontraram meses depois e plantaram uma cruz. A devoção se estendeu. Ela está 
no Céu, e as orações de outros também salvaram a João... Muitas capelas que vistes e 
vereis (pequenas) começaram da mesma forma: uma cruz por um morto... As pessoas 
realmente rezam pelos falecidos. Amém! Aqui se salvam 98 e há 1 perdido por terras: Fez-
se dono e hoje sua família ainda não se converteu! Rezai de agora em diante a João Paulo 
II. Ele agoniza! Amém!” “Maria, Mãe do Universo. Muito obrigada”! 

Com.: Atentemos bem para este exemplo: Deus, muitas vezes, se serve do mal 
praticado para dele colher um bem. É o caso desta mulher, que foi assassinada pelo 
próprio esposo. Plantaram uma cruz e aí as pessoas começaram a rezar até que surgiu 
uma capela onde muitas orações subiram ao céu. Por causa das orações destas pessoas, 
o assassino foi salvo e a misericórdia de Deus triunfou mais uma vez sobre o mal e o 
pecado. Eis a engenharia com a qual Deus constrói as pontes de salvação onde, 
humanamente falando, não há mais esperança. Para Deus nada é impossível, basta que o 
homem demonstre um pouco de boa vontade e se abra à graça de Deus. 

 
Cem 25 > “Da mesma forma anterior, mas em muitos lugares há mortos no chão... Sem 

amor, sem oração. Aqui salvaram-se 77 no momento da entrada de cada um no portão. Não 
há perdidos! Louvado seja Deus!” “São Miguel.” (Ao entramos no portão do cemitério, para 
cada pessoa, 77 almas eram salvas. Estávamos em 11 = 847) 



Com.: O céu nunca se repete e sempre nos surpreende pelo inusitado, maravilhoso, 
sublime no seu modo de agir e salvar. Eis que neste pequeno cemitério foram libertadas 
847 almas de pessoas falecidas em outros lugares. Como isto se deu? Apenas cruzando o 
limiar do cemitério (portão de entrada). Cada um dos caminhantes resgatou 77 almas. 
Claro que o fato foi presenciado apenas pelo Cláudio, o único que tem o carisma das 
almas do purgatório. Mas, que surpresa e que alegria ao ouvirmos a mensagem dando 
conta do ocorrido. Jamais havíamos visto coisa semelhante. Pensamos que Deus quis nos 
indicar como é importante a visita aos cemitérios, para rezar pelas almas, de qualquer 
pessoa que esteja ligado ao Grupo Salvai Almas e que todos têm a mesma importância. 
Ninguém salva mais do que os outros. Louvado seja Deus que fez e que faz maravilhas em 
favor de seus filhos! 

 
Cem 26 > “Obrigada, filhinhos por esta caminhada. Realmente é a única do mundo 

com este propósito. Aqui se salvam 3.817 almas e neste local estão perdidos 18. Há 
maçons, mas o sexo e a ganância por terras e poder foram fatores de perdição. (Mas por 
que Deus não mostra sinais para a conversão dos maçons e os retira do meio do povo?)” Por 
respeito. Deus deixa agir cada qual do seu jeito. No final, os rebanhos serão divididos... Ai 
dos maçons por que na verdade, mesmo os gananciosos os poderosos o são assim, porque 
doutrinados por eles. Amém! Muito obrigada!”” Maria, Mãe do Universo”. 

Com.: Aqui, mais uma vez, a mensagem dá conta de que o Grupo: Salvai Almas é o 
único atualmente no mundo com este carisma. E você que divulga nossos livros e reza na 
mesma intenção participa disto. Eis porque as pessoas que, pelo Brasil e pelo mundo, 
quiserem se agregar à este trabalho, no propósito de libertação das almas do purgatório 
podem fazê-lo mas sempre respeitando e acatando as orientações recebidas pelo 
confidente Cláudio para que os frutos sejam abundantes e as almas possam receber o 
benefício do sufrágio e da libertação, de acordo com os desígnios de Deus e Nossa 
Senhora. Para isto, há certas regras a serem observadas e requisitos a serem cumpridos 
para o bom êxito do trabalho. 

Observamos, contudo, que no mundo todo são oferecidos sufrágios em favor das 
almas padecentes, especialmente através da celebração de Santas Missas. Outros lugares 
conservam ainda o louvável costume de oferecer orações e sacrifícios, em especial nas 
segundas-feiras – dia da semana consagrado pela Igreja às almas do purgatório. Também 
há congregações, como é o caso dos Carmelitas, que têm o carisma de rezar pela 
libertação das almas do purgatório. Assim, muitas almas também recebem o abraço de 
Deus Pai. 

A uma pergunta do Cláudio: Por quê Deus não retira os maus do mundo para não 
prejudicarem os bons, a nossa Mãe responde: Porque Deus respeita o livre arbítrio de 
cada um. Sendo Ele infinito em seu poder, estabeleceu um limite a este poder 
determinando que os homens sejam livres para praticar o bem ou o mal. Mas, como diz a 
mensagem, no final haverá a separação entre uns e outros. Ai daqueles que 
conscientemente praticaram o mal e até zombaram de Deus e obstinadamente 
permaneceram no erro até ao final. Diz a Escritura: “De Deus não se zomba (Gl 6,7)” . 
Outro motivo pelo qual Deus não os retira do meio de nós é porque em sua infinita 
misericórdia aguarda, com paciência, que o pecador se converta e viva. (Ez 33,11)  

 
Cem 27 > “Mentes perturbadas praticam por aqui a zoofilia e muitos sabem, mas é 

normal. (Consideram normal). Talvez por isso o cemitério se pareça com eles: lixo, mato, 
descuido. Rezai pelos perturbados que na verdade não são nada loucos. Aqui salvam-se 19 
e estão perdidos dois pelos pecados acima.” “São Miguel.” (Mas isto destrói outros? ) “É 
obvio! Induz a outros...” 

 
Cem 28 > “Houve muitas brigas, muitos assassinatos, mas muitos dos erros eram dos 

poderosos, por opressão e ordens severas. Aqui se salvam 219 e perdidas estão 3 pelos 
erros de trás e poder. Amém!” “São Miguel.” “Mesmo nos cemitérios se enterravam 
anônimos ilegalmente.” 



Com.: Nesta mensagem nos deparamos com um problema sério que, pela primeira 
vez, nos é apresentado.Trata-se da zoofilia (sexo com os animais). Sabemos que isto 
acontece em muitos lugares tanto da parte feminina como masculina. Além de ser pecado 
gravíssimo que atenta contra a moral e os bons costumes, ele afronta a dignidade da 
natureza humana, ordenada por Deus a um santo relacionamento entre homem e 
mulher. O Anjo fala em pessoas perdidas, nesta localidade, porque este desvio moral os 
induziu a outros pecados graves e que resultaram na condenação eterna. Certamente 
estes não se arrependeram e não pediram perdão de suas faltas. Mas, o que nos chama a 
atenção é o fato de ser considerado normal por muitos uma conduta que bestializa os 
seres humanos que a praticam.  

 
Cem 29 > “Muito obrigado! Continuai esta caminhada buscando e salvando nos mais 

difíceis lugares. Deus vos ama muito por isto. Aqui se salvam 27 e há 1 perdida. Vossa 
visita foi importantíssima, pois, uma das almas estava aqui há 51 anos... Estupro. Amém!” 
“São Miguel” “A estrada anterior foi reduzida em 132 metros.” 

Com.: Aqui, uma prova incrível do poder de Deus. Cremos nisto e damos 
testemunho. Para se chegar a esse cemitério que fica a uns 5 quilômetros da cidade mais 
próxima, trafegamos por uma estrada muito estreita em meio à mata, recém patrolada,   
que a tornava extremamente escorregadia, pois, havia chovido um pouco antes. Já no 
cemitério, tivemos que apressar as nossas orações uma vez que às nossas costas estava 
se formando um temporal ameaçador. Quando entramos nos carros, uma chuva grossa 
começou a cair e tentamos sair o mais rápido possível daquele lugar tão inóspito. Subindo 
um dos últimos trechos da estrada , nos deparamos com um caminhão que vinha em 
sentido contrário e os dois veículos mal tinham espaço para passar, sendo que o nosso 
deveria passar junto à rampa inferior onde a terra havia sido revolvida e era muito 
escorregadia. Sem perder o embalo o nosso veículo seguiu em frente e, como num milagre 
logo chegamos ao calçamento que dava acesso a uma pequena cidade. Chegamos a 
comentar, sem jamais imaginar, de como havia sido rápida e fácil a nossa saída daquele 
lugar. Foi quando São Miguel nos surpreendeu dizendo que Deus havia encurtado a 
estrada em 132 metros. Certamente a distância exata para que não ficássemos presos 
àquele lugar do qual dificilmente sairíamos sem a ajuda de um trator ou coisa que o 
valha. Louvamos a Deus por isto e nos alegramos pela constante proteção de que o nosso 
Grupo é cercado pela bondade do nosso bom Pai do céu.  

 
Cem 30 > “Arrogância, teimosia. Há 1 perdido.” (Parei em frente a um túmulo e São 

Miguel contou sua historia): A família de 5 pessoas penitenciou-se por ele, mas só na hora 
da morte precisou de um sacerdote. E teve o seu purgatório. Sua esposa encontrou-se com 
ele no Céu, hoje, por vossas orações. Ela ficou um dia no purgatório. Amém! Aqui se salvam 
outras 127. Rezai, rezai e indicai o caminho. Obrigado.”” São Miguel.”(Onde está o tumulo 
da esposa?)” No outro, atrás. O nome dela é J.S. “ 

 
Cem 31> “Filhinhos não vos preocupeis com os que ficam para trás porque Deus os 

está tocando e abraçando no Céu. Deus vos ama tanto, tanto. Amém! Aqui não há perdidos 
e salvam-se 17.” “São Miguel.” 

Com.: Já em diversas oportunidades, temos recebido mensagens dando conta de que 
uma alma se perdeu por arrogância e teimosia. O orgulho cega a pessoa de tal modo que 
ela passa a não mais perceber os seus erros e pecados e permanece obstinada no mal até 
a hora derradeira. Bem se diz que o orgulho é a raiz de todos os males. Mas, sempre que 
Deus vê uma ponta de humildade, aí existe um espaço, ainda que pequeno, para a graça 
agir e frutificar. Como a região que estávamos visitando é mal servida de estradas e não 
há pontes em algumas localidades, havia cemitérios que para visitá-los teríamos que fazer 
longos percursos em estradas de terra. Como sabíamos que seria impossível visitar todos 
os 72 locais previstos neste roteiro, em apenas 4 dias, nos lamentamos por aqueles que 
deixávamos para trás. Eis quando o Arcanjo nos consolou dizendo que Deus os estava 



acolhendo, mesmo sem as visitas, até porque a nossa oração era contínua, mesmo a 
caminho dos cemitérios. 

 
Cem 32 > “Queridos, faz 10 anos que não recebo orações de meus filhos...A cada 

visita deles eu diminuía em 10 anos a minha pena. Ficarei até 2094, pois, meus filhos não 
me rezarão. Na verdade eu não tinha ensinado a eles... Louvado seja Deus!” Obrigada, 
queridos...”(neste momento a alma subiu ao Céu).”Filhinhos, assim é o Céu. Aqui se 
salvaram ainda 8.917 almas. Infelizmente perderam-se 61: ganância, usura. Muito 
obrigada!”” Maria, Mãe do Universo”. 

Com.: Tão importante quanto rezar é os pais ensinarem os seus filhos a rezar. Aqui, 
uma mãe, por este pecado de omissão, recebeu 100 anos de purgatório. Mas tinha a 
promessa de diminuir em 10 anos a sua pena sempre que um filho viesse rezar no seu 
túmulo. Até aquele momento da nossa visita, já se havia passado uma década, sem que 
nenhum dos filhos aí viesse para rezar. Afinal, ela não os ensinara a rezar! Mas, de 
repente, a alma solta um grito de júbilo:Louvado seja Deus! E neste mesmo instante sobe 
ao céu para o abraço de Deus Pai. Ó! Que abismos de misericórdia e bondade estão 
encerrados no Coração deste Pai tão amoroso! Fica, porém, uma esplêndida lição para os 
pais para que rezem com os filhos e os ensinem a amarem a Deus. Mesmo que eles, por 
vezes, se afastem do bom caminho, seguramente retornarão mais cedo ou mais tarde à 
casa paterna. 

 
Cem 33 > “O inferno é destinado aos que desejam o inferno aos outros. Até o presente 

momento exatamente 1% são os perdidos nestes dois dias de caminhada. Realmente, Deus 
é Misericórdia, considerando-se a região tão inóspita. Muito obrigado!” “São Miguel.” “Aqui 
2.317 são salvas e perderam-se 11 por poder.” 

Com.: Desejar o mal para os outros é um modo infalível de invocá-lo sobre nós 
mesmos. Está na contra-mão de todos os ensinamentos evangélicos que nos mandam 
pagar o mal com o bem. Não menos precioso é o que nos diz a regra de ouro: Tudo aquilo, 
portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. (Mt 7,12). Quanto à 
indicação dos perdidos, nesta região, parece um dado pequeno, não fosse o valor infinito 
que representa apenas uma alma.  

  
Cem 34 > “Salva minha mamãe! Obrigada!” (Uma criança – Kátia - falou as palavras 

acima e mostrou o túmulo de sua mãe. E agora a mãe nos fala): “Realmente eu a perdi por 
desleixo. Na verdade nunca a aceitei... Mas como é Misericórdia este Amor Infinito: Deus 
escutar uma criancinha! Muito obrigada! (C.P.)” Aqui se salvam 714 e perdidas 18 por 
roubos, assassinatos por terra. “São Miguel.” 

Com.: Esta criança, abortada aos seis meses, pede a salvação de sua mãe falecida 
com 19 anos e que está sepultada também neste cemitério. Porém, a libertação da mãe se 
dá quando a criança foi batizada por um membro do nosso Grupo e que tem este carisma. 
Na verdade, esta mãe fora violentada e abortou a criança – por desleixo – vindo a falecer 
ela mesma, logo a seguir. Temos visto centenas destes casos em que a mãe fica à espera 
do batismo da criança abortada. Temos um caso de até 56 anos de purgatório de um 
casal que provocou o aborto, de comum acordo, porque ela engravidara ainda solteira. E 
ambos foram para o céu, junto com a sua criança que batizamos ali. 

 
Cem 35 > “Desde tempos eu abri as portas do inferno para rapazes e moças: Drogas, 

sexo... Fui ao inferno e meus familiares pagaram muito caro por isso e ainda pagam. E dois 
de meus filhos também morreram por overdose e se perderam. A família é um verdadeiro 
inferno... Não posso dizer isso...” (Neste momento Cláudio pediu por socorro e Nossa 
Senhora responde:) “Calma, filho! Estou aqui. Era preciso... Mas o inferno não tem forças 
sobre vocês... Eu cuido. Amém! Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém! Aqui são 1.411 salvas e estão perdidas 9. Muito obrigada.” “Maria, Mãe do 
Universo.” “Jesus” “São Miguel.” 



Com.: Esta foi a primeira vez que passamos por esta experiência negativa. De 
repente, ao anotar normalmente a mensagem, vimos o Cláudio cambalear e quase a 
desfalecer. Apoiado a um túmulo mais elevado e com orações intensas de todo o Grupo, 
ele vai se recuperando aos poucos e continua a anotar a mensagem. É que Nossa Senhora 
estava ao seu lado mas, a voz que começou a ditar era masculina. Quando a alma diz: 
“não posso dizer isso” vozes começaram a praguejar contra a família e então Cláudio pede 
por socorro de Nossa Senhora. A Mãe imediatamente intervém e o anima dizendo-lhe ter 
sido necessária esta experiência negativa. Quanto a esta família a que se referiam as 
“vozes” era a de um traficante e dono de meretrício. Três estavam perdidos e os outros 
ainda sofriam. 

 
18.04.2004 

  
Cem 36 > “Deus se emociona com o coração deste povo. Hoje o dia é feliz e há muita 

festa no Céu... As almas padecentes deste lugar, antes de receberem o Céu, participaram 
da Santa Missa em São João e, a partir de hoje, este cemitério estará sempre limpo. 
Agradeço muito, especialmente ao Reverendíssimo Padre D.. não só por este momento, mas 
pelo seu coração, o seu ardor e sobretudo o seu amor às almas padecentes. Filho, Eu 
estarei sempre contigo e te reverencio por tua grande missão e amor. Eu te amo muito! Hoje 
salvam-se 9.914 almas e todas participaram convosco da Santa Missa. E doravante todas 
as Santas Missas do Padre D... serão acompanhadas por 397 almas que serão libertadas 
após cada missa. Aqui estão perdidas 21, infelizmente. A ganância, também aqui oprime os 
fracos. Amém! Eu vos abençôo, em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. “Maria, Mãe 
do Universo.”(Ontem não te despediste de nós, Mãe)” Participei de Santas Missas naquela 
Diocese e rezei por vocês. Muito obrigada, filhinhos!” 

 
Cem 37 > “Filhinhos, muito obrigada! Eu havia falado a respeito do grande poder de 

intercessão que as almas têm diante do Pai e hoje este filho sacerdote vos comprova 
através dos seus próprios testemunhos. E se perguntardes a todos os santos, os militantes 
de hoje e os que vivem na Glória a respeito disso, sabereis que todos tiveram, em vida, a 
proteção das almas. Por que o amor delas é grande, é magnânimo e Deus as houve por que 
seus corações já vivem a pureza. Por isso, filhinhos, recorrei sempre às almas em todas as 
circunstâncias e elas querem vos ajudar. Aqui se salvam 9.647 almas e neste cemitério 
estão perdidas 17. Não há sacerdotes perdidos, mas há um em fase de perdição. Rezem 
por ele. Eu vos abençôo, filhinhos amados e peço-vos ainda mais 4 visitas hoje. Abençôo de 
uma maneira especial a Padre D... e a seu trabalho tão digno. Em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. Amém!” “Maria, Mãe do Universo.” 

Com.: Sem sombra de dúvida, o ponto alto desta caminhada, foi o encontro de nossa 
equipe com este abençoado sacerdote. Quando chegamos à cidade, já noite, ele já havia se 
recolhido. No entanto, no dia seguinte, de manhã ainda bem cedo, ele nos procurava pela 
cidade. Ele nos acolheu com incontida alegria quando soube que se tratava do Grupo 
Salvai Almas, pois, jamais tinha imaginado que o encontro acontecesse nesse dia. Este 
Sacerdote já há muito tempo vem divulgando os nossos livros que os considera muito 
bons. Também de nossa parte não o conhecíamos pessoalmente, mas apenas por telefone 
ou correspondência, mas sabíamos do seu grande amor pelas almas padecentes. Também 
a graça que este sacerdote recebeu é extraordinária: Em cada missa que ele celebrar, até 
o fim de sua vida, 397 almas padecentes serão enviadas para participar do Santo 
Sacrifício e receberão, a seguir, a libertação plena, indo diretamente para os braços do 
Pai. E também como recompensa do seu zelo e do seu amor, Deus lhe concede a graça da 
libertação, de ora em diante, de todas as almas dos falecidos que forem sepultados 
naquele cemitério. Assim que o féretro transpuser os portões do campo santo, a alma será 
libertada. Que imensa, inaudita graça a de um sacerdote santo! 

 
Cem 38 > “Pequenino, simples! São filhinhos de Deus e Deus não os esquece. Hoje três 

se salvaram na Santa Missa. Gostaria de dizer a S. da minha admiração por ele: Em 



nenhum momento desta caminhada, se fez importante... Fez-se pequeno, humilde. Deus o 
ama muito e esta sua humildade tem derrubado centenas de pecadores e resgatado 
incontáveis almas... Deves continuar filhinho este teu trabalho, batendo de porta em porta, 
levando o amor e a fé, juntamente com tua esposa e tuas cunhadas a quem muito amo. 
Deves pegar um pouco da água batismal, no Santuário Nossa Senhora Aparecida, e sempre 
nos cemitérios servirá de batismo às crianças, como já aconteceu nesta viagem. A todos 
vocês o meu muito obrigado.” “Maria Mãe do Universo”. 

 
Cem 39 > “Paz!” Sim, não houve nenhum Padre perdido nesta região. Na verdade 

Deus ama tanto os sacerdotes que a eles dá todas as oportunidades de conversão. Os 
padres erram, mas tiveram sua vocação e um dia, deixaram, por Jesus, sua família, para 
segui-Lo. Erram sim , mas Deus age com todos o esforços e usa de todos os meios para não 
perdê-los. Sim! Existem muitos no inferno, mas são os que mesmo percebendo seus erros e 
os sinais de Deus, preferem continuar no erro. E cometem apostasia. Os erros enquanto 
humanos, são laváveis, mas a apostasia é hedionda e abominável a Deus. Pois é pecado 
contra o Espírito Santo. Rezai então pelos padres e rezai por padre D... que é perseguido e 
não entendido. Muito obrigada, filhos. Aqui se salvam 6 .817 e estão perdidas 21. Eu vos 
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!” “Maria, Mãe do Universo”. 
“Muito Obrigado D..., por te preocupares conosco. Amem? Nos te abençoamos”. “Os Padres”. 

Com.: Deus ama tanto os seus sacerdotes que multiplica as ocasiões de conversão 
aos que estão seguindo caminhos errados. Deus tem em conta que um dia deixaram a 
sua família para seguirem a Jesus. Além disso, são os filhos prediletos de Nossa Senhora 
enquanto representam o seu Divino Filho, neste mundo. Há uma mensagem que diz 
textualmente: “O sacerdote não está a serviço de Deus, mas é Deus em serviço”. Que 
bela e consoladora verdade! Portanto, somente se perdem os que praticam a apostasia 
que é um pecado contra o Espírito Santo. 

  
Cem 40 > “Obrigada Filhinhos! Nesta caminhada salvaram-se 2.413.781 almas. 

Somam-se com as orações do Padre D. e das pessoas ligadas a ele. Neste cemitério havia 
29 que foram salvas hoje”.  

 
Cem 41 > “Por isso Deus ama este trabalho: Esta procura O encanta. Obviamente, 

aqui já todos estão salvos, pois os catarinenses estão salvos. Mas, por este momento, as 
graças são bem maiores e se refletirão em vossas famílias. Agora filhinhos, eu devo vos 
alertar para algo: Há coisas importantes que estão para acontecer que vos preocuparão e 
trarão dúvidas. Quero neste momento firmar convosco esta promessa: Jamais, mesmo nas 
dúvidas, deixarei de vos acompanhar, pois, lutarei sempre contra as armadilhas satânicas. 
Já nesta viagem fiz isto, em varias oportunidades, em todos os momentos na verdade, o 
demônio esteve disposto a destruir-vos e tive então de usar também de todos os ardis, de 
todas as forças, de todos os anjos, na verdade do céu, para repreendê-lo e expulsá-lo. O 
céu guerreou com o inferno, e vencestes. A missão foi cumprida. Então filhos, não podeis 
calcular nunca a imensa gratidão do céu, das almas resgatada e do próprio Deus. Tenham 
certeza, Deus vos levará sempre em Seu colo”. Eu vos amo. O céu vos abençoa e aqui Jesus 
deixa a sua poderosa benção. “Em nome do Pai , do Filho e do Espírito Santo. Amém.” 
“Jesus, Maria, São Miguel.” 

Com.: Já por muitas vezes passamos em frente a este cemitério, num local de difícil 
acesso, embora próximo a um grande entroncamento rodoviário. Para chegar até o 
cemitério era necessário enfrentar uma estrada de barro e, naquele momento, havia 
muita lama. Era esta a nossa última visita desta memorável caminhada. Desde que 
iniciamos a viagem de retorno havíamos combinado o encerramento neste local. Fica já 
em Santa Catarina, Estado onde as almas foram quase todas anistiadas por uma especial 
indulgência do Pai. Nossa Mãe nos diz que esta busca das almas, mesmo nos locais de 
mais difícil acesso, encanta a Deus Pai. E nós, de nossa parte, dizemos que é o céu que 
nos encanta, com essa proximidade impensável em outros trabalhos, esta proteção 
singular, pois, jamais sucedeu de nos acontecer qualquer dano físico ou moral, apesar de 



tantas caminhadas ao longo destes anos. Deus seja louvado, por tudo e por todos! Amém! 
Amém!  

 
Cemitério Sagrado Coração de Jesus  
 
Ao redor do túmulo estavam três mulheres: Carolina, falecida em 1923, com 41 anos 

de idade; sua irmã Rita, falecida em 1986 com 87 anos e Elza, falecida em 1994 aos 84 
anos de idade, (filha de Carolina e que tinha 13 anos quando da morte da mãe). As três 
contaram esta história: (Todos os nomes são fictícios). 

 
Diz Carolina: “Elza, com 13 anos de idade, recebeu como encargo a missão de cuidar 

de seus 9 irmãozinhos, após a minha morte. Sofreu muito, já que era muito criança e 
sofreu mais porque o pai não entendia nada de como cuidar de uma família, pois tal 
tarefa era exclusiva da mulher. E tratou de encontrar logo outra mulher, mas esta não se 
“ enquadrou” com a família e se portou como pessoa muito má. Além disso, teve uma vida 
muito curta, fazendo com que o pai procurasse uma outra esposa: Com esta teve três 
filhos que também acabaram ficando sob a proteção e cuidados de Elza. Tia Rita se 
compadeceu de tal situação e resolveu ajudar, principalmente à Elza por vê-la envolvida 
em grandes responsabilidades, apesar da tenra idade. Rita fazia o que podia mas não era 
bem aceita por Joaquim ( Pai de Elza) que pedia a não interferência dela “ nos assuntos 
da família”. Rita teve uma idéia e procurou colocá-la em prática: Achou que Elza devia ter 
um parceiro de caminhada. Um bom rapaz que poderia então acompanhá-la e seria seu 
companheiro nas dores, nas alegrias, e dividiria então o fardo tão pesado, e moraria 
sossegadamente longe de casa.. 

 
Diz Rita: Arquitetei um plano: Tadeu era um bom rapaz, batalhador, de boa família , 

e gostava de Elza, embora esta não se interessasse por ele. Dei muitos conselhos a ela 
dizendo da importância do casamento e da ajuda que receberia e, assim, poderia ter uma 
vida melhor, sem a interferência do pai e madrasta. E., no entanto, não se convencia , 
pois, sentia a sua obrigação de cuidar dos irmãozinhos, tarefa que sua mãe não pode 
cumprir, e além disso, não se sentia preparada para o casamento e nem gostava do 
Tadeu. Convidei então Elza e seus irmãos para que me visitassem no sítio e também 
chamei o Tadeu. Tiveram um dia feliz, mas passou rápido e à noite “não tive coragem de 
deixá-los ir para casa”. Tadeu também ficou no sítio, e sempre orientada por mim, Elza 
conversou com ele... e conceberam naquela noite! A vida de Elza ficou pior, primeiro por 
causa da própria consciência: Não poderia ter acontecido isso. Ela era pura demais para 
isso e tudo o que sua mãe havia ensinado, caía agora por terra. E mais, o pai, implacável, 
duro, não aceitou esta situação: Uma gravidez! Não, não estava dentro dos planos! Acolhi-
a, então, em minha casa e a animei a casar-se. No inicio relutou, mas a criança crescia 
em seu ventre e achou então melhor aceitar. 

 
Diz Elza: Não por causa de mim, mas por papai: Ele se envergonhava da minha 

situação e assim, com o casamento, tudo ficaria normal! E casei-me. Mas, tive ainda de 
cuidar de meus irmãos mais pequenos, já que a nova mulher de papai não os cuidava. 
Tive de cuidar também de meu sogro doente, viúvo há pouco tempo e do qual nenhum de 
seus outros filhos tinha condições de cuidar! A minha criança não nasceu! Foi tirada em 
pedaços, à força de ferros... Para eu viver era necessário sacrificar a criança, foi a escolha 
de Tadeu, aos médicos! O remorso me perseguiu a vida inteira: Por ter sido fraca 
aceitando a proposta de Tadeu que resultou na gravidez inconseqüente, e o remorso por 
não ter tido coragem de colocar a minha vida no lugar de meu filho! T. também sentiu 
remorsos durante toda sua vida, e teve uma vida muito difícil, de muitas lutas e 
sofrimentos, mas era um bom homem e obteve o perdão de Deus, ganhando o purgatório 
por quinze anos!” 

 



Diz Carolina: “Quando morri de tifo, ganhei logo o céu, e junto de Deus rezei muito 
por minhas crianças e por Joaquim, mas este era um cabeça dura e egoísta demais que 
pensava só em si próprio. Rezei muito e me sentia bem ao ver Elza ajudando seus 
irmãozinhos, mas via também seus sofrimentos, sua dor... Tadeu foi bom esposo, mas 
muito inexperiente e Elza continuou a sofrer... Sabe, Cláudio, daqui do céu se vê tudo e 
se pede a Deus a ajuda para os nossos queridos, mas os homens não escutam Deus e 
fazem tudo errado. Por isso há os sofrimentos, as dores: Eles não percebem as 
orientações de Deus: Não seguem! São egoístas demais e acabam causando sofrimentos a 
si e aos outros.” 

 
Diz Elza: “Mas aqui estamos todos bem! Na verdade, cada uma de nós tem uma 

história triste e procurou amenizar um pouco as dores da outra, pois só no próprio 
sofrimento se consegue perceber que o outro também sofre!” 

 
Diz Rita: “Mas muitas vezes, querendo ajudar, atrapalhamos! Achamos que fizemos 

o melhor, mas nos esquecemos de uma coisa muito importante: Nenhum de nós, tem o 
direito de ditar regras a ninguém! Cada qual é livre e tem seu direito de decidir. Ajudar, 
sim, aconselhar sim... interferir, jamais! Estou no céu, mas meu purgatório foi muito 
duro: Aquela criança mutilada não me saiu da frente, até o dia em que entrei no céu e 
isto levou treze anos!”  

 
(Por que me contaram tudo isso?) 
 
Diz Rita: “Quero que rezes por meus filhos, que não são felizes... jamais foram felizes 

e isto também foi uma de minhas penas...” 
Elas queriam me dizer mais, mas eu não quis mais escutar: Minha cabeça fervia... 

Jamais poderia imaginar que um dia poderia alguém me contar seus segredos... Por quê ?  
Diz Elza: “Um dia ficarias sabendo... todos ficam. Mas agora Deus permite para que 

possas contar a outros, e quem sabe, ajudar a muitos...” 
 
(A criança foi batizada ?)  
 
“Sim! A parteira batizou antes do sacrifício e T. a sepultou piedosamente... no quintal 

da casa! Amém?” 
  
(Chega, eu falei! Não quero ouvir mais nada!) 
 
E São Miguel: “Esta história faz parte de tantas vidas! Amém!” “São Miguel.”  
 
Com.: “Esta história faz parte de tantas vidas”. O fecho desta história nos leva a 

refletir sobre as conseqüências trágicas da ingerência, muitas vezes até bem 
intencionada, na vida de outras pessoas. E isto acontece com muito mais freqüência do 
que pensamos, causando sérios danos e dissabores às pessoas envolvidas, motivo pelo 
qual Deus permitiu que a história fosse contada para nossa reflexão pessoal e, assim,os 
mesmos erros possam ser evitados. 

Aconselhar, orientar as pessoas é bom e até devemos fazer, mas interferir jamais. A 
interferência afronta a liberdade de cada um é uma violência ao livre arbítrio e até pode 
induzir a erros fatais, causando sofrimentos, dores e mágoas que dificilmente são 
superados. Deus quer que sejamos felizes,já nesta vida, mas por causa dos erros, os 
homens acabam sendo infelizes. Não seguem as orientações de Deus que nos são dadas, 
através da voz da consciência ou das circunstâncias da nossa vida e ainda através dos 
acontecimentos de cada dia. Quem é cabeça dura, egoísta e deseja tudo só para si, acaba 
sendo infeliz e pode levar outros a serem infelizes. 

A história também faz um alerta sobre as conseqüências do aborto. O aborto 
provocado – sejam quais forem as razões – deixa marcas profundas, especialmente na 



mulher, causa remorsos de consciência e se não houver arrependimento e o perdão 
sacramental pode levar à perdição eterna, pois, o sangue dos inocentes clama a Deus. 
Uma gravidez inconseqüente muitas vezes leva à prática de tais crimes contra vidas 
inocentes. Pensem seriamente os jovens sobre as conseqüências de tais atos que podem 
torná-los infelizes para o resto de suas vidas. 

Mas, a história das três mulheres acima também nos dá uma catequese sobre o 
dogma da Comunhão dos Santos. Muitos acreditam que as pessoas falecidas não mais se 
interessem pelos seus parentes e amigos com os quais viveram, sofreram e se 
comunicaram. Ledo engano! Desde o Paraíso e, mesmo no purgatório, elas acompanham 
a vida de cada pessoa do seu relacionamento e intercedem diante de Deus pela salvação 
destas pessoas. Se alegram com o Bem praticado e, se assim podemos dizer, se 
entristecem com os erros que elas vêem as pessoas praticarem. Portanto, se nós 
desejarmos alegrar alguém que amamos e que já está na eternidade, esforcemo-nos por 
fazer o Bem, praticar a justiça e a caridade e viver a nossa fé amando a Deus acima de 
todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. 

  
Capela Maria Rosa Mística - Fala uma alma 
 
“Paz”! Filho, ouça esta história! (“São Miguel”) 
“Ainda com cinco anos de idade, presenciei cenas de sexo, embora sem saber do que 

se tratava: meus dois irmãos e duas irmãs mantinham relações entre si, no sótão da casa, 
e eu era levado a presenciar e isto continuou até a entrada de minha adolescência. Meus 
irmãos traziam outras crianças à casa, para a “festa” que durava horas e horas. Aquilo, 
na verdade, nunca me atraía enquanto criança, porém com o passar dos anos comecei a 
sentir também estranhas sensações e participei também das orgias. Não por muito tempo, 
pois, percebi que aquilo era errado e lutei por afastar-me. E consegui! Porém, as imagens 
me perseguiram durante toda a minha vida e uma luta tremenda travava-se dentro de 
mim e tudo me atraía para o sexo: fotos, revistas, meninas, mulheres... e eu lutava 
tremendamente. 

Casei-me, constituí família e fomos felizes. Jamais traí minha esposa. Jamais caí.  
Mas, meus pensamentos me traiam e traiam minha esposa e filhos. Combati um bom 
combate, pois não sucumbi, mas pequei muito por omissão: Jamais disse uma palavra 
que pudesse ajudar a mudar as atitudes de meus irmãos. Jamais ajudei para que 
saíssem de tal situação. Embora para mim tudo tenha acontecido na infância e início da 
adolescência, percebia que meus irmãos continuavam nas tais práticas e alguns deles 
nunca foram felizes em seus casamentos. Mas, eu nunca disse nada a eles, embora eu me 
tenha afastado totalmente. Meu purgatório foi violento, pois o fogo me queimava até as 
vísceras e eu gritava muito. Cada chama me fazia lembrar as cenas de cada minuto e me 
queimava o coração e a alma... 

Segui os caminhos corretos, mas não ensinei os outros e tive de pagar caro por isso: 
Meu suplício no purgatório durou 45 anos, pois tantos foram os anos que se somaram ao 
tempo de minha atuação, ao número de pessoas: 5 pessoas e 9 anos de minha idade, são 
45 anos, pois me afastei aos nove anos. Neste tempo de purgatório, pedi a Deus que 
usasse meus sofrimentos para a  cura de meus irmãos. Na verdade, percebo agora, que o 
mais atingido fui eu, porque tive a graça do conhecimento da verdade, enquanto eles 
agiam “com normalidade”. Por isso, não terão muitas penas por causa destes atos, e mais 
ainda porque eu paguei por eles! Deus é Misericórdia e atendeu a meu pedido. Por outros 
males, sim, mas por estes você os libertou... Na terra, a luta foi tremenda, mas no 
purgatório não houve luta: Apenas a submissão, a aceitação sem procura de defesa, sem 
esquiva! Não pude rezar por mim, pois tive a vida inteira na terra, para mudar, e, curioso, 
poucos rezam por mim: Na verdade, minha mãe e esposa rezaram e rezam por mim. Meus 
irmãos... eu é que rezo por eles! Mas, conforme o Senhor me revelou: “Aquelas penas 
estão pagas.” Eu quis assim. Aceitei assim, porque na terra, fui covarde! As chamas 
consumiram meus erros e consumiram os erros de meus irmãos, através de mim! Como é 
Divino fazer-se vítima, fazer-se cordeiro... Se ganha o céu! Daqui se percebe as poucas 



vítimas na terra!  Mas, percebe-se uma grande vítima por amor a toda a humanidade e 
que já sofre na terra a purificação da mesma: Sua Santidade o Papa João Paulo II, diante 
do qual até o céu presta reverência! E, por isso, o mundo será salvo! Amém?  ASSINA : 
(CIR) 

Com.: Como é infinita a bondade e a misericórdia deste nosso Deus! Tudo Ele faz 
para ajudar os seus filhos que, na maioria das vezes, se mostram ingratos e 
menosprezam os ensinamentos de Jesus no seu Evangelho e na Santa Igreja Católica. A 
história destes irmãos que nos é relatada através do Arcanjo São Miguel, nos propõe 
ensinamentos preciosos que devem servir de alerta para os que se encontram nas 
mesmas condições: Muitas vezes Deus nos dá a graça do conhecimento de um mal 
praticado para que dele nos afastemos. Mas, se tal prática envolveu outras pessoas, cabe-
nos o dever inescapável de alertá-las para que também deixem de praticar o mal e se 
arrependam e, assim, possam receber o perdão de suas faltas. Caso contrário, seremos 
cúmplices do mal assim praticado. 

Realmente é divino fazer-se vítima. Nisso, imitamos o próprio Senhor que se tornou 
vítima inocente para a nossa redenção, entregando-se à morte e morte de cruz. Não 
somente enquanto peregrinamos neste vale de lágrimas podemos ajudar os nossos irmãos 
oferecendo orações e sacrifícios por eles, mas também no purgatório podemos fazê-lo em 
virtude da Comunhão dos Santos. Porém, devemos ter presente que no purgatório a 
remição da mesma pena é muito mais dolorosa do que se o fizéssemos ainda em vida. 
Esforcemos então aceitando com paciência e resignação todos os sofrimentos e cruzes que 
o nosso bom Deus nos envia, neste mundo, para a nossa purificação e a de nossos 
irmãos. Imitemos, assim, a grande vítima de hoje que carrega nos seus ombros o peso de 
uma humanidade que se rebelou contra Deus: João Paulo II - o doce Cristo na terra! 

 
GRANDE FLORIANÓPOLIS 

 
3l.05.2004 

 
Cem.01: “Paz!” “Bom dia, filhinhos, e muito obrigada. Fico feliz por vosso ânimo e fé. 

Fico feliz com a presença de (...) Como seria bom se toda a Igreja acompanhasse estas 
visitas, ou pelo menos nas segundas-feiras continuasse a devoção às almas... Como o céu 
ficaria feliz!” Peço-vos, filhinhos, que ameis muito as almas, que sejais apaixonados por 
elas. Não deveis buscar, nestas visitas, respostas para a vossa curiosidade, mas deveis 
buscar a salvação das almas, por vossa força no amor. Hoje salvam-se 1.313 almas de 
outros lugares... Muito obrigada. Eu vos abençôo.” “Maria, Mãe do Universo.”  

Com.: Nesta caminhada em visita aos cemitérios da Grande Florianópolis, estava 
conosco um sacerdote que também tem um grande amor às almas do purgatório. Logo de 
início a Mãe do Céu manifesta a sua alegria pela presença dele e pede que toda a Igreja 
continue com o salutar costume de rezar pelas almas do purgatório, especialmente nas 
segundas-feiras que é dia da semana consagrado pela Igreja à uma especial veneração 
pelos falecidos. Deseja mesmo que sejamos apaixonados pelas almas, mas sem deixarmos 
nos dominar pela curiosidade. 

 
Cem. 02: “À visita de um sacerdote, Deus se manifesta mais beneplácito para com as 

almas e para com seus devotos, e por isso hoje destina 1 milhão de almas e outra multidão 
de santos e anjos para vos acompanhar. Com efeito, as almas são poderosíssimas 
intercessoras e podeis contar com elas em todos os momentos necessários... Aqui são 
alguns os mortos, na verdade, 11 e destes, alguns se dedicavam mais à busca das 
riquezas, na ganância, no poder e não buscavam nos seus corações, a Deus. Hoje o céu é 
festa, e daqui são 3.711 que já estão no céu por vossas orações e visita anterior. Além 
dessas, outras 314 se salvam hoje. Muito obrigado”. “São Miguel.”  

Com.: Vede que graça é a presença de um Ministro de Deus nessas visitas aos 
cemitérios. Deus derrama incontáveis graças sobre as almas bem como sobre os seus 
devotos. E graça preciosa acontece com as almas que nos acompanham e intercedem por 



nós. Muitas vezes o céu tem nos afirmado que a sua intercessão é poderosíssima .E nós 
podemos contar sempre com elas, com o seu auxílio, pois são gratas pelas orações e 
sufrágios que recebem de cada um de nós. Elas não se deixam vencer em generosidade e 
de Deus nos alcançam muito mais do que podemos imaginar. 

 
Cem.03 “Aqui também começou com uma cruz! Um assassinato por causa de terras e 

mais tarde outros ocuparam o espaço... Muito obrigado, filhinhos”. Aqui se perderam 4: sexo 
criminoso.” “São Miguel.” 

Com.: Já por diversas vezes temos visto um cemitério ter início a partir de um 
assassinato. As pessoas marcam o lugar com uma cruz e vão lá para rezar e recomendar 
a alma do falecido e, assim, se inicia a construção do campo santo.  

 
Cem. 04 “O (Z...) foi um bruxo e subjugou toda sua casa, e sua família viveu a seus 

pés... sob suas ordens! Está no inferno, mas a força de sua esposa salvou toda a família, 
ainda que, alguns de seus filhos também, até um determinado tempo, seguiram suas 
pegadas... (as pegadas de Z...)”.Muito obrigado, filhinhos. Aqui são 3 os perdidos e estão 
aqui sepultadas 3.271 almas. Amém!” “São Miguel.”  

Com.: É difícil imaginar que numa pequena localidade do interior tenham vivido 
pessoas que se dedicassem à bruxaria, como é este caso. Chegou a ponto de escravizar 
toda a família e não fossem as orações e os sofrimentos da esposa e mãe, também os 
filhos teriam trilhado o mesmo caminho. Por isso, Nossa Senhora nos afirma que, em 
cada família, necessita de pelo menos uma pessoa que reza para derramar graças sobre 
toda a família. Realmente, a oração da mãe salva, ainda que, neste caso, não tenha 
conseguido a salvação do esposo. 

(À uma pergunta do Cláudio, São Miguel responde): 
“Sim! O sacerdote está no céu, mas sua falta de coragem em denunciar lhe deu um 

purgatório imenso, de muitos sofrimentos equivalentes a um câncer na língua... Os 
patriarcas que muito sofreram e lutaram , gozam hoje no céu, mas faltam 3: a ganância 
por terras falou mais alto. Aqui se salvam hoje 1.913 almas dos vossos antepassados em 
outras regiões... 

 (De... ?) 
 “Não há mais antepassados perdidos e nem no purgatório... antepassados diretos... 

Parentes, sim. Amém? Muito obrigado.” “São Miguel.”  
 
 Cem. 05 “Obrigado por vosso amor. É este o amor que salva: A busca, a preocupação 

com os amigos de Deus!”.Sim, porque Deus se preocupa com todos e confia em vós para a 
batalha no resgate deles. Amém! Sois íntimos amigos das almas e a retribuição é imensa! 
Louvado seja Deus por este vosso trabalho. Aqui há um que se perdeu: cabeça dura!” “São 
Miguel. 

Com.: Como é gratificante saber que Deus confia em nós, no grupo Salvai Almas! 
Mas, também, como é grande a responsabilidade de cada um de nós em corresponder ao 
máximo à esta confiança. Não podemos decepcionar a Deus e as almas. Elas esperam 
muito de nós e de todos os que participam desta grande missão de salvar almas.  

 
Cem. 06 “A comunidade é evangélica, mas aqui há muitos católicos. De qualquer 

forma os outros também são filhinhos de Deus e vossa caminhada não distingue este ou 
aquele...”. Salvam-se mais 97 e há um perdido. Amém!” “São Miguel.” 

Com.: Neste cemitério evangélico o Arcanjo nos diz que, católicos ou evangélicos, 
somos todos filhos de Deus. Deus ama a todos indistintamente e, assim, o nosso trabalho 
não deve distinguir uns dos outros .O Pai aguarda a todos os seus filhos para o abraço 
eterno, no Dia que não mais terá fim.  

 
Cem.: 07 “No inicio, multidões rezavam com amor, depois a multidão era menor e o 

amor também e hoje já são poucos...”. Por que não continuar com a mesma fé? Está próximo 
o dia do julgamento das nações e mais necessário ainda se faz o estado de penitência e 



oração, porque... Quem escapará do jugo? Quem escapará do juízo? Eu sou a Mãe! A Mãe! 
Eu amo a todos os meus filhos. Rezai então por todos com este amor que tendes... e com 
esta fé! E rezai pela Igreja. Obrigada. Amém”.  

 “Peço-vos que mais vezes visitem os cemitérios com a companhia deste sacerdote : O 
céu está realmente em festa por este dia! Muito obrigada”. Há mais almas... mais... e há as 
completamente esquecidas! Peço também ao Sacerdote rezar Santas Missas especiais pelas 
almas: As Santas Missas são poderosíssimas e as acompanho e amo as que são 
celebradas por ele. Amém? Eu os abençôo a todos.” “Maria, Mãe do Universo. 

Com.: Nossa Mãe observa, com certa tristeza, que no início se rezava muito neste 
local. Mas, com o passar do tempo, a afluência foi diminuindo e as orações também .Ela é 
Mãe e nos ama a todos e não deseja que sejamos surpreendidos no Dia do Juízo, pois 
ninguém escapará dele! Voltemos, portanto, à oração fervorosa, do coração, ao jejum e à 
penitência . 

 
Cem. 08 “Estou feliz convosco, filhinhos, pelo dia de hoje! Já podeis iniciar o retorno, 

mas realmente é importante ir a (...)”. Agradeço a todos e os abençôo. Peço que rezem 
sempre por todas as religiosas do mundo inteiro : Os valores estão se perdendo... Mas 
existem os santos. Amém? A partir daqui, salvam-se hoje 3.114 almas, todas ligadas às 
famílias destas religiosas. Amém? 

(Cláudio explica: O grupo cantava músicas de Nossa Senhora e as almas das irmãs 
cantavam junto conosco...) 

“Eu vos abençôo e a todos de vossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém! “ “Maria, Mãe do Universo.”  

“Que sejas sempre um verdadeiro militante em prol das almas. Amém!” 
 
Cem. 09 “Há filhinhos em toda parte, mas quem os procura? E como Deus anseia em 

reencontrá-los para o abraço permanente! Continuai então esta caminhada de amor, 
batizando alguns, orientando a outros... Muito obrigado. A Grande Senhora está felicíssima! 
Deus seja louvado!” “São Miguel.” “Se não há o batismo há o ódio, o desamor.. e isto não 
salva a mãe! Amém!” 

Com.: O Arcanjo São Miguel muitas vezes se refere à nossa Mãe como a Grande 
Senhora Sendo Ela Comandante do exército celeste tem em São Miguel o seu General ao 
qual confia a tarefa de combater as potências do Mal. 

 
Cem. 10 “Há muitas coisas a dizer aqui. Por ora peço: Rezai muito por este lugar que é 

muito usado para “purificar” erros cometidos... ou escondê-los dos grandes centros. Amém! 
Rezai por este povo que foi sempre oprimido e sofre as conseqüências... Muito obrigado a 
todos vocês por este carinho que tendes dedicado ao sacerdote. Aquelas 1 milhão (de 
almas) levam agora o vosso abraço ao Pai!... Amém!”.  

 (Aqui São Miguel aborda um assunto grave e pede para “não falar alto”. É um absurdo 
o que acontece...)  

Com.: Quem poderá compreender a Misericórdia e a bondade deste nosso Pai do céu 
que destina um milhão de almas para nos acompanhar durante as visitas aos cemitérios 
e depois as abraça no céu por toda a eternidade! Tudo isto, em troca de tão pouco 
trabalho, mas feito com amor e com a presença de um Ministro do Altíssimo. Ó se os 
homens compreendessem a importância do Ministério sacerdotal diante do qual os 
próprios anjos do Senhor se curvam! Deus seja louvado por tudo e por todos! 

 
RIO GRANDE DO SUL 

 
03.06.2004 

  
Nesta caminhada o Grupo Salvai Almas, a pedido de Nossa Senhora, dirigiu-se ao 

vizinho estado do Rio Grande do Sul para visitar cemitérios e libertar almas. Foi uma 
caminhada de muitos frutos espirituais pelas graças que Deus continuamente derrama 



sobre nós e especialmente sobre as almas do purgatório que, pelo poder da Paixão, morte 
e ressurreição do Senhor são libertadas das suas penas e recebem, assim, o abraço de 
Deus Pai. Nós somos apenas pequenos instrumentos da sua infinita misericórdia que, 
hoje, mais do que nunca, é derramada sobre o mundo. Logo ao início desta caminhada a 
nossa Mãe do Céu traçou o objetivo principal: Rezar pelas almas dos sacerdotes que se 
encontram no Purgatório, pois Deus Pai vai precisar deles durante a grande tribulação 
pela qual o mundo e a Igreja deverá passar para se purificar de todos os seus males e 
pecados antes da Vinda Gloriosa de Jesus. Neste sentido, temos mais de uma mensagem 
recebida pelo Cláudio urgindo a necessidade de rezar nesta intenção.  

Muitas vezes somos interpelados da razão de se rezar nos cemitérios quando a 
oração poderia ser feita na Igreja e mesmo em qualquer lugar. Respondemos, como o Céu 
tem nos ensinado: Deus quer “ver” o nosso amor e dedicação pelas almas. As visitas a 
cemitérios de lugares distantes exigem sacrifícios e desprendimento. Portanto, o que salva 
é sempre o amor. Sabemos perfeitamente que a alma não se encontra no cemitério, mas é 
o lugar “marcado” pela presença dos restos mortais do corpo – Templo do Espírito Santo e 
é aí que, normalmente, as almas se manifestam sempre através do Arcanjo São Miguel, de 
Nossa Senhora e, algumas vezes, através de próprio Jesus. Repetimos aqui a mensagem 
recebida do Céu: “A busca das almas emociona Deus Pai” que deseja abraçá-las. Tem 
saudade das almas que saíram de Suas Mãos e a Ele devem retornar.  

 
Cem: 01 > “Bom dia, filhinhos!” “Também hoje estarei com vocês acompanhada por 

uma corte de Anjos e Almas, milhares delas já santos no céu. Hoje peço rezarem e 
oferecerem esta caminhada às almas sacerdotais do purgatório: Deus precisa deles. Rezem 
e amem muito os sacerdotes, mas sejam também sacerdotes em busca das almas e 
orientadores dos tesouros do céu. Amém! Eu os abençôo, em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém! Há um perdido*: assassinou a filha para camuflar seus atos ...” 
“Maria, Mãe do Universo.” 

 (Trata-se de um pai que violentava sexualmente a filha e esta, o ameaçava denunciar. 
Tal ato me é sempre mostrado)  

 
Cem: 02 > É feio! É horrível!...* Ajudem para que as almas sejam campos limpos. 

Peçam a intercessão das que caminham para o céu... De fato, há milhões de corações 
assim... Aqui também há um perdido por assassinato... por terras e poder. A maioria é povo 
simples, batalhador e sobretudo, sofredor... Amém. Obrigado “” São Miguel.”  

(Cláudio comenta: A exclamação “é feio, é horrível”, é por causa do cemitério muito 
sujo...) 

Com: Estes dois cemitérios pequenos, ambos abandonados no meio do mato, 
guardam aqueles túmulos antiqüíssimos pertencentes aos ricos proprietários daquelas 
vastas regiões de campo. Muitos deles acabaram sem nada, e seus descendentes saíram 
para longe nunca mais visitando os túmulos de seus antepassados. O estado de tais 
túmulos e cemitérios nos mostra, por analogia, o estado das almas em pecado. Cuidemos 
para que a nossa alma viva sempre o Estado de Graça. Mas, se por desventura viermos a 
perdê-la temos sempre à nossa disposição os Sacramentos da Igreja, especialmente a 
Confissão e a Eucaristia. 

 
Cem: 03 > “Também três de santos antepassados vossos vos acompanham hoje... já 

glorificados por vossas orações... Agora, neste momento, Deus eleva o primeiro grupo de 
resgatados e são 4.817... Todos abraçam o Pai com o vosso abraço, isto é, o abraço de cada 
um de vocês. Amém. Houve muitos erros, muita ganância, muita sede de poder e crimes 
hediondos espalhados por todo o campo. Contudo, aqui são 7 os perdidos. Deus seja 
sempre louvado. Amém.” “São Miguel.”  

(Os perdidos são importantes?) 
“Sim! Os grandes!” 
Com.:Há momentos de grande emoção para o Grupo quando o Céu se manifesta com 

tanto carinho a ponto de nos informar que três antepassados de cada uma das pessoas 



do grupo estavam caminhando conosco .São santos, já glorificados com a ajuda das 
nossas orações e que agora recebem a incumbência de interceder por nós. A manifestação 
da sua presença é feita ao Cláudio, mas também alguns do Grupo tiveram a graça de 
perceber visivelmente a sua presença, especialmente da própria mãe. 

 
 Cem: 04 > (Cláudio comenta): Me foram mostrados atos absurdos praticados por 

uma das pessoas ali sepultadas... E me perguntava: Será que existem pessoas capazes 
disso?) 

“Mas infelizmente é assim e ainda haverá este tipo de coisas por muito tempo.”  
(Mas Deus precisa testemunhar e aceitar isso?)  
“Oh, filhos, rezai muito... e obrigado por vosso amor. O esposo a obrigava a atos 

impuros e a ser o canal que rendia valores à casa, isto é, à prostituição... Aberração! 
Absurdo! Não poderia ir ao céu! Obrigado mais uma vez, filhinhos, e rezai muito pelos mais 
fracos. Amém.” (Ele não poderia se converter? ) “Mas teve oportunidades, até com as 
Santas Missões na qual trabalhou e foi um dos responsáveis pelo acontecimento. Mas quis 
se perder! “ “São Miguel.”  

Com: Parece realmente impossível que um homem cometa a loucura de escravizar a 
própria esposa obrigando-a a se prostituir com outros homens para auferir rendimentos. 
Claro que tais rendas são malditas e acabam por levar a pessoa que pratica tais atos à 
perdição eterna como foi o caso deste homem. E dizer que ainda se fazia passar por líder 
comunitário da Igreja para mascarar a sua pele de lobo feroz.  

 
Cem: 05 > “Aqui não há perdidos, mas quase todos eram “massacrados” pelos 

poderosos e por todos os das redondezas. Aqui, hoje se salvam 9 almas. Amém.””São 
Miguel”. 

 
Cem: 06 >”O céu faz continência por causa deste vosso gesto.” “Obrigado: vou agora 

ao céu. Esperei 27 anos. De fato, pertenço à família atrás e agi muito mal com 
arrendatários, mas me converti por causa de meus pais. Sou da relação anotada pelo G. 
Amém. Muito Obrigado.” ( J.C.) “São Miguel.” 

(Cláudio comenta) É um cemitério com apenas um túmulo, isto é um túmulo isolado 
na fazenda. Este homem estava há 27 anos esperando a nossa visita Ao passarmos na 
estrada em frente não poderíamos ver, mas um dos nossos o sentiu e num esforço 
percebeu que havia algo no alto. Paramos e vimos o túmulo. Família atrás quer dizer, 
pertence à família do cemitério que passamos antes e fazer continência: O céu se alegra. 

 
Cem: 07 > “Aqui tudo era dos três irmãos. O patriarca está na cidade grande, assim 

como outros poderosos, mas o tal se salvou: dos três, dois se perderam e um foi salvo hoje. 
Rezai muito pelos menos favorecidos que ainda caminham por aqui. Salvam-se agora mais 
119 almas de lugares dos arredores, sem cemitérios... Amém.””São Miguel.”  

 (Deste cemitério podíamos ver outro, no alto, do outro lado da estrada.)  
 “É seqüência, mas eram inimigos. Total de perdidos: três.” 
 Com: As marcas do ódio gerado entre irmãos por disputas de terras permanecem 

mesmo depois da morte a ponto de serem os corpos sepultados distantes um do outro. 
Temos visto muitos casos de perdição eterna por causa de roubos e disputas de terras. 
Eis a que ponto pode chegar a cegueira do homem que tem o seu coração preso aos bens 
deste mundo!  

 
 Cem: 08 > “Obrigado, filhos. Somos dos poucos que tiveram o privilégio de ficar nas 

nossas próprias terras: os outros foram expulsos. Mas no início não tínhamos estes 
túmulos. Estamos no céu com centenas que também sofreram muito. Amém. (...)” “São 
Miguel.”  

 Com: Aqui apenas um túmulo, ao lado de uma porteira de entrada de fazenda, onde 
se acha enterrado um casal. O tumulo é recente, feito pelos herdeiros. Este casal escapou 



de ser roubado, muito provavelmente pelos três irmãos perdidos do cemitério anterior que 
fica próximo.  

 
 Cem: 09 > “De fato, o homem pode progredir, mas não apaga os estragos do passado. 

Há muita arrogância, impertinência nos corações... A oração precisa ser constante e isto 
está faltando, na verdade, está apagando. Então o progresso traz ainda mais desgraças, 
porque não é progresso de Deus... Rezai muito e fortalecei-vos sempre na fé. Aqui estão 9 
perdidos e salvam-se agora 1.498 daqui. Os outros! Estão em outra cidade, cidade grande: 
Caxias. Amém!” “São Miguel.”  

 Com: De fato, se a oração não acompanhar o progresso do homem as desgraças 
serão inevitáveis. E hoje, como nos diz o Arcanjo, a oração está morrendo. É preciso então 
a oração constante. É preciso urgentemente que voltemos aos antigos costumes de oração 
em família se ainda quisermos salvar o mundo. Mesmo que apenas uma pessoa da família 
reze, ela poderá salvar toda a família e tornar, assim, o mundo um pouco melhor. 

 
 Cem: 10 > “Em cada família há um sinal... Mas normalmente o início da corrupção do 

poder é o trágico fim de alguns... depois o sinal, o amor, a fé, e as famílias começam a 
ressurgir... Aqui o casal C... se perdeu, mas os descendentes foram sinais para as futuras 
gerações”.  

 (Por que o casal se perdeu?)  
 “Ganância, terras”. “Amém! São Miguel!” 
 Com: Neste caso, sinal significa que alguém da família é tocado pela Graça de Deus 

e corresponde ao apelo que lhe é dirigido. Alguns se perderam, mas Deus em sua 
Misericórdia, suscita outros membros da família que se tornam sinais de salvação e se 
restabelece, assim, a ponte de salvação rompida.  

 
 Cem: 11 > “Muita intriga pelos portugueses que se achavam os donos e os alemães 

que também queriam sua parte. Muito sangue escorreu por estes campos. Aqui também dois 
são os perdidos por terras que acabaram caindo nas mãos de terceiros! Salvam-se neste 
momento mais 394 de vários lugares (campos) Amém.” “São Miguel.”  

 Com: Enquanto dois lados brigavam por estas terras, elas acabaram caindo nas 
mãos de outras pessoas, embora nem sempre legalmente. O ódio, entretanto, matou a 
dois, um de cada lado. Quanta insensatez! 

 Cem: 12 > “Por muitos anos trafiquei e consumi drogas e morri por isso. Graças, no 
entanto às orações de mamãe e de amigos, me converti, sem contudo me livrar do 
purgatório. Mas daqui eu rezei e ofereci meu castigo pela salvação de meu pai, porque foi 
dele que aprendi (o tráfico e o uso de drogas) e ele se salvou também, mas seu purgatório é 
longo, pois muitos jovens seguiram seu caminho. Agora ele oferece aos jovens e eu estou 
agora, junto com mais 1.911 almas, subindo aos braços do Pai do Céu! Louvado seja Deus. 
Obrigado por conhecer-vos. ( E.R.) “ “Aqui estão perdidos 11: corrupção de menores e 
drogas.” “São Miguel.”  

Com: Eis ai a prova da misericórdia divina: até traficantes se salvam! Basta que 
alguém da família – neste caso a mãe – reze com verdadeira fé. O destino seria o inferno, 
mas a oração humilde, perseverante, mudou o destino do pai e do filho. Que poder 
imenso tem a oração, especialmente a oração de uma mãe!  

 
Cem: 13 > (Chegamos à noite e o Cemitério já estava fechado e rezamos na porta.) 

“Muito obrigada, filhos. De qualquer forma este cemitério precisa ser novamente visitado, 
porém em outras datas ou por outras pessoas, pois nesta cidade há muita corrupção: o 
poder, a ganância e os traficantes... De fato aqui estão os”grandes” e há 18 no inferno e 
destes, 9 por causa de drogas. Na verdade os da ( cidade) anterior, eram pequenos. Rezai 
muito pelas famílias e pelos poderosos. Agradeço à R.. por este momento. Eu a amo muito e 
peço (para) não ter medo do que vier: Eu a conduzo. Amém? Boa noite, filhinhos e muito 
obrigada. Aqui salvam-se 4.974 e mais 100 mil de vários lugares...”(E quanto á R...? ) “Sim! 



Ela salva muitas almas. Na verdade milhares, por causa de sua luta e sofrimento. Amém?” 
“Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!” “Maria, Mãe do Universo”. 

 Com: Trata-se de uma cidade turística com muita riqueza, luxo e conforto, mas 
também com corrupção, drogas e pornografia. Por causa da riqueza que circula e do 
grande afluxo de turistas, os traficantes aqui se instalaram e a conseqüência é o grande 
número de perdidos, em um só cemitério, por causa do tráfico de drogas. 

 
04.06.2004 

 
 Cem: 14 > “Filhinhos, Paz! Bom dia!” “Na verdade, tendes o privilégio de serdes 

acompanhados por grande corte do céu! A festa é fantástica pois novos filhos se 
reencontram com o Pai! Hoje o Grande Pedro vos acompanha, pois”precisa” ver o que 
acontece convosco! (Ele abre as portas do céu para as almas?) “Sim! É a “Porta da Igreja” e 
sois a verdadeira Igreja. Continuai assim. Há, por toda parte, trabalho para todos os filhos 
e o vosso é este: guiar para o céu as almas tristes! A alegria no céu é imensa! Que Deus 
hoje abrace a milhares delas e que em vossas casas a graça seja sempre constante!  

 (Cláudio explica: Aqui Nossa Senhora diz algo particular e que não estamos 
cumprindo o trajeto... Pergunto se devemos voltar) “Buscai as almas e tereis outras 
oportunidades, Amém? Hoje, aqui, já sobem ao céu 6.711 almas e neste local estão 
perdidas 19, pelos erros anteriores. Eu vos acompanharei também hoje. Eu vos abençôo 
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!” “Maria, Mãe do Universo.”  

 Com: Foi esta a primeira vez que, em um cemitério, tivemos a companhia de São 
Pedro, (o Grande Pedro) que queria “ver” de perto nosso trabalho. A razão está em que 
sobre Pedro Jesus quis edificar a sua Igreja, sendo o seu primeiro Chefe Visível e, neste 
caso, “ver” significa acompanhar de perto as nossas atividades em favor da Igreja e das 
almas. Assim como Pedro, muitos santos e santas acompanham a todos os que rezam nos 
cemitérios, pois esta companhia preciosa é força de proteção para todos os que rezam 
pelas almas. Em muitos cemitérios há sim, também, a presença maligna, em especial 
junto aos túmulos dos que em vida se consagraram ao demônio. Por isso é muito 
importante e até necessária a presença dos anjos e santos nestas caminhadas, pois 
diante deles o inferno foge em debandada. 

 
 Cem: 15 > Cemitério Evangélico > “Cada uma (cada pessoa) é importante para o seu 

tempo. O importante é saber se soube desincumbir-se de sua missão aos olhos de Deus. 
Das coisas terrenas, Deus não pedirá contas da capacidade ou do juízo... E Deus jamais 
abandona qualquer que seja, ainda que pelos homens, muitos são esquecidos. Obrigado por 
vosso amor. Aqui salvam-se 629 e estão perdidas 13 por teimosia e apego à terra. Amém. “ 
“São Miguel.”  

 (Cláudio: Deus não pedirá contas... isto é: para Deus, não interessam as coisas 
materiais) 

 
 Com: O que realmente importam são as coisas do Alto. Deus não pedirá contas dos 

bens materiais a não ser do mau uso que deles fizemos em vida. Deles podemos nos servir 
com moderação sem jamais olvidar os nossos irmãos menos afortunados e que 
necessitam do nosso socorro. Os bens materiais foram colocados por Deus à nossa 
disposição para uso comum. De que nos valerá a fortuna no Dia do Juízo de Deus?  

 
 Cem: 16 >”Obrigado, filhos. Não, Pedro não está mais convosco, mas a alegria dele 

acabou contagiando todo o céu. Hoje milhares de padres aguardam vossas orações e se 
preparam para o banquete de núpcias no céu... Na verdade, os sacerdotes sofrem muito no 
purgatório e muitos deles também são determinados a lá ficarem até o final dos tempos, 
com a diferença de que eles recebem as orações enquanto os outros (evangélicos) não, 
porque não ensinaram a rezar (pelas almas). Amém. Daqui são salvas 1.914 e estão 
perdidas 11 por corrupção e ganância, mas em todos é constante a atuação da maçonaria. 
Amém! Muito obrigado.” “São Miguel.” 



 Com: Como é grande a responsabilidade de um sacerdote! Por isso, alguns 
permanecem por longo tempo no purgatório por faltas cometidas e desleixo no seu 
sagrado ministério. Mas Deus tem deles misericórdia, pois, apesar de tudo, deixaram pai, 
mãe e família para se dedicarem ao Reino de Deus. Devemos então rezar muito pelos 
sacerdotes, não criticá-los e sim ajudá-los para que cumpram bem a sua extraordinária 
missão. Pois, também nós, os leigos, pelo Batismo, participamos do múnus sacerdotal. 
Não se chega ao Céu sem os padres católicos! 

 
 Cem: 17 > “Na verdade, a maçonaria não é religião, pois não tem Deus: se faz Deus e 

isto percebeis pelos minaretes e túmulos portentosos. O deus dela é o dinheiro e o poder e 
isto não é consciente, isto é, não tem, nem o dinheiro ou o poder, a consciência sã!... 
Portanto, filhos, Deus não está com a maçonaria. A maçonaria não está com Deus. Amém! 
Aqui salvam-se 3.813 almas e estão perdidas 19 sendo 11 de maçons.” “São Miguel.” 

 
 Cem: 18 > “Imagens bonitas! Sepulcros caiados! Chegam a envergonhar a face de 

Deus. Enganam os mais íntimos. Rezai muito para terdes um coração puro e transparente: 
Deus abomina os falsos. Aqui salvam-se hoje 2.116 almas e estão perdidas 20 por sexo e 
maçonaria. Louvado seja Deus por vossa caminhada. Muitos ficariam ainda aqui por 
decênios e alguns até por centenas de anos. Amém.” “São Miguel.” 

 Com: Túmulos ricos servem para esconder a podridão. Muitos que em vida foram 
“grandes” querem manter a imagem de grandeza. Mas, a Deus ninguém engana, pois Ele 
vê o que se esconde no coração humano. Cuidemos, portanto, para que o nosso interior 
seja agradável a Deus. O que realmente importa é o estado da nossa alma, no momento 
da morte. Vivamos hoje como se fosse o último dia da nossa vida terrena. 

 
 Cem: 19 > “Filhos, na verdade os católicos têm o caminho mais livre, mas quantos 

aqui estão que não viviam a verdade. Não basta “estar” católico, mas é preciso “ser” 
católico. Então há milhares no purgatório porque tiveram alguns católicos verdade rezando 
por eles. Os “verdade” dificilmente existem e são os que vão direto para o céu. Amém! Aqui 
salvam-se 4.917 e estão perdidos 5 por abuso sexual e corrupção.””São Miguel.” 

 Com: Quando o Arcanjo fala que nós os católicos temos o “caminho livre” quer 
significar que somente nós possuímos os Sacramentos que salvam. Somente na Igreja 
Católica se encontra a Verdade completa. Mas, de outra parte, a nossa responsabilidade é 
muito maior e Deus vai nos pedir severas contas pelo nosso descaso para com os 
Sacramentos. Por isso, não basta “estar” católico para se ir direto ao Céu. É preciso “ser” 
católico. É necessário que todo o nosso ser (corpo, alma e espírito) se empenhe no 
trabalho da salvação própria e na do nosso próximo. Lembremo-nos que ninguém se salva 
sozinho. Há sempre alguém que nos acompanha. 

 
 Cem: 20 > “Também os pais fazem planos para oferecer o melhor aos filhos e ao 

mundo, mas os filhos, muitos deles, acabam os decepcionando!” “Demos o melhor e meu 
filho me colocou no “canto da casa” esquecida. Mas rezei por ele e rezei muito, porém não 
quis escutar a Deus que o chamava... Rezai muito por vossos filhos: apesar de existirem os 
teimosos. Amém. ( J.S.) “Aqui se salvam 2.613 e estão perdidos 11 pelos erros já 
conhecidos.” “São Miguel.”  

 Com: Aqui um exemplo de uma mãe que lutou e quis oferecer o melhor para os seus 
filhos, mas estes a decepcionaram. Certamente, também lhes mostrou o Reto Caminho, 
mas eles preferiram escutar o mundo. Que os pais se empenhem em deixar aos filhos um 
legado espiritual que jamais perecerá e poderá levá-los à plena realização humana. E pela 
palavra desta mãe “não quis escutar” é sinal de que este homem se perdeu para sempre. 
Na verdade, há casos de teimosia tão absurda, que nem com muita oração dos outros eles 
se salvam. 

 
Cem: 21 > “Muitos ainda não conhecem o vosso trabalho e por isso, não rezam 

suficientemente pelas almas. Peço então que reorganizem vossas caminhadas a fim de que, 



por onde passardes, alguém do lugar fique sabendo através de livros ou alguma 
mensagem. Desta caminhada peço enviar via correio as mensagens para as cidades 
visitadas. Muito obrigada, filhinhos amados”. Aqui salvam-se 5.913 almas, mas nem todas 
deste cemitério. Perderam-se 13.”” Maria, Mãe do Universo.” 

 (O cemitério é grande)”  
 “Sim, mas há mais nos arredores... sem cemitérios.” 
 
Cem: 22 > Cemitério Evangélico: “Filhos, obrigado! Sim, na verdade, se todos 

cultivassem a fé, todos os túmulos estariam intactos e bonitos, pois haveria sempre a 
reverência e o respeito aos mortos. Aqui salvam-se 99 e os perdidos são os que para este 
lugar, trouxeram com sua igreja, a maçonaria militante: são 4. Continuai rezando também 
por todos.Amém.” “São Miguel”. (A Mamãe pediu a distribuição de livros, mas é caro...) 
“Mas não faltará!”  

 Com: O descaso e o desleixo do cemitério bem demonstra a falta de reverência para 
com os mortos. É imagem de um povo que não se preocupa com os seus entes queridos já 
falecidos. Se a Fé fosse mais bem cultivada haveria mais cuidado e preocupação com os 
túmulos que estão neste cemitério. 

  
 Cem: 23 > “(B.O.) Dono de escravos os usava para fazer negócios ilícitos com terras.”  
 (E era católico?)  
 “Não! Apenas de nome! Rezai muito, filhos. O dinheiro corrompe e distancia as 

pessoas de Deus.”  
 (Por que separados Evangélicos e Católicos?)  
 “As igrejas administravam...mas hoje é a lei e tanto um como outro, aceita de qualquer 

igreja. Muito obrigado. Aqui salvam-se 31 e há um perdido. Amém!” “São Miguel”.  
 Com: Constatamos aqui o exemplo de alguém que trocava escravos por terras. Fazia 

da pessoa humana moeda de troca e, por isso mesmo, se perdeu eternamente. De nada 
lhe valeu dizer-se católico, pois a Deus o que importa é “ser” católico. Realmente, o 
dinheiro corrompe as pessoas que chegam a ponto de escravizar o seu semelhante 
desfigurando-o como ser humano feito à imagem e semelhança de Deus.  

 
 Cem: 24 > “Obrigado, filhos. Daqui se salvam 5.817 almas e dos arredores mais 318 

e estão perdidas 17 por corrupção política e terras. Amém!” “São Miguel”.  
 
 Cem: 25 > “Há 2 perdidos. Salvam-se por aqui 214 almas. Em todos os cemitérios as 

almas vos esperam e depois abraçam por vós, a Deus e aos santos do céu! Amém!” “São 
Miguel”.  

 
 Cem: 26 > “Obrigado, filhos. Deus resgata do grande purgatório 33 sacerdotes que 

ficariam até o fim do mundo e os coloca no purgatório comum, ainda que, com grandes 
sofrimentos: sede. Muita sede! Aqui salvam-se 877 e estão perdidas, 3. Amém!” “São 
Miguel”.  

 Com: O Grande Purgatório aqui mencionado pelo Arcanjo no qual se encontravam 
os sacerdotes resgatados significa o nível mais profundo, de maior sofrimento e onde os 
sufrágios não os podem alcançar. Devem aí passar o tempo necessário para pagar a 
dívida contraída para com a Justiça Divina a não ser que a Misericórdia de Deus Pai 
abrevie tais sofrimentos como foi o caso destes 33 sacerdotes. Lá deveriam permanecer 
até ao final dos tempos. Agora, sim poderão ser socorridas com os sufrágios da Santa 
Igreja e com as nossas orações. Como Deus valoriza as orações do Grupo Salvai Almas e 
de todos os que rezam pelos falecidos! Empenhemos o nosso coração nesta tarefa tão 
meritória de salvação das almas que nos serão eternamente gratas.  

 
 Cem: 27 > “Há na verdade, muitas famílias envolvidas com o comércio do sexo.”  
 (Vejo bodes entrando nas casas de prostituição, o que são ?)  



 “São os que freqüentam...” “Aqui são 8.767 almas que se salvam e estão perdidas 
17.” “São Miguel.”  

 Com: Neste caso o Arcanjo São Miguel faz alusão a um texto do Evangelho que trata 
do Juízo Final quando Deus vai separar as ovelhas dos cabritos (bodes) dando a cada 
qual o prêmio ou o castigo que mereceram. Deseja significar que, se não se converterem, 
já se acham separados e destinados à perdição tais pessoas que freqüentam prostíbulos. 
Na verdade, temos visto muitos casos de perdição de donos de prostíbulos. Estes 
dificilmente se convertem e, por isso mesmo, se perdem. Se perdem porque fazem da 
prostituição uma fonte de lucro. Aviltam o ser humano que, muitas vezes, se entrega à 
prostituição por lhe faltarem de todo os bens destinados ao próprio sustento. 

 
 Cem: 28 >”Muito obrigado. Continuai salvando. Continuai lutando. Com efeito há pela 

frente muitos combates, tanto espirituais quanto temporais, contudo o céu está presente em 
todos os vossos momentos. Contai com ele. E Deus vos ama muito e em todos os vossos 
momentos vos olha e protege. Na verdade, Deus segue os vossos passos. Amém! Aqui são 
8.713 almas que se salvam e perdidas são 19.” “São Miguel.”  

 Com.: Nada nos acontece que não seja por permissão do nosso Bom Deus. Ele 
segue todos os nossos passos e premia todos os esforços feitos por amor. 

 
 Cem: 29 > São 39.793 almas que sobem ao céu neste momento por vossas benéficas 

orações. Os sacerdotes em cerimônia prostram-se agora diante de Deus e a Ele oferecem 
vossas orações e sacrifícios: são os sacerdotes que Deus precisará nos dias de tribulações. 
Eis que o universo é oferecido e vossas vidas. Amém! Neste cemitério estão perdidos 21 
pelos mesmos erros. Filhos, esta é realmente uma caminhada de Deus e para Deus. Muito 
obrigado.” “São Miguel.” “Há barreiras que o Pai derrubará por vós. Amém!” 

 Com.:. Se as pessoas entendessem a grandeza do Sacerdócio certamente nutririam 
uma grande reverência por eles. A vocação do Sacerdote é eterna, continua na eternidade. 
Com o Batismo imprime um caráter que jamais se apagará. Vede que um sacerdote pode, 
em alguns casos, substituir um medico, mas um médico jamais poderá substituir um 
sacerdote no seu ministério. E, neste caso, o Pai precisará destes Ministros para a Grande 
Evangelização dos últimos tempos. Será um momento ímpar na história humana quando 
também o céu se derramará sobre a terra, para auxiliar na conversão dos filhos rebeldes. 

 
05.06.2004 

 
 Cem: 30 > “Paz!” “Bom dia, filhinhos amados e muito obrigada por este momento tão 

bonito. Obrigada a todos vós que amam as almas e por elas dedicam vossas orações e 
sufrágios. Obrigada ao Grupo desta cidade. A vocês digo: Jamais estarei longe de vocês! 
Em tudo, tudo o que quiserdes, tudo o que precisardes, podeis contar comigo. Em todas as 
situações estarei presente e assim o céu todo. Portanto, filhinhos, contai sempre comigo. 
Aqui todas estão salvas por causa das orações e visitas vossas. Deste cemitério são 17 as 
perdidas e aqui Deus demonstra mais uma vez seu grande poder e Misericórdia. Rezai pela 
Igreja e tomai consciência de que tudo mudará, e até já começa a mudar. Ficai atentos: 
deveis permanecer na fé, para saberdes discernir à Luz do Espírito Santo, o certo do 
errado.Tudo é de Deus, isto é, o universo é de Deus, porém o demônio toma conta, ou 
pretende tomar conta de tudo. Portanto filhos, permanecei em estado de graça e caminhai 
para o alto, seguindo sempre os passos de Jesus. Eu abençôo a todos vós e peço que 
continueis esta caminhada que liberta. Sobem agora aos céus 97.819 almas das quais 
muitas são de vossas casas e amizades. Eu vos abençôo, em nome do Pai do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.” “Maria, Mãe do Universo.”  

 
 Cem: 31 > “Filhinhos, muito obrigada! Há na verdade, grandes bruxos encobertos 

pela secreta maçonaria que trabalham para si próprios não se importando com o verdadeiro 
bem estar do povo, e infelizmente muitos estão inseridos na Igreja. Todo o povo, todas as 
pessoas desta cidade são filhinhos de Deus e amados por Ele, mas o inimigo detesta os 



filhos de Deus. Sois, filhinhos, os arautos do céu e assim os inimigos podem tentar vos 
corromper ou até vos destruir, e destruir vossa fé. Rezai então muito. Jamais cessai de 
rezar pois é isto que afasta os demônios. Mas ele vos odeia e vos odiará ainda mais. No 
entanto, não deveis ter medo pois o Pai vos protege. Esta cidade está nos planos de 
satanás para que seja a ele consagrada, contudo, ainda não conseguiu seu intento, pois a 
Cruz fala mais alto e Deus é mais forte. Muito obrigada, filhinhos amados, por vosso amor. 
Aqui, mais 43.812 almas sobem ao céu, mas são 27 as perdidas e destas, 18 são as de 
maçons. Deus Misericórdia liberta também neste momento mais 9 almas do povo judeu e 
tem libertado por causa de vossas visitas e orações das pessoas daqui, mais 1.848.713 
almas dos mais diversos lugares e concede a graça da indulgência de 200 dias a todos vós. 
Amém! Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.””Maria, Mãe 
do Universo”. 

 Com: Sempre falamos que a Cruz fala mais alto! Em todos os estados, em todas as 
cidades de maior porte, sempre temos encontrado as marcas de satanás na entrada delas, 
como se dissesse: ela me pertence. Mas percebemos que, sempre, no alto de uma colina 
há uma cruz, há uma Igreja católica, e nela há um sacrário. É ali que reside a verdadeira 
força e o ÚNICO poder do Universo. Esta cidade onde se encontram os dois cemitérios 
acima estava realmente nos planos de satanás, mas a Santa Cruz falou mais alto, pois 
Deus é mais forte do que todas as forças do mal. Aqui também as almas que foram 
libertadas do purgatório pelas orações e visitas do grupo local, já santas, intercedem no 
céu pela cidade. 

 
 Cem: 32 >”Obrigado, filhos. Aqui se salvam, ou desde aqui, 2.894 almas e estão 

perdidas 9 mancomunadas com o poder. Amém! Continuai firmes, porque também hoje, o 
Pai olha para vós. Amém! Visitai Aparecida em Lages.” “São Miguel.”  

 Cláudio comenta: A visita à Igreja de Nossa Senhora Aparecida, em Lages, foi 
pedida para que o Grupo pudesse se beneficiar da Indulgência Plenária concedida pelo 
Santo Padre o Papa João Paulo II pelo centenário da Coroação da Imagem de Nossa 
Senhora Aparecida. 

 
 Cem: 33 > “ (...) Eu gostava muito do padre católico porque ele ensinava o que ia bem 

dentro do meu coração: Deus! Mas aprendi a luterana com meus pais, porque eles diziam 
que Deus é o mesmo,... um só. Com o tempo, alguém me ensinou o Santo Rosário e aí 
comecei a ver que não era a mesma coisa: Deus é o mesmo, mas a maneira de vivê-lo é 
outra coisa! Mesmo assim, fiquei na luterana. Aqui no purgatório vim porque Nossa Senhora 
me viu rezar o Rosário e agora rezo pelos que ainda não entenderam. Muitos daqui rezam 
pelos outros que estão aí, porque aqui aprenderam a rezar... e rezamos por vocês. Amém? 
Não sei quanto tempo fico aqui, mas acredito no Deus de vocês, que é o mesmo meu e é o 
mesmo de todos e que Ele tem a Misericórdia que salva a todos... todos os que querem. 
Deus seja louvado por causa de vocês. Amém! Muito obrigado. (A H.)”  

 “Aqui se salvam 413 almas e 8 são perdidas. (A H) também vai comigo agora ao céu! 
Amém!” “São Miguel.” 

 Com: O Papa, em um recente documento, disse que a salvação só existe na Igreja 
Católica, porque só nela se encontra a verdade plena. Os evangélicos são filhos de Deus, 
mas a doutrina é diferente. Os Sacramentos são o caminho que Jesus deixou para a 
nossa Salvação. Além disso, somente os católicos rezam o Rosário esta oração tão 
poderosa que põe em fuga o inferno. Os evangélicos também não rezam pelos seus mortos 
porque não acreditam no purgatório, mas ao chegar lá aprendem a rezar. Mensagens 
assim nos emocionam e nos fazem rezar ainda mais, especialmente o Rosário que salva, 
porque entendemos que somente as orações dos que acreditam no Purgatório é que 
retiram os que para lá vão.  

 
 Cem: 34 > “Tem mais católicos lá do que aqui, mas aqui são todos. Muito obrigado, 

filhos. Deus está olhando vocês. Aqui se salvam 713 de vários lugares e 1 é perdido: 
teimoso, achava que a terra era só dele! Amém.” “São Miguel.”  



 
 Cem: 35 >”Sim, eu o assassinei, mas obtive o perdão de Deus... O curioso é que o 

assassinado se perdeu: não me perdoou, apesar de ter morrido um dia depois, quando eu 
tive tempo de lhe pedir perdão.” “Há um perdido aqui e 33 salvos. Amém! Muito 
obrigado.””São Miguel.”  

 Com: No cemitério anterior, havia um perdido por causa de terras. Estava sepultado 
em um túmulo muito bonito, caro e bem cuidado. Aqui, neste cemitério, junto a um 
túmulo mal cuidado e já coberto pelo musgo, o Cláudio recebeu a mensagem acima. Na 
verdade este daqui era irmão daquele que se perdeu no cemitério anterior . Eles brigaram, 
e aquele morreu em conseqüência da briga, embora tivesse morrido apenas no dia 
seguinte à briga. De fato, o assassino, arrependido pediu perdão mas este que foi 
(assassinado) não o perdoou, morrendo no seu pecado. Ora, sabemos muito bem pelo 
Evangelho que perdoar é condição indispensável para que Deus nos perdoe dos nossos 
próprios pecados. 

 
 Cem: 36 >” ... Só que aqui não se tem o direito a ter nada! Louvado seja Deus! 

Obrigado porque o amor de vocês salva! Aqui são 111 os que estão no céu e 1 está perdido 
por causa de terras.””São Miguel.” 

 (Cláudio havia comentado interiormente: Que túmulo bonito! Por isso, a resposta 
acima)  

 Cem: 37 > “Filhinhos, Deus vos abençoe. Padre Alberto dedicou 3 horas para sua 
própria purificação, 24 horas para as almas padecentes dos sacerdotes e o outro momento 
para vós... Deus o levou, embora (Padre Alberto) quisesse oferecer mais... Muito obrigada, 
filhos, o céu vos ama. Aqui salvam-se 417 e, infelizmente há 2 perdidos, pelos mesmos 
erros.””Maria. Mãe do Universo.” 

 (Cláudio comenta: Padre Alberto, conhecido de alguns de nossos amigos presentes, 
tinha na verdade um purgatório de apenas 3 horas, no entanto ele pediu a Deus mais 
tempo para oferecer pelas almas: 24 horas aos padres e o restante – até agora – para o 
grupo. Queria ficar ali no purgatório mais tempo, mas Deus, na Sua Sabedoria, o levou 
para o céu. É assim que fazem os santos: Sofrem pelos outros como almas vítimas!)  

 
 Cem: 38 > “Aqui salvam-se 99. Há um perdido também por terras e envolvimento com 

a maçonaria: era muito “amigo” da Igreja... e ajudou... ( ... ) Não era filho! Amém!” “São 
Miguel.!”  

 
 Cem: 39 > “Realmente: terra violenta como quase todas ao redor, porém a violência 

era gerada por poucos e por isso os muitos eram reconhecidos e reconciliados com Deus, 
pois também eram vítimas. Assim, aqui se perderam 29 dos 18.787 túmulos e salvam-se 
hoje 7.841 almas. Aqui poucos rezam pelas almas e essa vossa visita veio trazer a alegria 
que faltava a estas almas. Amém.” “São Miguel.”  

 Com.: Os habitantes desta terra eram tidos como violentos, mas os violentos eram 
poucos. Os outros eram obrigados a segui-los. Por isso, a baixa percentagem de perdidos 
neste Estado em comparação com o estado de Santa Catarina. 

 
 Cem: 40 > Aqui salvam-se 83 e uma é perdida por terras. Amém!”” São Miguel.” 
 
 Cem: 41 > “Obrigado. Salvam-se 19 e há uma mulher perdida que roubou terras e fez 

fome.” “São Miguel.”  
 (Fez fome: cobrava caro por alimentos...) 
 Com: Vale aqui lembrar que, na maioria das vezes, são os homens que se perdem 

por causa do roubo de terras e em algumas vezes o casal. Mas, aqui se trata de uma 
mulher, dona do comércio local, que explorava as pessoas nos preços. Roubou as terras e 
fez fome cobrando caro pelos alimentos produzidos. 



 Cem: 42 > “É importante a vossa estadia aqui. Aqui houve as principais contendas 
sobre terras entre os senhores das duas grandes cidades: muitas mortes, mas para o 
inferno foram 3. Aqui salvam-se 38 almas. Muito obrigado.” “São Miguel.”  

 (Cláudio comenta: As duas grandes cidades são as de Caxias do Sul e Passo Fundo) 
 
 Cem: 43 > (Não houve mensagem, mas S. batizou uma criança) 
 
 Cem: 44 >”Eu vou agora e mais 11.( L.P. ) Aqui não há perdidos, mas muitos sofreram 

muito em vida e no purgatório. Amém!” “São Miguel.”  
 
 Cem: 45 > “Muito obrigada! Que Deus vos abençoe. Rezei minha vida por meus 3 

filhos que foram muito maus comigo e beberam muito. Mas eu sempre os quis muito bem e 
sempre fiz de tudo para cuidar deles mas me desprezaram. Rezei muito e foram aos poucos 
deixando o vício, se transformando. Dois morreram antes de mim e com Deus no coração e o 
outro morreu depois ( de mim ) também convertido. Os 3 vão agora ao céu e posso abraçá-
los e agora me darão todo o amor e este amor é eterno. Obrigada.( D.J.)” “Aqui se salvam 
2.713 almas de vários lugares e 4 se perderam. Amém!””São Miguel.”  

 Com: Eis aqui um exemplo do poder da oração. Falo especialmente do poder de 
oração de uma mãe que nunca desiste. Esta teve a infelicidade de ter três filhos maus e 
alcoólatras. Isso, por si só, já é um purgatório em vida. Mas, a persistência dela na oração 
confiante, aliada aos sofrimentos provocados por seus filhos, deu a ela – que já estava no 
céu – a graça de poder agora abraçar a todos os três, abraço eterno este, depois do abraço 
maravilhoso do Grande Pai. A oração e o sofrimento movem o coração de Deus, 
especialmente se partindo das mães. Nunca se deve perder a esperança com os filhos, 
pois somente Deus sabe o momento certo de converter uma pessoa. E jamais uma mãe 
que reza perderá um filho por sua culpa. 

 
 Cem: 46 >”Por muitos anos isto é um lugar comum para colocar corpos de militantes 

das batalhas entre cruéis fazendeiros e coronéis. Assim, antes desses (os que estão 
atualmente aqui) já estavam (aqui enterrados) 1.413 cujas almas já estavam com Deus. 
Depois mais, mais e agora são milhares: 53.418 e salvam-se agora 29.847 mas estão 
perdidas 249 almas: crimes por causa de terras, sangue, sangue, dinheiro, poder... mas a 
Misericórdia de Deus valeu mais alto. Amém! Muito obrigada, filhinhos. Deveis visitar 
pelo menos mais um desta cidade. Eu vos abençôo muito e caminharei amanhã. Hoje, já 
2.000 padres sobem ao céu: hoje é Primeiro Sábado e gostaria que repetísseis todos os 
meses a visita em favor dos padres. Amém?” “Maria. Mãe do Universo”.  

 Com: Já antes de começar o cemitério, os corpos de combatentes mortos eram 
jogados neste local. Algumas cidades do Rio Grande do Sul – a história registra isto – 
foram palco de revoltas, de brigas e contendas por terras entre poderosos coronéis e ricos 
fazendeiros. Mas, quem sofria e morria nessas lutas era o povo simples e pobre que era 
obrigado a lutar para satisfazer aos interesses de pessoas poderosas. Os perdidos, são 
quase somente os generais os coronéis, e os senhores de terras. 

 
 Cem: 47 > “Isto é para os dois blocos. ( São dois cemitérios separados por uma rua) 

Esta cidade é grande e tem mais, mas a viagem é também longa e então deveis ir tranqüilos 
e descansar bastante. Hoje o céu irradiou alegria durante todo o dia e muita emoção entre 
as almas. Aqui salvam-se 8.793 almas e há 9 perdidas .Muito obrigado.” “São Miguel.” 

 “Filhos realmente houve e haverá a intercessão de Irena. Rezai muito por seu filho. Eu 
vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Durmam bem, filhinhos 
amados.” “Maria, Mãe do Universo.” 

 Com: Eis a grande graça: Nossa Senhora nos acompanha em todas as visitas aos 
cemitérios e ao final do dia nos deseja boa noite. Exatamente como uma mãe faria com os 
seus filhinhos. Louvado seja Deus! 
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 Cem: 48 >”Paz!” “Muito obrigada, filhinhos amados. Bom dia! “Os menos importantes 

Deus os faz mais importantes para vós. Além disso, jamais deveis vacilar diante de 
qualquer dificuldade: afinal, sois o caminho para tantas almas! Deveis então ser sempre o 
primeiro, o que vai à frente! Assim, agradeço muito por vosso esforço, luta e amor. Aqui 
eram 3 os que precisavam desta visita... Há um perdido: o pioneiro deste lugar, por 
assassinato por causa de terras. Amém.” “Eu vos abençôo. Tenham um bom dia diante dos 
olhares de Deus. Amém!” “Maria, Mãe do Universo”. 

 Com: Aqui a Mãe nos saúda carinhosamente e nos incita a não desanimar diante 
das dificuldades, mesmo que pareçam insuperáveis. Na verdade, o Céu está sempre 
conosco, embora o anjo não nos mostre as entradas. Estávamos com dificuldades para 
encontrar este cemitério pois, estava afastado do caminho, no meio do campo. Realmente 
parecia pouco importante para nós, mas logo a Mãe nos diz: “Os menos importantes Deus 
os faz mais importantes para vós”. Por isso, não devemos vacilar diante das dificuldades 
encontradas nas nossas buscas por almas.  

 
 Cem: 49 > “Filhos, a maioria destes filhos mereceram o purgatório porque em vida 

pediam a Deus muito para si próprios, ou muitas coisas, e esqueciam-se dos outros. Um dos 
fortes motivos que levam ao céu é a caridade para com o próximo. Além disso, se pedirdes 
para os irmãos, estes vos pagarão muito mais, e a recompensa de Deus será sempre maior 
ainda! Não deveis pedir nada a vós mesmos, mas deveis direcionar todo vosso amor e fé, 
aos outros, especialmente às almas que não tem como fazer nada por si... Aqui se salvam 
3.873 e estão perdidas 3: um por comércio do sexo. Amém.” “Muito obrigado. São Miguel.”  

 Com: Vejam o amor deste Deus que salva! Este cemitério, de uma grande cidade 
gaúcha tem apenas três almas perdidas, uma por comércio de sexo. Isso é inexplicável à 
luz da justiça humana e do nosso entender. De fato, aqui o anjo fala que a maioria destas 
pessoas mereceu o purgatório, porque em vida faltaram com a caridade para com o 
próximo. As pessoas pedem a Deus muitas coisas mas, pedem apenas para si. Mal sabem 
elas que o nosso grande trunfo, é pedir e rezar pelos outros. Ninguém se salva sozinho! 
Então se pedirmos pelos outros, sem nos preocupar-nos tanto conosco, Deus proverá a 
nossa parte e ela será tão mais abundante quanto maior for a nossa caridade, amor e 
desprendimento. É bom, assim, rezar pelas almas. Como elas não podem rezar por si 
mesmas, rezam pelos outros... e assim a maioria se salva. Isso se chama: Comunhão dos 
santos! 

 Como era Domingo, fomos à Santa Missa na Igreja Matriz da cidade: (Cláudio 
explica: Eu rezava: Obrigado, Pai, por nos proporcionar a oportunidade da indulgência 
como Mamãe pediu!) “Mas a Igreja de Jesus está sempre disponível, basta procurá-la. E 
Eu estou olhando-vos e vejo vossas necessidades. Amém?”  

 (Cláudio comenta: Mamãe havia nos pedido para visitar em Lages uma Igreja 
dedicada a Nossa Senhora Aparecida, obviamente para merecermos as indulgências 
decretadas pelo Papa João Paulo II, para este ano no Brasil, mas para isso precisaríamos 
confessar e participar da Santa Missa. Aqui, encontramos a Igreja Matriz com Santa 
Missa às 9,30 horas e um sacerdote santo para nos confessar. Por isso agradecia e 
Deus... Com as palavras do Pai, parecia-me que todo o céu vinha abaixo e então chorei 
muito! Foi demais para mim. Veio por locução interior.) 

 
 Cem: 50 > “Ainda que foram duros os corações de muitos, Deus teve o poder e a 

Misericórdia de torná-los dóceis e sensíveis, e por isso observais poucos perdidos. Contudo, 
muitos dos cruéis não eram exatamente filhos de Deus e a eles cabe outra maneira de 
punição, porque mesmo eles tiveram tempo de conhecer a Deus, mas as estatísticas de 
Deus não os levam em conta, para esta vossa caminhada. Aqui salvam-se 3.691 de toda a 
região e 1 é perdido. Nestes lugares não vireis mais, por isso Deus alcançou longe e fez com 
que a graça de vossa visita fosse além do esperado. Amém. Muito Obrigado.” “São Miguel.”  

 (Cláudio comenta): Fiz uma pergunta e Nossa Senhora respondeu: “Os filhos de 
Deus são os que andam nos seus caminhos”. Na estatística de Deus contam tanto as 



almas salvas (libertadas) como as que estão ainda no purgatório. A graça das visitas 
deveria normalmente alcançar apenas os cemitérios da região ou próximos à passagem. 
Mas, o Deus de infinita misericórdia fez com que a graça alcançasse lugares distantes, 
sabendo que não mais viríamos a esta região. Deus seja louvado!  

 
 Cem: 51 > “Obrigado, filhos. Também há um perdido aqui. Deus foi afrontado em 

todos os lugares, mas em todos os lugares o Seu Grande Amor se fez constante e se fez 
sentir. Salvam-se 149. Deveis visitar os que estão ao alcance de vossos olhares e os outros 
receberão as graças. Portanto, somente nas cidades maiores. Amém? Obrigado! São 
Miguel”. 

 Com: Em todos os lugares há os ímpios que afrontam a Deus. Mas, também em 
todos os lugares está Deus com a Sua misericórdia salvando e perdoando. Na verdade, 
muitos afrontam a Deus o tempo inteiro, a vida toda. Milhões não se preocupam com as 
suas almas e chegam à porta dos céus sem estarem devidamente preparados. O 
sofrimento em vida os salva. E, assim, a divina misericórdia lhes dá a chance da contrição 
final e em conseqüência a salvação eterna.  

 
 Cem: 52 > “Na verdade, há vários nesta região: os de lá odiavam os daqui; o solitário 

foi suicida e assim, o desrespeito e o desamor contribuíam para o envenenamento dos 
corações. São 3, um de cada um os perdidos, mas por vosso amor, mais 173 vão ao céu. 
Amém!” “São Miguel.”  

 (São 3 cemitérios: um bem perto do outro!  
 Com: Aqui um fato interessante! Havia primeiro este pequeno cemitério com um só 

túmulo à beira do asfalto. Mas o anjo disse (ao Cláudio): vão mais adiante um pouco! Aí 
avistamos, no topo de uma colina, mais um pequeno cemitério, com outro túmulo. E o 
anjo disse: mais um pouquinho filho! E o Cláudio pediu que continuássemos. E logo 
adiante, avistamos um cemitério com poucos túmulos e então fomos rezar. De fato, os 
dois anteriores estão perdidos por ódio e aqui neste um terceiro também pelo mesmo 
motivo. Realmente, o desamor entre as pessoas envenena os corações e acaba 
contagiando toda a comunidade. 

 
 Cem: 53 > “Quanti tempi! Quanti tempi ó spetato por questo momento! Voi sono tutti 

angeli! . Obrigada.” “Aqui não há perdidos e salva-se esta que está desde 1927 no 
purgatório.” “Muito obrigado. São Miguel.” “Io era mala... molto mala... ma io amava Gesú!” 
(J. B. )  

 (Cláudio explica): Obviamente, como não sei falar nem escrever em italiano, tentei 
aproximar o máximo do que J... dizia.)  

 Com: Aqui um fato inusitado! Pela primeira vez uma alma se manifesta em seu 
próprio dialeto contando um pouco da sua história. O fato de ser má podia lhe valer a 
condenação eterna, mas como amava Jesus obteve a graça da contrição final e a salvação. 
Porém, teve um longo purgatório e esperou pacientemente o dia em que um Grupo viria 
rezar neste pequeno cemitério quando obteria a sua libertação final e poderia, enfim, 
abraçar este Deus cheio de bondade e misericórdia.  

 
 Cem: 54 >”Há, filhos, uma guerra violenta contra vós, travada pelo inimigo das 

almas. O céu está sempre perto de vós e alerta para vos defender e proteger, pois esta obra 
é realmente importante para Deus e Deus sorri para vós e vos abraça... Daqui se salvam 
17.818, mas durante esta caminhada já se salvaram 3.817.413 almas. As perdidas daqui 
são 88... mas o inimigo não conseguiu arrebatar o quanto queria, pois em toda a parte há 
também pessoas que rezam e amam as almas. Peço continuar esta jornada de amor com 
coragem e fé, pois muito ainda há que ser feito, já que no purgatório ainda estão 900 
milhões... Obviamente, por vosso trabalho, este total diminuirá... certamente! Continuai 
filhinhos amados, a busca aos filhinhos amados de Deus. Já sobem aos céus, mais 2.413 
sacerdotes que vos acompanharam e ainda 88 almas do povo judeu. Neste momento 
filhinhos quero vos tocar para vos abençoar pela poderosa bênção que Deus vos manda 



através de Mim, e o faço através do filhinho amado(...): Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.’”Maria, Mãe do Universo.”  

 Com: Aqui os números falam pela caminhada. Como é maravilhoso e gratificante 
saber do grande número de sacerdotes e de outras almas que foram glorificadas durante 
esta jornada. Mas, como ainda permanece no purgatório uma multidão inumerável de 
almas, somos convidados a continuar, com mais empenho ainda, a nossa cruzada de 
orações e sacrifícios em favor dessas almas. A mensagem acima também nos alerta para 
uma guerra que o inimigo nos move continuamente pois, sabe que quanto mais almas 
forem libertadas, mais o céu terá força de intercessão em favor da humanidade nestes 
tempos de tribulação e sofrimentos. E o recado vale para todos os que fazem parte do 
grupo Salvai Almas no Brasil e também no exterior. 

 
Capela Nossa Senhora Aparecida, em Lages) 

 
 (Claudio explica: Nossa Senhora havia nos pedido para visitar esta Igreja: “Visitai 

Aparecida em Lages...”, e quando fazíamos a adoração a Jesus no Sacrário Ela pediu-me 
que me postasse perto da Imagem de Aparecida e Eu lhe disse que precisamos adorar 
muito a Jesus... e Ela então falou:) 

 “Filhinhos, Paz! “Sim, na verdade Jesus é a Igreja...Eu sou a responsável por ela! 
Portanto, filhos, minha missão é cuidar dela, olhar por ela e chamar filhos à conversão e 
isto tenho feito sempre. Mas escolho muitos filhos e os apresento ao Pai e Ele jamais 
negou as graças a quem quer que seja... E sobre vós derramará muitas, muitas graças, 
pois sois Igreja! Igreja que luta, que procura, que busca os irmãos. Mas sois Igreja um 
pouco diferente já que vossa missão é buscar aqueles que durante a vida terrena não 
conseguiram santificar-se ou purificar-se plenamente. Eles são também Igreja, mas Jesus 
quer Igreja sã, sem mancha, sem mácula. Por isso fui Imaculada, para ser primeiro o 
exemplo e depois a que auxilia. Esta vossa caminhada trouxe muita alegria a Deus. 
Trouxe alegria a todo o céu e trouxe também muita alegria a meu coração. Jesus vibra 
convosco de alegria incontida! Filhinhos amados, o mundo já ficou um pouco melhor, pois 
além das Santas Almas, muitas conversões houve, ainda que passassem despercebidas a 
vós. Conversões devidas ao toque das almas a seus conhecidos e amados, graças a vós. 
Filhinhos, filhinhos, agora se aproxima a hora da verdade, de toda a verdade, e o mundo 
conhecerá os frutos que fizestes produzir.. E muitos serão os beneficiados pelo céu, por 
causa de vossos frutos. Por isso, filhinhos, ficai certos: sois verdadeira Igreja, cumprindo 
a verdadeira missão. E ainda vos digo, filhinhos: tenho provado muito de vossos 
saborosos frutos! São inigualáveis, de sabor de céu! Eu vos abençôo por isso e por vossa 
luta e amor.” “Maria, Mãe do Universo.” 

 (Em seguida:)  
 “Filhinhos! Deixem-me que também vos chame de filhos! Sou Jesus! E com vocês, 

sou Igreja! Lembrem-se sempre disso: com vocês, sou Igreja! E quero abraçar a vocês 
como abraço todos os santos, e entre os santos quero incluir...(...). Amém!” “Jesus!”  

 
(Cláudio: Perguntei a Nossa Senhora se precisávamos visitar mais cemitérios hoje.) 
“Não, filhinhos, não precisais visitar mais nenhum hoje. Descansai muito e que 

tenhais uma boa viagem. Neste momento, todos os sacerdotes vos abençoam, desde o céu 
que por vós o receberam. Amém!”  

(E muitos padres nos abençoaram... Depois perguntei a Nossa Senhora se havíamos 
atendido direitinho o que Ela pedira para esta caminhada.) 

 “Errastes o caminho! Mas Deus não tirou a graça! Com efeito, filhinhos, eu havia 
pedido a Serra Gaúcha, isto é, a região do rio Grande do Sul conhecida como Serra 
Gaúcha, embora em muitos daqueles lugares os cemitérios já haviam sido visitados, como 
acontece também com grande parte da região em que passastes agora. Gostaria de vos 
pedir sempre a inteira obediência às ordens do céu: na verdade, não são ordens, mas 
pedidos, mas que Deus deseja que sejam aceitos para que então seus planos sejam 
executados em perfeita harmonia e assim possais gerar os frutos programados. 



Obviamente, Deus Pai não deixou de conceder as graças para esta caminhada e 
acompanhou-vos sempre, mas correstes muitos riscos e em muitos momentos tivestes de 
ser protegidos pelo céu, haja visto os ataques ferozes... Nas próximas caminhadas desejo 
que sigais corretamente as instruções para que possais ser melhor protegidos e, 
conseqüentemente, as graças possam correr em abundâncias (...). Muito obrigada, 
filhinhos por vosso amor e desempenho. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.” “Maria, Mãe do Universo!”.  

 Com: Aqui um pequeno puxão de orelhas na gente, talvez por não observarmos 
direito quais os municípios que se incluem na Serra Gaúcha e havermos saído um pouco 
desta rota. Na verdade, embora tivéssemos começado pela região pedida, optamos por 
visitar em princípio aqueles cemitérios que não haviam ainda sido visitados, e como 
viram, as graças foram mesmo assim abundantes. Mas, devemos entender que Deus ama 
a obediência perfeita a aquilo que Ele determina. E nestes casos, se Ele pede uma Diocese 
específica, deveríamos nos ater exclusivamente aos municípios que compõem a sua 
jurisdição, sem visitar qualquer outro.  

 
REGIÃO DE BAURU (SP) 

 
 A seguir os nossos prezados leitores poderão tomar conhecimento da caminhada 

feita pelo grupo Salvai Almas à região de Bauru, Estado de São Paulo. Algumas cidades 
visitadas não pertencem àquela Diocese, mas estavam no trajeto que fizemos e, por isso, 
também receberam a visita do Grupo. Também nesta oportunidade os frutos espirituais 
foram abundantes como se poderá ver pelo número de almas libertadas. Isto se deve, em 
grande parte, à presença de dois sacerdotes que nos acompanharam durante a 
caminhada. Mais uma vez pudemos comprovar pessoalmente a grande eficácia da oração 
sacerdotal pela libertação das almas do purgatório. As mensagens a seguir, foram 
colocadas a pedido de Nossa Senhora. 

  
 07.07.2004 

 
 Cem.: 01" Paz!” “Boa tarde, filhinhos amados. Boa tarde Reverendíssimo Padre! 

Estou muito feliz convosco. O céu é feliz com vossa caminhada de amor. Este lugar é, de 
certa forma, privilegiado, pois aqui acontecerão coisas extraordinárias no momento do 
Senhor, e o sacerdote é o escolhido do céu para testemunhar os fatos, e vós, filhinhos 
amados, já sabeis disso. Aqui também o inimigo faz sua afronta aos instrumentos da Igreja, 
mas é por isso mesmo: porque são instrumentos do céu, e o Sacerdote é um desses, 
colocados aqui por causa do grande amor de Deus por esta cidade. Aqui, em todos os 
cantos, Deus colocou sua mão poderosa e aqui protege e conduz. O inimigo, no entanto, 
anda junto, ao vosso lado! Deus é mais forte, porém, e nada... nada derrubará este plano! 
Agradeço por vosso amor, e agradeço ao sacerdote por sua luta, sua coragem, seu amor. O 
inimigo o odeia! O céu, o ama! Deus o ama muito! Continua tua luta, filhinho: o inimigo já se 
esvai, e a vitória é próxima! Deus seja Louvado! Eu vos abençôo a todos, em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. Amém!” “Maria, Mãe do Universo!”  

 
08.07.2004  

 
 Cem.: 02 > “Filhinhos, Paz!” “Mas a paz não se constrói com a conivência com os 

erros, mas Deus quer as espadas apontadas contra o mal, a coragem de enfrentar e 
denunciar aos que erram, muito especialmente aos que prejudicam os caminhos da Igreja.... 
ganham algumas lágrimas, uma cruz, mas os verdadeiros filhos de Deus são lembrados 
para sempre! Aqui muitos foram coniventes e receberam palmas durante a vida terrena - a 
gloria, o pagamento, ou a recompensa na terra – mas isto não dá direito à eternidade com 
Deus! Fugi dos corvos e usai vossa energia contra as falcatruas e defendei a Igreja. Amém! 
Aqui se perdem 11 e salvam-se neste momento 33.711 almas, mas já, desde ontem, foram 



salvas 217.327 almas. Muito obrigada, filhinhos, por este amor. Eu vos abençôo.” “Maria, 
Mãe do Universo. “A coragem vem do céu! Portanto... sem medo!”  

 
 Cem.: 03 > “Há um movimento no mundo inteiro – movimento satânico - para 

desvirtuar jovens e crianças, afim de que se tornem robôs nas mãos dos poderosos. As 
mães precisam amar verdadeiramente a Deus, seguir seus caminhos a fim de conseguirem 
guiar seus filhos, e conseqüentemente, salvá-los: com as orações de mãe, Deus se comove! 
Aqui são 37 os salvos agora e estão perdidos 2: ganância e terras. Amém!” “São Miguel.” 

 
 Cem.: 04 > “Muito obrigada, filhinhos! Foi um lindo dia e o céu novamente fez festa! 

Sois filhinhos especiais e especialmente amados do Pai. Continuai e ainda que hajam 
muitas barreiras – e haverá – não tenhais medo e tudo façais para a Gloria de Deus e 
assim, tereis também a gloria, e toda vossa casa. Muito obrigada, filhinho Padre e contai 
sempre comigo em todos os momentos ainda que os mais difíceis. Mas nos momentos felizes 
também gosto de sorrir com você. Amém? Eu o amo muito. Aqui se salvam 36 almas e há 
um perdido. Que Deus seja sempre louvado! Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.” “Maria, Mãe do Universo!” 

 
 Cem.: 05 > “Paz!” “Na verdade, se todos fizessem ou cumprissem só a missão que 

Deus lhes confiou, o mundo já estaria todo salvo e diferente! TODOS os que estão no 
purgatório e os que por ali passaram, tiveram em sua vida aqui na terra, o seu momento de 
comodismo, e por isso, outros tiveram de fazer sua parte... (se alguém deixa de fazer um 
trabalho por preguiça, alguém faz o dobro) Cada pessoa é única e ninguém pode fazer o que 
lhe cabe. Por isso o mundo é tão desconcertante e confuso... Filhos amados: a vida não 
pode ser um oásis: a vida é luta! Mas é isto que dá o céu! Amém? Aqui foram salvas hoje, 
porém de outros lugares, 51.711 almas. Amém! Muito obrigada. Eu vos abençôo.” “Maria, 
Mãe do Universo!” 

 
 Cem.: 06 > “Obrigada, filhos! Como é bom conhecer vocês. Como é bom ser católico! 

Eu era! Mas os “outros” me mostraram um caminho novo, diferente, melhor. ( ? ) Eu até 
achei melhor e andei por ele. Quando morri não encontrei o céu, porque o caminho que eu 
andara não era o correto... mas fiquei no purgatório e ainda assim, porque Deus escutou 
pessoas que rezaram por mim e pelas quais agora intercedo muito. Sigam sempre os 
caminhos corretos (Igreja Católica), pois eles são os que trazem, sem erro, ao céu... Os 
outros são “picadas” para lugares bonitos na terra, mas que podem levar ao inferno! É 
triste o purgatório, mas o inferno... não, filhos, não! Cuidem bem... cuidem bem! Amém! ( 
D C ) Aqui se salvam 16.814 almas e estão perdidas 8: corrupção política e sexo. Muito 
obrigado.””São Miguel.”  

 
09/07/2004 

 
Cem.: 07 > “Paz!” “Bom dia, filhinhos amados.(...) Hoje o dia será muito diferente de 

ontem, pois Deus caminhará convosco através de seus anjos, durante todo o dia.O Céu é 
feliz e hoje o purgatório, as almas, vibram de alegria por encontrar-vos aqui e mais, com a 
presença deste sacerdote. Os homens precisam ser assistidos desde antes de nascer até às 
portas da eternidade, pela Igreja, que tem esta missão determinada por Jesus! Os mortos 
precisam ainda receber o carinho e os cuidados da Igreja e sempre foi assim: a igreja 
sempre cuidou de seus mortos. Hoje a lei interfere, e isto não é proibido por Deus, mas a 
Igreja jamais poderá abandonar esta missão. A presença da Igreja faz vibrar o céu e 
milhares de almas são resgatadas”. 

 Hoje, aqui, salvam-se 73.814 almas, e neste local estão perdidas 23: corrupção e 
tráfico de drogas. Muitos jovens pagaram caro pela imbecilidade dos traficantes e esta 
cidade foi e é um corredor de tráfico. Muito obrigada, filhinhos, a todos vocês e minha 
bênção especial derramo aos que hoje vos acompanham, em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.” “Maria Mãe do Universo!” 



 (Cláudio comenta:) O purgatório não é eterno, por isso a Igreja deve assistir seus 
filhos até o término do purgatório: às portas da eternidade, ou às portas do céu!)  

 
 Cem.: 08 > “Muito obrigado, filhos! Aqui há muitos que foram vítimas das drogas, 

mas isto não significa que estão no inferno, pois os culpados é que vão para lá. Rezai muito 
por todos. Rezai também pelos corruptos e continuai rezando muito pelas almas. E façam 
também para elas o exercício que explico também para os vivos: misturá-los ao vinho, na 
Santa Missa, pois o Sangue de Jesus redime e liberta! Amém! Aqui se salvam 39.813 
almas. Estão perdidas 19, por drogas, poder e corrupção... Tudo fica mais leve com a 
presença de um sacerdote. Muito obrigado, filhos.” “São Miguel.” 

 (Três crianças dos arredores nos acompanharam no interior do cemitério rezando 
conosco. Rezamos por elas e comentamos com São Miguel sobre a inocência, a simplicidade 
delas...) 

 “Mas é assim que TODOS deverão ser ! Amém! E estas serão incorruptíveis...”  
 
Cem.: 09 > “Paz!” “Na verdade, deste cemitério, ninguém foi ao céu diretamente! E 

sabeis que isto é muito difícil. O martírio de sangue é a forma direta, mas, quem quer ser 
mártir? É preciso expor-se ao mundo, aos ataques do mundo, vivendo interiormente e 
também se expondo, exteriorizando a fé... Portanto, enfrentar as barreiras, enfrentar os 
inimigos de Deus e isto não é fácil! Rezar por eles é necessário, mas também o diálogo, a 
chamada de atenção, a vivência que testemunha a fé... Ide então em busca das almas nas 
ruas, nos cemitérios, nas praças, nas igrejas... e colocai em público a vossa fé e vosso amor. 
Aqui se salvam 88.793 almas. Estão perdidas 31 pelos erros já conhecidos. Muito 
obrigado.” “São Miguel.” 

 
 Cem. 10 > (Aqui nos acompanhou também o Sr. J. pai da Monja L. da Abadia Santa 

Maria, de São Paulo – SP) 
 “Filhinhos, realmente vossa caminhada hoje foi voltada aos religiosos, sacerdotes e 

vocacionados, pois Deus assim planejou. E por vosso amor salvaram-se 91 padres do 
purgatório, e mais uma infinidade de religiosos e religiosas de todas as partes do mundo 
aguardam vossas orações. Deveis sempre rezar muito por eles... Agradeço a J. por parte de 
Deus Pai, por aceitar o convite do céu e apoiar a vocação de Irmã L. e que Deus seja sempre 
louvado por este ato de amor. Aqui se salvam 11.417 almas e estão perdidas 13: há muitos 
maçons. Filhinhos, muito obrigada e contai sempre comigo. Joguem fora todas as mágoas 
passadas e perdoai com todo o coração e definitivamente aos que vos ofenderam. Amém! “ 
“Maria, Mãe do Universo.” 

 
 Cem.: 11 > “Paz!” “Muito obrigado, filhos. Escutai: “ Quantas vezes aguardávamos a 

visita de nossos filhos... dificilmente vêm..Sabem, amados, não estamos aqui, mas visitas 
demonstram o amor dos filhos... as saudades podem se eliminar... Amém? Vocês são 
bálsamo... Deus seja Louvado!” 

 (Cláudio comenta:) Aqui um casal - FC e AFC – querem dizer-nos que os filhos que 
não visitam os pais não sentem saudades, caso contrário, visitariam para que 
diminuíssem as saudades. Conseqüentemente já não os amam mais... E nós dizemos: que 
aconteceria se esquecêssemos de Deus? 

 “Aqui se salvam 6.814 e estão perdidas 5. Continuai firmes: nada será verdadeira 
barreira porque Deus as derrubará. Amém?” 

 
 Cem.: 12 > (Uma alma diz:) “Obrigado, filhos, por nos encontrarem aqui. Obrigado 

Reverendíssimo!” 
 (Depois:) “Aqui se salvam neste momento 3.814 almas. Há dois perdidos por 

perversão sexual entre a própria casa! Isto foi há anos mas hoje há resquícios em algumas 
famílias. Rezai muito pelas famílias, pois já os valores se apagam e ficam mutiladas. Deus 
é muito paciente ! Sua paciência não tem limites: todos os tipos, todas as raças, todas as 
religiões... Oh paciência inimaginável e inesgotável. Oh! Amor sem fronteiras, sem limites! 



Muito obrigada, filhos. Deus vos ama demais!” “Maria, Mãe do Universo.”  
 “Conte também sempre comigo, meu querido amigo Padre!””São Miguel.” 
  

 O CÉU FALA 
  
 Como fechamento desta segunda parte do livro, a nossa Mãe do Céu pede que 

coloquemos algumas mensagens recebidas pelo confidente Cláudio. E as que seguem 
foram escolhidas pelo Céu, evidentemente por causa da importância das mesmas para a 
nossa vida de cristãos e católicos. Que cada um procure meditar e refletir sobre estas 
mensagens tirando delas o proveito espiritual que Deus quer. 
 
Porto Belo (SC), 10 de Junho de 2004 
Vigília de Santa Filomena – 21,00 horas 

 
 Filhinhos, não deveis vos preocupar muito com o que virá, pois tudo será para a 

Glória de Deus e Deus sabe, só Ele sabe a quem protegerá...E, naturalmente, protegerá 
aos que rezam. 

 O Reino não é daqui! Então, por que temer? Todos... todos deverão se encontrar com 
Deus e ninguém pode escolher. Amém! Não tenhais medo: Tudo será muito bonito. 

 Obrigada por este momento de amor. Eu vos amo muito e vos abençôo e a toda a 
vossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.” “Maria, Mãe do 
Universo.” 

 
Porto Belo (SC), 12 de Junho de 2004 
Primeiro dia do Cerco de Jericó – 20,00 horas 

 
 “Filhinhos amados! 
 Como vos amo! E Deus como vos ama! Obrigada, filhos, por este encontro. Na 

verdade, desejo vos encontrar todos os dias, pois amo abraçar a todos vós. 
 Filhinhos, o mundo não pode viver sem oração: é preciso rezar, rezar...É preciso 

ficar alerta, pois o inimigo vos espreita e aproveita as oportunidades para vos atacar: 
qualquer descuido pode ser fatal, pois ele está sempre alerta. Não podeis então vacilar. 
Deveis rezar sempre. Todo o vosso dia deve ser uma oração e deveis viver a oração. De 
fato, de nada adiantaria rezar se não vivêsseis a oração: viver o que se reza. Rezar o que 
Jesus pediu: “ Vigiai e orai para não cairdes em tentação.” E viver o que Jesus viveu! 

 Se mantiverdes vossa alma em constante estado de graça recebereis todas as graças 
de que necessitais, pois o inimigo não teria forças para abortá-las... porque Deus é mais 
forte!  

 Assim, filhinhos rezai, vigiai e ficai alerta. Tudo pode acontecer porque também o 
inimigo faz o seu combate pernicioso contra os filhos de Deus, e Deus então necessita 
armar defesas contra os males destinados a seus filhos. Cada vez mais os filhos de Deus 
podem afundar-se no mar de lama que o mundo coloca à disposição... 

 Mas Deus é mais forte! No entanto precisa de vossa ajuda e disposição, ou seja, não 
propriamente de vossa ajuda, mas precisa de vosso consentimento: se estiverdes 
contentes com a situação do mundo, é muito provável que Deus o deixará afundar... 

 Mas ninguém pode estar contente com o mundo ou com as maldades que ele 
oferece. Assim, todos devem lutar para ajudar e pedir então a Deus, a interferência... e 
Deus aceitará a vossa voz! Mas é necessário que vossa voz seja instrumento de amor; é 
necessário que vosso coração seja transparente e emane amor; é necessário que sejais 
amor. 

 Rezai e vigiai. E contai com minha ajuda. Amém? 
 Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!” “ Maria, Mãe 

do Universo.”  
 

Porto Belo (SC), 16 de Junho de 2004 



Quinto dia do Cerco de Jericó – 21,30 horas 
 
 (Nossa Senhora se dirige a mim, Cláudio) 
 
 “Paz!” 
 “Muito obrigada, filhinho! Hoje quero mostrar as barreiras que serão colocadas à tua 

frente na caminhada: Barreiras pela igreja e barreiras pelo mundo, mas todas encetadas 
por satanás para que esta obra feneça... o plano é trazer o desânimo, a dor. Contudo, 
Jesus também caminha com todo o grupo e você pode vê-lo agora sendo apresentado às 
pessoas e se fazendo alimento.” 

(Jesus, na Eucaristia, sorria para mim cada vez que era entregue a alguém) 
 “Tenha fé e confia plenamente. Há, sim, uma barreira muito grande e muito deverá 

ser o esforço, mas deves ter coragem e caminhar, caminhar, ainda que cambaleando. O 
prêmio é mais adiante! “ 

 (Agora, Nossa Senhora se dirige a todos) 
 “Estou muito feliz, filhinhos, por este dia, por esta Santa Missa e por este sacerdote 

colocado nos planos de Deus para esta obra. Muitas Santas Missas tereis aqui... Aqui 
tudo jorra amor e fé, tudo irradia paz, felicidade... um jorro do céu, que faz sucumbir até 
as almas grandes! Jesus também se faz presente e se fará em todos os momentos de 
vossas vidas. Agradeço a todos vós que caminhais esta missão e ( peço a Deus ) que 
tenhais coragem de enfrentar as barreiras. Elas cairão! As barreiras cairão e sereis 
vencedores e toda vossa família vencerá convosco. O abraço de Deus é 
extraordinariamente Amor. Só Amor... Amém? Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo. Amém.” “Maria, Mãe do Universo.”  

 A seguir: 
 “Norma, Cláudio, devem visitar cada membro da família (os filhos) para planejar os 

passos a seguir. Amém! “ 
 (Cláudio comenta:) O Cenáculo de hoje, se revestiu de uma alegria muito grande, 

diferente, pois pela primeira vez foi celebrada nesta Capela a Santa Missa. Tudo se 
irradiou, tudo foi paz e uma alegria imensa brotava de nossos corações e contínuas e 
fortes emoções inundavam nossas almas. Inexplicável é o Amor de Deus! Inexplicáveis são 
seus caminhos. E Jesus, na Eucaristia, no momento da Comunhão estava feliz! Muito 
feliz! Já agora a “fila da comunhão” estava diferente daquela que Mamãe havia me 
mostrado antes, quando pessoas despreparadas comungavam sem qualquer respeito a 
Jesus. Agora, Jesus estava alegre, pois, como Nossa Mamãe mesmo fala: “aqui se reza, 
aqui se vive a fé”  

 É emocionante e indescritível presenciar a alegria de Jesus e Maria: é o céu tocando 
a terra e tocando nossos corações. 

“ O Padre é santo”, como diz Mamãe e eu digo ainda mais: é Santo e corajoso. E 
agradeço com amor sem limites a este nosso Deus que tanto se preocupa conosco e que 
dá todos os instrumentos necessários para que esta obra continue em sua caminhada em 
busca das almas. 

 O sacerdote havia preparado a Missa Votiva pelas almas, mas percebendo o nosso 
amor a Maria, aceitou celebrar a Santa Missa da Imaculada Conceição, e hoje fazem 42 
anos que celebrou esta mesma Santa Missa no dia de sua ordenação sacerdotal. Nossa 
Senhora lhe quis prestar esta homenagem porque o ama: “É um de meus filhinhos 
especiais.” “Amém!” 

 
Porto Belo (SC), 19 de Junho de 2004 
Último dia do Cerco de Jericó – 21,00 horas 

 
 “Filhinhos, Paz!” 
 “Muito obrigada! Obrigada por vosso amor, vossa abnegação e vossa fé. O Céu vos 

agradece. Com efeito, o céu é feliz por causa de vós, pois muitos dos que lá estão, estão 
por causa de vossas orações. E hoje também milhares de almas sobem ao céu por vossas 



orações, na verdade, 4.784.814 desde o início deste cerco e muitas são de lugares 
distantes e outras estavam no purgatório há centenas de anos. 

 Esta caminhada trás mais paz ao mundo, que, na verdade, precisa de paz para sua 
própria sobrevivência. Paz é o que devereis sempre pedir e paz é o que devereis transmitir. 
Deveis ser instrumentos de paz. O mundo está em guerra, em guerras constantes e o que 
não acontece pelas armas, acontece com os corações: Guerras constantes que derrubam 
famílias e países... E o maior erro da humanidade, o que causa a guerra é o julgamento: 
Ilegal, irreal, irresponsável. 

 Não deveis julgar ninguém: O julgamento trás discórdia, desconfiança e guerra! E 
trás guerra interior! A ninguém é dado o poder ou a missão de julgar quem quer que seja, 
pois só Deus conhece o coração de cada um. 

 Muitos dos santos tiveram suas vidas em caminhadas difíceis: muitos foram 
pecadores e trilharam caminhos pecaminosos e envolvidos muitos com bens materiais e 
política devassa. Muitos foram, em suas épocas, julgados pelos homens como maus, mas 
com o passar dos anos mostraram sua força, sua fé como convertidos e ajudaram na 
construção de um mundo melhor. 

Portanto, filhinhos, é bem possível que aqueles que julgais mal hoje, poderão ser 
grandes santos amanhã, pois Deus tem o poder de derrubar montanhas e pode também 
então, transformar o coração das pessoas. 

 E digo-vos filhinhos, dentre vós, do meio de vós e ao vosso redor há pessoas 
assim...mas há também pessoas perniciosas que se julgam melhores e julgam a todos 
com desigualdade, desamor e até com ódio! 

 Jesus dizia para não julgar ninguém, afim de que também não sejam julgados... 
Com efeito, só Deus conhece o coração de cada um e só a Ele cabe saber o certo ou o 
errado. As pequenas coisas, por mínimas que sejam, não passam despercebidas por 
Deus, e então, como podem os homens julgar as pequenas coisas, as que não conseguem 
ver? E o coração, o interior dos corações, ninguém pode ver! A ninguém foi dada esta 
capacidade. Só Deus! E Deus é o Senhor de tudo! 

 Filhinhos amados, toda esta falta de conhecimento dos corações que geram 
julgamentos falsos geram também as guerras, pois cada um quer ter o direito de se 
defender dos que os atacam com maledicências ou falso juízo. 

 O mundo poderia ser um mundo de paz, paz absoluta, se cada um olhasse para si 
próprio e fizesse o próprio julgamento: Quanta coisa encontraria e quantos motivos teriam 
para melhorar e poder conduzir seus próprios passos a caminharem seguros rumo aos 
caminhos da vida. 

 Filhinhos, Deus está realmente cansado do mundo, mas Sua paciência e 
Misericórdia fazem com que o mundo ainda caminhe... 

 Rezai filhinhos, rezai muito. Deus confia em vossas orações. Rezai pelos homens 
injustos, pelos que dominam com seu orgulho o mundo e fazem acontecer as desgraças. 
Rezai pelo mundo que é de Deus! Rezai por todos os filhos de Deus! Filhinhos amados, Eu 
rezo por vós. 

 Rezai pela Igreja que padece tribulações extraordinárias; rezai pelos sacerdotes, 
pelas famílias e rezai por João Paulo II que também padece e que é o Pedro escolhido por 
Deus para o mundo de hoje, para vós. 

 Eu vos agradeço, filhinhos amados, e muito especialmente aos que durante toda a 
semana aqui estiveram e aos que aqui prestaram sua ajuda. Eu os abençôo e protegerei 
sempre sua caminhada e a todos os seus familiares. 

E abençôo a todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.” “Maria, 
Mãe do Universo.” 

 (Em seguida... ) 
 “Deus faz uso agora da chave e aciona-a para que se abra mais uma comporta do 

céu, afim de que se derrame sobre a terra, torrentes de graças... É hora da graça! É hora 
do amor! E tudo acontecerá! Amém!” “Jesus.”  

 
Penha (SC), 22 de Junho de 2004 



Capela Santa Lídia, 15,00 horas 
 
 (Cláudio comenta): No dia 20 de Junho participamos de uma Santa Missa de corpo 

presente por alma de D. Amélia e sentimos fortemente a presença do céu ali. 
 Já na noite anterior, ao término de nosso Cerco de Jericó, percebíamos a sua morte 

e a subida ao céu, para onde foi diretamente. De fato, Amélia não precisou do purgatório, 
pois o teve aqui e o aceitou, com seus sofrimentos, angústias e uma vida de lutas sem 
fim, voltada ao bem estar de seus filhos e esposo. 

 Em sua casa onde era velada se via o ambiente de respeito e se via transparecer o 
amor das pessoas que ali estavam àquela que, segundo palavras do Bispo desta Diocese, 
era Mãe de todos os padres... 

 Na Santa Missa, concelebrada por seu filho Padre e outros três sacerdotes, ficou 
mais transparente ainda a alegria que o céu sentia por este momento, ainda mais quando 
Amélia, do céu, mostrava com alegria e orgulho a toda a coorte as maravilhas que seu 
filho sacerdote operava ao celebrar a transubstanciação! 

 Para Amélia, era a primeira vez que via isto! Na terra, em vida acompanhara por 
incontáveis vezes este milagre, mas ali, agora era diferente: Jesus é vivo, Jesus é o Pão, 
Jesus é o Vinho, exclamava eufórica, e a todos apontava: e meu filho padre é o 
instrumento deste milagre!  

 A alegria de Amélia é realmente difícil de descrever: olhava para todos, olhar em 
lágrimas e com todos queria partilhar desta alegria de ser testemunha do Grande Milagre 
da Eucaristia. Queria que todos fossem testemunhas: Os do céu e nós os daqui e fazia 
acontecer uma alegria incontida que fazia-nos estremecer e fazia estremecer todo o céu!  

 Amélia, uma nova santa! Humilde como devem ser todas as mães. Humilde, 
lutadora e fiel aos desígnios de Deus, como também o fora Nossa Senhora a quem muito 
amava e seguia os exemplos. Para nós, este dia fica marcado para sempre! O céu em festa 
encheu-nos o coração também de festa! Louvado seja Deus, por esta sua filhinha tão 
amada! Amém! 

 
Porto Belo (SC), 29 de Junho de 2004 
Cenáculo do Papa - Capela Nossa senhora de Sion – 21,00 horas 

 
 “Paz!” 
 “Filhinhos amados, muito obrigada por este momento e amor. Quero vos dizer hoje, 

que Deus já tem planejado vossas vidas desde o principio dos tempos,e Ele já vos 
esperava hoje, e por isso mesmo já havia reservado as graças para vós, vossos amigos e 
vossas famílias.  

 Mas filhos, Deus continuará ainda derramando mais graças a todos vós e a quem 
amais. Por isso, peço hoje, para que vos preocupeis muito, doravante, com os pecadores 
de outros lados, de outras casas e de lugares desconhecidos de vós. De fato, há muitos 
pelo mundo afora, que não recebem orações de ninguém! 

 E Deus sabe, tendes corações generosos e rezais muito, por isso confia também que 
atendereis este Seu pedido: Rezar pelos desconhecidos. E isto podeis fazer também 
pedindo a intercessão das almas e rezando pela libertação delas. Não há ainda, no mundo 
inteiro, um grupo especialmente dedicado à libertação do purgatório. Só este: Salvai 
Almas! É, pois, a este grupo que o Pai confia a oração a seus filhos que vivem o 
purgatório! E Deus tem resgatado milhares! Filhinhos, rezai muito pelas almas e, por elas 
(por intermédio delas) rezai pelos pecadores do mundo. 

 Eis que tudo vem e vem rapidamente e isto podeis perceber pelos dias que correm 
rápidos. Os dias correm rápidos! É necessário então, que todos corram. Correr em busca 
das almas, em busca dos pecadores. E Deus cuidará de vós: Vos protegerá das garras 
inimigas. Deus protegerá os que rezam e então não há necessidade de procurar abrigos. O 
Abrigo é Deus! Ele vos colocará em lugares seguros. 

 Ele vos conhece e conhece as maldades do mundo e vos protegerá das maldades e 
também dos males que virão através da natureza! 



 Portanto, filhinhos, não deveis ter medo: A todos vós, a todas as vossas famílias e a 
todas as pessoas de vossos corações, Deus protegerá! 

 E nada, absolutamente nada precisareis fazer a não ser rezar! Rezar é o segredo! 
Rezar e confiar! A fé, a confiança em Deus pode salvar todo o mundo! A vossa fé e a vossa 
confiança salvarão os vossos! Amém? 

 Agradeço a todos vós, especialmente aos que vieram de longe e digo-vos: Sois de 
longe, e lá estará Deus vos abraçando em Seu Misericordioso Coração! Os pedidos e 
graças, são atendidos! Aguardai e vereis as maravilhas. 

 Peço ainda rezar muito por João Paulo II, não só por causa dele, mas por causa de 
sua Igreja... As chaves já estão preparadas para serem entregues a Deus. Amém! 

 Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!” “Maria, Mãe 
do Universo.” 

 (A seguir...) 
 “Trago a vós, filhos amados, a Bênção de Deus e digo-vos: Eu pessoalmente vos 

acompanharei nos precipícios, nas barreiras, nas dificuldades e nas tribulações que virão. 
Amém!” “Obrigado!” Jesus! 

 (Quantas almas salvaram-se hoje?) 
 “São 2.314.817 almas, em todo o mundo! Entre elas, TODOS os antepassados 

vossos!” “Mais uma coisa: Deveis confiar plenamente...”. Amém?”  
 

COMENTÁRIO FINAL 
 
 É uma imensa alegria poder colaborar com este belo trabalho dos amigos Miguel e 

Pedro, de Florianópolis, que a pedido de Nossa Senhora, carinhosamente realizaram todo 
o trabalho de seleção e preparação das mensagens, conforme ela lhes havia pedido, para 
que este livro pudesse ficar, não somente atraente, como capaz de levar muitos à 
edificação e à conversão. 

 
 É também uma grande alegria para mim, mais uma vez poder falar ao leitor sobre as 

maravilhas de um Deus que Se derrama sobre esta humanidade hoje tão caída, e que vai, 
em sua imensa maioria pelos caminhos da perdição. Falar sobre o Amor de um Pai, que 
não quer perder nenhum de seus filhos, embora tantos O afrontem e Dele façam pouco 
caso.  

 
 Entretanto, mesmo sendo tratado assim, Deus quer salvar a todos, porque ama a 

todos os Seus filhos sem distinção. Eis porque o Céu inteiro se derrama sobre a terra, 
(Joel 3) e por isso o Espírito de Deus tem suscitado profetas atuais, novos arautos do 
Reino, e tem igualmente proporcionado a milhares de filhos, visões e sonhos, tentando 
acordar os homens para as realidades superiores da alma, destinada somente ela, à 
eternidade em Deus. 

 
 E temos ai milhares de pessoas sonhando com falecidos, até mesmo vendo-os à sua 

frente como se vivos fossem, a clamar, a implorar por sufrágios que salvam, eis que os 
sinais anunciam o fim dos tempos e um quase desespero toma conta das benditas almas 
do Purgatório, por saberem que entrando o novo Reino, as que lá ainda estiverem não 
mais sairão antes do fim do Mundo. É por isso que as almas falam: para pedir, para 
implorar à Igreja que volte a pensar antes na eternidade que na água e neste mundo. 

 
 Quem sonha, ou vê a imagem de uma pessoa falecida a sua frente, não pode então 

duvidar que Deus, em Seu poder infinito, possa mostrar a uma alma especial as 
realidades assombrosas do Purgatório e também do Inferno. Ao fazer e permitir que as 
almas – só as do purgatório se manifestam diretamente, as perdidas somente por 
intermédio dos anjos de Deus – falem de seus sofrimentos, expliquem, elas próprias, os 
motivos pelos quais lá caíram, e tentem sensibilizar com isso uma humanidade, a cada 



dia que passa, mais morta, para as coisas de Deus e Suas realidades eternas, o Pai dá 
uma prova imensa de Seu amor por nós.  

 
 Infelizmente, é dentro da própria Igreja – nós somos a Igreja – que surgem os mais 

ferrenhos e até odiosos adversários da profecia atual. Pessoas que negam realidades que a 
própria Igreja declarou como possíveis e verdadeiras através dos séculos, por seus santos 
e doutores. Verdade é que também Cristo foi negado até as últimas conseqüências do 
ódio. Mas, com certeza, quem nega a Deus o poder de fazer uma alma bendita manifestar-
se diretamente a um filho Seu – sendo ela a parte padecente da Igreja, junto com nós 
militantes e os glorificados – nega esta mesma Igreja e cospe no Deus Onipotente que a 
fundou. 

 
 Quer queiram os homens ou não, as almas estão falando. Quer queiram os teólogos 

ou não, o purgatório está gritando. Quer acreditem até certos sacerdotes ou não, é 
pavoroso e lancinante o grito das almas que se perdem eternamente, muitas delas pelo 
descaso da nossa Igreja para com as coisas superiores da alma. Ai de quem for causa de 
juízo e condenação de uma só alma! Ai de quem relegar ao um plano de abandono os 
novíssimos, em troca das coisas deste mundo que passa e morre.  

 
 Se nos fosse dado reunir as lágrimas já choradas por todos aqueles que estão no 

inferno, ou que já estiverem e estão no purgatório – por anos, décadas, séculos, um, dois 
milênios – certamente que nasceriam mil rios e brotariam outras tantas cachoeiras. 

 
 Se nos fosse dado reunir as dores em montes – as dores sofridas por todos aqueles 

que já passaram ou estão no purgatório ou para sempre no inferno – certamente que já 
teríamos acumulado, algumas Cordilheiras do Himalaia em sofrimentos e terrores. 

 
 Se nos fosse dado reunir num só diapasão do inferno, o grito lancinante, aterrador, 

supremo – de todas as almas que já se perderam para sempre – teríamos um troar maior 
que o da explosão de todas as galáxias existentes a um só tempo. Porque esta explosão 
não conta, nem fere, nem mata. Mas aquela é real, e conta, e fere, e mata para sempre.  

 
 E a você, que taxa de espiritismo nosso trabalho, que sem analisar nem ler condena 

nossos escritos, que manda queimar nossos livros porque não têm “imprimatur”, tudo 
isso, não espere seu julgamento pessoal chegar, acreditando que Deus é apenas 
Misericórdia e não, também, Justiça. Você assistirá em meio ao fogo a derrota do inferno! 

 
 Quanto a você que acredita, que vibra, que sente, que se emociona com todo este 

incrível mistério da salvação das almas, prepare o seu coração, a sua alma, a sua mente e 
o seu espírito, para assistir extasiado a imensa, a avassaladora, a suprema vitória de 
Deus sobre os anjos caídos.  

 
 Ouça o que as almas têm a dizer: São lições de vida! Ouça o que os anjos nos têm 

dito: São lições de santidade! Ouça, atentamente, o que Jesus e Maria têm falado através 
de seus profetas: São lições magistrais de eternidade! 

 
 Sigamos, pois, todos juntos, rumo ao abraço eterno do Pai! 

 
Arnaldo Haas 

 
RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS VISITADOS 

 
 Segue agora uma relação dos municípios visitados até agora pela nossa equipe, aí 

incluídas as visitas feitas pelas pessoas de todo o Brasil, que participam desta mesma 
missão. Alguns dos municípios trazem um número maior de cemitérios que têm na 



realidade, mas pedimos que os leitores os contem como da região e como re-visitas. 
Pedimos escusas se por ventura o nome de algum local ou município ficou de fora, e se 
formos alertados sobre isto, com toda a certeza corrigiremos na próxima edição.  

  
===================================================== 

 
 
 
16 DE NOVEMBRO-RS-01 
ABADIANA  - GO = 1 
ABADIANA NOVA - GO = 1 
ABATIA – PR = 1 
ABDOM BATISTA - SC = 2 
ABELARDO LUZ - SC = 1 
ABREULANDAIA-TO-01 
AÇAILANDIA – MA - 01 
ACEGUÁ –URUGUAI- 01 
ACREUNA - GO = 1 
ADAMANTINA - SP = 1 
ADELAIDE – PR – 01 
ADELÂNDIA - GO = 1 
ADOLFO – SP - 01 
AGREMONTE-PORTUGAL 
AGROLÂNDIA - SC = 5 
AGRONÔMICA - SC = 5 
AGUA BOA - PR - 1 (LOC.) 
AGUA BRANCA - PR = 1 
ÁGUA DOCE - SC = 2 
ÁGUAS CHAPECÓ - SC = 2 
ÁGUAS DE S. JOÃO-GO-01 
AGUÁS FRIAS - SC = 2 
AGUAS LINDAS - GO = 1 
ÁGUAS MORNAS - SC = 14 
AGUDOS – SP = 2 
AGUIARNÓPOLIS – TO –01 
AGUSTINÓPOLIS – TO – 01 
ALECRIM – TO – 01 
ALEXANDRIA - PR = 1 
ALEXÃNIA - GO = 1 
ALFREDO VAGNER SC = 12 
ALGUEIRÃO-PORTUGAL 
ALIANÇA TOCANTINS-GO-01 
ALMAS – TO – 01 
ALMERINDONOPÓLIS  GO 1 
ALMI. TAMADARÉ -PR = 1 
ALOÂNDIA - GO = 1 
ALTA FLORESTA - MT = 1 
ALTA FLORESTA – RO – 01 
ALTO ARAGUAIA - MT - 01 
ALTO ARAGUAIA – MT – 01 
ALTO BELA VISTA - SC = 2 
ALTO FARADAY - PR = 1 
ALTO PARAÍSO - MT = 1 
ALTO PARANÁ - PR = 1 
ALTO PIQUIRI – PR – 01 
ALTO PORÃ – PR = 1 
ALTO S.JOÃO-PORTUGAL 
ALTO ZUMBI – TO – 01 
ALTONIA – PR – 01 
ALVORADA – GO – 01 
AMERICANA - SP = 3 
AMÉRICO BRASILI.-SP-01 
AMETISTA SUL – RS-01 
AMOREIRA – PORTUGAL 
AMORINÓPOLIS – GO – 01 
AMPARO - SP = 2 
AMPERE - PR = 2 
ANALÂNDIA - SP = 1 
ANANÁS – TO – 02 
ANANIDEUA - PA = 1 
ANAPOLIS - GO = 2 
ANCHIETA - SC = 3 
ANDIRÁ - PR = 2 
ANGELINA - SC = 20 
ANGICO – TO – 01 
ANHAGUERA - GO = 1 



ANHANDUI - MS = 1 
ANICUNS - GO = 1 
ANITA GARIBALDI - SC = 5 
ANITÁPOLIS - SC = 5 
ANTARTIDA (POLO SUL) = 1 
ANTONINA - PR = 7 
ANTÔNIO CARLOS - SC = 7 
ANTONIO OLINTO - PR = 1 
ANTONIO PRADO - RS = 1 
APARECIDA FARTURA GO  1 
APARECIDA GOIANIA GO 3 
APARECIDA NORTE - SP = 2 
APARECIDA R. DOCE  GO  1 
APIACAS - MT = 1 
APIÚNA - SC = 4 
APORÉ – GO – 01 
APORÉ – MT - 01 
APUCARANA - PR = 2 
ARABUTÃ - SC = 1 
ARACAJÚ – SE – 03 
ARACATI - CE = 3 
ARACRUZ - ES = 11 
ARAÇU - GO = 1 
ARAGARÇAS – GO – 01 
ARAGOMINAS – TO – 01 
ARAGRACEMA-TO-01 
ARAGUAÇU – GO – 01 
ARAGUAINA – TO – 01 
ARAGUANÃ – TP – 01 
ARAGUARÍ – MG – 01 
ARAGUATINS – TO – 01 
ARAPOEMA – TO – 01 
ARAPONGAS - PR = 2 
ARAPOTI - PR = 1 
ARAQUARI - SC = 6 
ARARANGUÁ - SC = 9 
ARARAQUARA - SP = 9 
ARARAS - SP = 2 
ARARUNA - PR = 1 
ARATIBA – RS = 1 
ARAUCARIA - PR = 8 
ARAXÁ – MG – 02 
ARCOZELO-PORTUGAL 
AREALVA – SP = 1 
ARENÓPOLIS – GO – 01 
ARGENTINA-AG 
ARICÁ – RS = 2 
ARIPUANA - MT = 1 
ARIZONA - PR - 1 (LOC.) 
ARMAZEM - SC = 6 
ARRAIAS – TO – 01 
ARROIO DO MEIO - RS = 10 
ARROIO TRINTA - SC = 2 
ARTULANDIA – GO - 01 
ARTUR NOGUEIRA - SP = 1 
ARVOREDO - SC = 1 
AS.CHATEOBRIAND-PR-01 
ASCURRA - SC = 5 
ASSAÍ - PR = 1 
ASTORGA - PR = 2 
ATALANTA - SC = 6 
ATIBAIA - SP = 1 
AURILANDIA – GO – 01 
AURORA - SC = 8 
AURORA TOCANTINS-TO-01 
AVELINÓPOLIS - GO = 1 
AXIXÁ – TO – 01 
B. ESPERANÇA SUL SP – 01 
B. JARDIM DA SERRA SC - 1 
B. VENT. S. ROQUE  PR=1 
B.JDIM.DE GOIAS – GO –01 
B.SUCESSO DO SUL-PR-01 
B.VISTA APARECIDA-PR-03 
B.VISTA DO BURICÁ RS  - 4 
BABAÇULANDIA-TO- 01 
BAÇÚ - GO - 1 
BAGÉ – RS – 01 
BAL. BARRA DO SUL SC - 2 
BAL. GAIVOTAS - 1 
BALISA – GO – 01 



BALN. DE CAMBORIÚ SC - 3 
BALSA NOVA - PR - 1 
BALSAS – MA – 06 
BANDEIRA DO SUL – MG -1 
BANDEIRANTE - SC - 3 
BANDEIRANTES - MS = 1 
BANDEIRANTES - PR - 1 
BANDEIRANTES – TO – 01 
BARÃO - RS - 2 
BARÃO ANTONINA - SP = 1 
BARÃO COTEGIPE – RS – 01 
BARÃO-RS-01 
BARIRI – SP - 01 
BARRA  DO GARÇAS-MT-03 
BARRA BONITA - SC - 1 
BARRA BONITA – SP - 01 
BARRA DA ARRUEIRA–TO-1 
BARRA DO BUGRE - MT - 1 
BARRA DO JACARÉ - PR - 3 
BARRA DO OUTRO – GO – 01 
BARRA FUNDA – RS – 01 
BARRA LONGA - MG - 2  
BARRA VELHA - SC - 4 
BARRACÃO - PR - 1 
BARRACÃO – RS-01 
BARREIRINHAS – MA - 01 
BARRO ALTO – GO -  
BATEIAS - PR - 2 (LOC) 
BAULANDIA - PR - 1 
BAURU – SP = 4 
BEABIRU - PR - 1 (LOC.) 
BELA VISTA - GO - 1 
BELA VISTA – TO – 01 
BELA VISTA TOLDO SC- 4 
BELEM - PA - 8 
BELFORD ROCHO - RJ - 1 
BELMONTE -SC - 1 
BELO HORIZONTE - MG - 10 
BENEDITO NOVO - SC - 9 
BENJAMIN CONSTAN-RS-01 
BENTO GONÇALVES RS – 24 (Região - Revisitas) 
BERNARDO SAYÃO – TO 01 
BETÃNIA – GO – 01 
BETIM - MG - 1 
BIELANDIA – TO – 01 
BIGUAÇÚ - SC = 14 
BITURUNA - PR = 2 
BLUMENAU - SC = 41 
BOA VISTA BELEM-TO-01 
BOA VISTA CAROBA PR  2 
BOCAINA – SP - 01 
BOCAINA DO SUL - SC = 1 
BOCAIUVA DO SUL - PR = 2 
BOM DESPACHO - MG = 4 
BOM FIM-RS-1 
BOM JARDIM  GO – GO - 01 
BOM JARDIM - PE = 1 
BOM JARDIM D SERRA SC 2 
BOM JES. DO OESTE SC = 2 
BOM JESUS - PR = 1 
BOM JESUS – RS – 01 
BOM JESUS – RS = 1 
BOM JESUS - SC = 2 
BOM JESUS – TO – 01 
BOM JESUS SUL – PR – 01 
BOM PASTOR – RS = 1 
BOM PASTOR – TO – 01 
BOM RETIRO - SC = 1 
BOM SUCESSO - PR = 2 
BOMBINHAS - SC = 4 
BONITO – PA - 01 
BORACÉIA – SP = 1 
BORBOREMA – SP – 01 
BORBOREMA – SP = 1 
BORDA DO CAMPO - PR = 1 
BORRAZÓPOLIS – SP = 1 
BOTELHOS – MG - 01 
BOTUVERÁ - SC = 7 
BRAÇO DO NORTE - SC = 8 
BRAÇO TROMBUDO SC = 4 



BRASILANDIA – TO – 01 
BRASILENE – TO – 01 
BRASÍLIA - DF = 3 
BRASNORTE = MT = 1 
BRASÓPOLIS – MG – 01 
BRAZLÂNDIA - DF = 1 
BREJINHO NAZARÉ-GO-01 
BRITÂNIA – GO – 01 
BROTAS – SP – 02 
BRUNÓPOLIS - SC = 1 
BRUSQUE - SC = 32 
BUGRE - PR - 1 (LOC.) 
BURITI – TO – 01 
BURITI ALEGRE - GO = 1 
BURITI DE GOIÁS – GO = 1 
BURITIRANA – TO – 01 
BURRO PRETO – RS – 01 
BUSSY – SUIÇA – 01 
CAARAPO - MS = 1 
CABRÁLIA PAULISTA–SP = 1 
CAÇADOR - SC = 9 
CACH. DOURADA – GO - 01 
CACHOEIRA ALTA - GO = 1 
CACHOEIRA DOURADA GO1 
CACHOEIRA GOIAS -GO –01 
CACHOEIRA PAULISTA SP  1 
CACHOEIRINHA-TO – 01 
CACIQUE DOBLE –RS-01 
CAÇU – GO - 01 
CAFELÂNDIA - PR = 2 
CAFEZAL DO SUL – PR – 01 
CAIAPÔNIA – GO – 02 
CAIBI - SC = 11 
CAIÇARA – GO = 1 
CAJATI - SP = 2 
CALDAS – MG - 01 
CALDAS NOVAS - GO = 2 
CALDAZINHA - GO = 1 
CALMON - SC = 1 
CAMBARÁ - PR = 2 
CAMBARÁ DO SUL – RS = 1 
CAMBÉ - PR = 1 
CAMBIRA - PR = 1 
CAMBORIU - SC = 1 
CAMOBI-RS-01 
CAMP. GRAN. DO SUL PR 1 
CAMPESTRE – MA – 01 
CAMPESTRE – MG - 01 
CAMPINA VERDE - MG = 4 
CAMPINA VERDE – TO – 01 
CAMPINAS - SP = 8 
CAMPO ALEGRE - SC = 1 
CAMPO BELO DO SUL SC  1 
CAMPO BONITO – PR – 02 
CAMPO D PERDIZES GO 14  
CAMPO DO TENENTE PR = 2 
CAMPO ERÊ - SC = 3 
CAMPO GRANDE - MS = 3 
CAMPO LARGO - PR = 3 
CAMPO MAIOR – TO - 01 
CAMPO MOURÃO - PR = 1 
CAMPO N. PARECIS MT 1 
CAMPO TENENTE - PR = 1 
CAMPOS LINDOSTO-01 
CAMPOS NOVOS - SC = 11 
CAMPOS VERDES – GO – 01 
CANDEIAS - BA = 2 
CANDELÁRIA - RS = 9 
CANDELÁRIA-RS-01 
CANDIDO ABREU – PR – 2 
CANDÓI – PR = 1 
CANELA – RS = 1 
CANELINHA - SC = 2 
CANGUÇÚ - RS = 2 
CANOAS - RS = 4 
CANOINHAS - SC = 16 
CANTAGALO – PR = 1 
CAP. LEON. MARQUES PR 3 
CAPANEMA - PR = 1 
CAPAO ALTO - SC = 1 



CAPÃO BONITO = 1 
CAPETINGA – SP – 01 
CAPIM GROSSO - GO = 1 
CAPIM VERDE - MS = 1 
CAPINÓPOLIS – MG – 01 
CAPINZAL - SC = 1 
CAPIVARI - SP = 2 
CAPIVARI DE BAIXO SC = 4 
CARAMBEÍ - PR = 1 
CARAZINHO – RS- 02 
CARIRI – GO – 01 
CARLÓPOLIS - PR = 1 
CARLOS BARBOSA – RS (região) = 17 
CARMO D RIO VERDE GO 1 
CARMO PARNAÍBA – MG –01 
CARMOLANDIA – TO –01 
CARMÓPOLIS – MG – 01 
CAROLINA – TO – 03 
CARRASCO BONITO –TO-01 
CARREG. DO SAL –PORT-01 
CASCA – RS – 01 
CASCAVEL – PR – 03 
CASCAVEL - PR = 1 
CASEARA – TO – 01 
CASTANHAL - PA = 6 
CASTANHEIRA - MT = 1 
CASTELÂNDIA - GO = 1 
CASTRO(PR) = 3 
CATALÃO - GO = 02 
CATANDUVAS – PR – 01 
CATANDUVAS - SC = 1 
CATURAÍ - GO = 1 
CAXAMBU DO SUL - SC = 2 
CEDROLINA – GO – 01 
CEILÂNDIA - DF = 1 
CEL FIRMINO MARTINS PR1  
CELSO RAMOS - SC = 2 
CENTENÁRIO – TO – 01 
CERANÓPOLIS – GO - 01 
CERES – GO - 01 
CERQUILHO - SP = 1 
CERRO LARGO-RS-01 
CERRO NEGRO - SC = 1 
CEU AZUL - PR = 1 
CEZARINA - GO = 1 
CHAP.NATIVIDADE-TO-01 
CHAPADÃO DO CÉU-GO-01 
CHAPADÃO LAGEADO SC 2 
CHAPECÓ - SC = 7 
CHATEL-ST-DINIS-SUIÇA 
CHATONNAIE – SUIÇA-01 
CHOPINZINHO - PR = 4 
CHORÃO – RS – 01 
CIANORTE - PR = 1 
CIBELE – GO = 1 
CIDADE DAS ALMAS-TO-01 
CIDADE GAUCHA - PR  = 1              
CIDADE MORENA - MT = 1 
CIDADE OCIDENTAL - DF 2 
CIDREIRA - RS = 1 
CLARAVAL – MG – 01 
CLARAVAL – SP – 01 
CLEVELANDIA - PR = 1 
COARI – AM - 01 
COCAL DO SUL - SC = 2 
COCALZINHO - GO = 2 
COCILANDIA – MT – 01 
COIMBRA-PORTUGAL 
COLÉIA – TO – 01 
COLEX – SUIÇA - 01 
COLIDER - MT = 1  
COLINAS TOCANTINS -02 
COLNIZA - MT = 1 
COMBINADO – TO – 01 
CONÇ. ARAGUAIA – PA – 01 
CONC..ALAGOAS – MG –01 
CONC.TOCANTINS-TO-01 
CONCÓRDIA - SC = 5 
CONGONHINHAS - PR = 1 
CONSELH LAFAIETE - MG  1 



CONSOLAÇÃO – MG – 01 
CONTENDA - PR = 5 
COR. DOM. SOARES-PR=1 
CORBÉLIA – PR – 04 
CORDEIRÓPOLIS (SP) = 2 
CORDILHEIRA ALTA - SC  2 
CORNÉLIO PROCÓPIO PR  1 
CORONEL BICACO –RS-01 
CORONEL FREITAS - SC = 1 
CORONEL MARTINS - SC = 2 
CORONEL VIVIDA - PR = 4 
CÓRREGO DO OURO GO = 1 
CORREIA PINTO - SC = 3 
CORUMBÁ - GO = 2 
CORUMBAÍBA - GO = 1 
CORUPÁ - SC = 13          
COSMOPOLIS - SP = 1 
COSTA SAPIRANGA-RS=1 
COTIA - SP = 1 
COUTO MAGALHÃES-TO-01 
COXIM - MS = 1 
CRAVINHOS - SP = 1 
CRICIÚMA - SC = 11 
CRISSIUMAL – RS - 01 
CRISTAIS PAULISTA-SP-01 
CRISTALANDIA – TO - 01 
CRISTIANÓPOLIS - GO = 2 
CRIXÁS – GO – 01 
CRIXÁS – GO - 02 
CROMÍNIA – GO - 01 
CRUZ ALTA-RS-1 
CRUZ MACHADO – PR = 5 
CRUZEIRO DO OESTE PR1 
CRUZMALTINA – PR = 1 
CUGY – SUIÇA – 01 
CUIABÁ - MT = 7 
CUMARY - GO = 1 
CUNHA PORÃ - SC = 3 
CUNHA TAÍ - SC = 2 
CURIONOPOLIS-PA-01 
CURITIBA - PR = 44 
CURITIBANOS - SC = 5 
CURIUVA - PR = 1 
CURRELOS-PORTUGAL 
DAMOLÂNDIA – GO = 1 
DARCINÓPOLIS- TO –01 
DENISLÓPOLIS - GO = 1 
DESCANSO - SC = 2 
DIADEMA - SP = 1 
DIAMANTE D.NORTE-PR-01 
DIAMANTINO - MT = 3 
DIANÓPOLIS-TO-02 
DIAS D’ ÁVILA – BA = 1 
DIOLÂNDIA – GO = 1 
DIONÍSIO CERQUEIRA SC 2 
DIORAMA – GO – 01 
DIVINOPOLIS- TO – 02 
DOIS CÓRREGOS –SP-01 
DOIS IRMÃOS – TO – 01 
DOIS VIZINHOS - PR = 3 
DOM PEDRO - MA = 2 
DONA EMMA - SC = 4 
DONA FRANCISCA-RS-01 
DORILANDIA – GO – 01 
DORISON - PR - 1 (LOC.) 
DOURADO – SP - 02 
DOURADOS - MS = 1 
DOUTOR CAMARGO - PR = 1 
DOUTOR PEDRINHO SC = 3 
DOVERLÂNDIA – GO – 01 
DRACENA - SP = 1 
DUARTINA – SP = 1 
DUIRÉ – GO – 01 
EDILÂNDIA - GO = 1 
EL DORADO – PA – 01 
ELDORADO - MS = 1 
ELIAS FAUSTO - SP = 1 
EMBÚ - SP = 2 
ENÊAS MARQUES - PR = 1  
ENG. BELTRÃO - PR = 1 



ENTRE IJUIS – RS – 01 
ENTRE RIOS - SC = 2 
ERECHIM - RS = 2 
ERMO - SC = 3 
ERVAL GRANDE – RS –01 
ESCOLA BRASIL-GO-01 
ESGUEIRA – PORTUGAL 
ESPERANTINA – TO – 01 
ESPUMOSO-RS-01 
ESTANCIA – GO – 01 
ESTÂNCIA MIRANTE-RS-1 
ESTAVAYER-SUIÇA-01 
ESTREITO – MA – 01 
FAROL - PR = 1 
FARROUPILHA - RS = 4 
FARTURÃO – TO – 01 
FÁTIMA – GO – 01 
FAXINAL – PR = 1 
FAXINAL DOS GUEDES SC 2 
FAZENDA NOVA – GO – 01 
FAZENDA RIO GRANDE PR1 
FAZENDA TIGRE - GO = 1 
FELIZ - RS = 1 
FENIX - PR = 1 
FERNANDES PINHEIRO PR 1 
FERNANDO NORONHA-PE-1 
FIGUEIRÓPOLIS = GO = 1 
FILADÉLFIA – TO – 01 
FIRMINO – TO – 01 
FIRMINÓPOLIS - GO = 1 
FLOR D SERRA D SUL PR 2 
FLOR DO SERTÃO - SC = 2 
FLOR SERRA DO SUL-PR-01 
FLORES DA CUNHA - RS = 3 
FLORESTA - PR = 2 
FLORIANO  - PR - 1 (LOC.)  
FLORIANOPOLIS -SC = 56 
FLORIDA – URUGUAI- 01 
FLORISONI - PR - 1 (LOC.) 
FORMIGA – MG – 01 
FORMOSA - GO = 2 
FORMOSA DO SUL - SC = 4 
FORMOSO ARAG.. . – GO-02 
FORQUILHINHAS - SC = 17 
FORTALEZA - CE = 2 
FOZ DO IGUA;U - PR = 3 
FRAIBURGO - SC = 2 
FRANCISCO ALVES  - PR = 1 
FRANCISCO ALVES-PR-01 
FRANCISCO BELTRÃO PR  2 
FREI ROGÉRIO - SC = 3 
FRIBOURG – SUIÇA – 01 
FRUTAL – MG – 01 
GALVÃO - SC = 1 
GAMA - DF = 1 
GARIBALDI (RS) = 1 
GAROPABA - SC = 1 
GARRAFÃO D NORTE-PA-01 
GARUVA - SC = 2 
GASPAR - SC = 10 
GAVIÃO - GO = 2 
GAVIÃO PEIXOTO-SP- 01 
GEN. CARNEIRO - PR = 1 
GENEVE – SUIÇA - 01 
GETULIO VARGAS – RS – 01 
GETULIO VARGAS - RS = 1 
GOIALANDIA - GO = 1 
GOIANÁPOLIS - GO = 1 
GOIANDIRA - GO = 1 
GOIÂNIA - GO = 06 
GOIANORTE – TO – 01 
GOIANY – TO – 01 
GOIÁS VELHO – GO = 1 
GOIATINS – GO –01 
GOIATUBA - GO = 02 
GOINÉSIA - GO = 1 
GOIPORÁ – GO – 01 
GONDIM – PORTUGAL 
GOUVELÂNDIA - GO = 1 
GOV CELSO RAMOS-SC = 8 



GRAMADO – RS = 1 
GRAMADO XAVIER - RS 1 
GRAO PARA - SC = 11 
GRAVATAI – RS = 1 
GRAVATAL - SC = 7 
GUABIRUBA - SC = 10 
GUAIANÁS = SP = 1 
GUAÍRA – PR – 02 
GUAIRA - PR = 1 
GUAMIRANGA - PR = 1 
GUAMIRÂNIA – MG – 01 
GUAPIRAMA - PR = 1 
GUAPÓ - GO = 1 
GUARACIABA - SC = 5 
GUARAÍ – TO – 01 
GUARAÍTA – GO = 1 
GUARAMA – RS – 01 
GUARAMIRIM - SC  = 26 
GUARANI  MISSÕES-RS-1 
GUARANIAÇU – PR 01 
GUARAPUÃ – SP – 01 
GUARAPUAVA - PR = 12 
GUARAQUEÇABA - PR = 2 
GUARUJÁ DO SUL - SC = 1 
GUATAMBU - SC = 1 
GUIDOVAL - MG = 10 
GURUPI – GO – 02 
HAUTEVILE-SUIÇA-01 
HELVETIA – SP - 01 
HERVAL DO OESTE - SC = 1 
HERVAL VELHO - SC = 1 
HIDROLANDIA – GO - 01 
HITORAI – GO = 1 
HOLANDA (PAÍS) 2 
HONÓRIO SERPA - PR = 3 
IBAITI - PR = 1 
IBARAMA - RS = 2 
IBEMA – PR – 01 
IBIÁ – MG – 02 
IBIÃ - SC = 1 
IBIAÇU – RS – 01 
IBIPORÃ - PR = 2 
IBIRAMA - SC = 15 
IBIRUBÁ-RS-01 
IBITINGA – SP – 01 
IÇARA - SC = 8 
IDROLÂNDIA - GO = 1 
IGAPÓ – TO – 01 
IGARAÇU DO TIETE-SP-01 
IGREJINHA – RS = 1 
IJUÍ – RS – 02 
ILHA DO GOV. RJ – 01 
ILHOTA - SC = 8 
IMARUÍ - SC = 11 
IMBAÚ – PR = 1 
IMBITUBA - SC = 4 
IMBITUVA - PR = 3 
IMBUIA - SC = 9 
IMPERATRIZ – MA – 05 
INACIOLANDIA-GO-01 
INDAIAL - SC = 9 
INDAIATUBA - SP = 5 
INDIANÓPOLIS - PR = 1 
INDIARA - GO = 1 
INHAUMA - RJ = 2 
INHUMAS- GO = 2 
INTERLANDIA – GO – 01 
IOMERÊ - SC = 1 
IPAMERI - GO = 1 
IPIAÇÚ – MG – 01 
IPIRA - SC = 1 
IPIRANGA – GO - 01 
IPORÁ – GO – 02 
IPORÃ – PR – 01 
IPORÃ DO OESTE - SC = 9 
IPORÉ – GO – 02 
IPUAÇÚ - SC = 1 
IPUBI - ?? = 1 
IPUMIRIM - SC = 1 
IRACEMA OESTE – PR – 01 



IRACEMAPOLIS - SP = 2 
IRACEMINHA - SC = 1 
IRAI – RS = 1 
IRANI - SC = 3 
IRAPURÚ - SP = 1 
IRATI – PR = 9 
IRETAMA - PR = 1 
IRINEOPOLIS - SC = 3 
IRITUIA – PA – 01 
ISRAELANDIA – GO – 01 
ITÁ - SC = 3 
ITABERAI – GO = 1 
ITABIRA - SP = 1 
ITACAJÁ – TO – 01 
ITAGUAÇÚ - GO = 1 
ITAGUARI – GO = 1 
ITAGUARU – GO = 1 
ITAGUATINS – TO – 01 
ITAIOPOLIS - SC = 1 
ITAJÁ – GO – 01 
ITAJAI - SC = 11 
ITAJAU – SP - 01 
ITAMBARACÁ - PR = 2 
ITAMBÉ - PR = 2 
ITAPAÇU – GO - 01 
ITAPECERICA D SERRA SP 3 
ITAPEJARA D’OESTE PR = 1 
ITAPEMA - SC = 1 
ITAPERUNA – SC - 02 
ITAPETININGA = 1 
ITAPEVA - SP = 1 
ITAPIRANGA - SC = 2 
ITAPIRAPUÃ – GO – 01 
ITAPIRATINS – TO – 02 
ITAPOÁ - SC = 1 
ITAPOLIS – SP – 01 
ITAPORÃ – TO –01 
ITAPORANGA - SP = 1 
ITAPUI – SP – 01 
ITAPUÍ – SP - 01 
ITAPURANGA – GO = 1 
ITAQUI = 1 
ITAQUIRAI - MS = 1 
ITARUMÃ – GO – 01 
ITATIAIA - GO = 02 
ITATIBA - PR - 1 (LOC.) 
ITAUBA - MT = 1 
ITAUÇU – GO = 1 
ITAÚNA - BA = 2 
ITAÚNA - MG = 3 
ITIRAPUÃ – SP – 01 
ITIRAPUÃ – SP – 01 
ITU - SP = 2 
ITUIUTABA – MG – 02 
ITUIUTABA - MG = 3 
ITUMBIARA - GO = 2 
ITUPORANGA - SC = 20 
IVAÍ – PR = 1 
IVAIPORÃ - PR = 1 
IVATUBA - PR = 1 
IVOLANDIA – GO – 01 
IVOLÂNDIA – GO – 01 
IVORÁ-RS-1 
JABORÁ - SC = 2 
JABOTI - PR = 1 
JACANGA – SP = 2 
JACAREÍ - SP = 1 
JACAREZINHO - PR  = 2 
JACIARA - MT = 1 
JACINTO MACHADO SC = 7 
JACUBA – SP = 1 
JACUPIRANGA - SP = 1 
JAGUAPITÃ - PR = 1 
JAGUARI – RS - 01 
JAGUARIAIVA - PR = 1 
JAGUARIUNA - SP = 2 
JAGUARUANA - CE = 2 
JAGUARUNA - SC = 4 
JALES - SP = 2 
JANAÚBA - MG = 2 



JANDAIA DO SUL - PR = 1 
JANDIRA = SP = 1 
JANGADA - MT = 1 
JANIÓPOLIS - PR = 1 
JAPIRA - PR = 1 
JAQUIRANA – RS = 1 
JARAGUA - GO = 1 
JARAGUÁ DO SUL - SC = 25 
JARAGUARI - MS = 1 
JARANAPOLIS - GO = 1 
JARDIM ALEGRE - PR = 1 
JARDIM DA SERRA - SP = 1 
JARDINÓPOLIS - SC = 1 
JASCILANDIA – TO – 01 
JATAI – GO – 02 
JATAIZINHO - PR = 1 
JAÚ – SP – 02 
JAUPACI – GO – 01 
JESUÍTAS – PR – 01 
JESUPOLIS - GO = 1 
JOAÇABA - SC = 1 
JOANÁPOLIS - GO = 1 
JOÃO BELTRAME - PR - 1 (LOC.) = 1 
JOÃO PESSOA - PB = 6 
JOAQUIM TÁVORA - PR = 1 
JOINVILLE - SC = 18 
JOSÉ BOITEUX - SC = 5 
JOSÉ BONIFÁCIO – SP- 02 
JUARA - MT = 2 
JUAZEIRO D NORTE CE 10 
JUINA - MT = 1 
JUIZ DE FORA - MG = 7 
JULIO DE CATILHOS-RS-1 
JUNDIAI - SP = 2 
JUNDIAÍ DO SUL – PR = 1 
JUNQUEIRÓPOLIS - SP = 1 
JUPIÁ - SC = 2 
JURUENA - MT = 3 
JUSCIMEIRA - MT = 1 
JUSSARA – GO – 01 
JUTI - MS = 1 
KALORÉ - PR = 1 
LA ROCHE – SUIÇA – 01 
LACERDÓPLIS - SC = 1 
LAG.TOCANTINS – TO – 01 
LAGES - SC = 46 
LAGOA CONFUSÃO-TO-01 
LAGOA D BAUZINHO GO = 1 
LAGOA FORMOSA – MG – 01 
LAGOA S.BENTO – TO – 01 
LAGUNA - SC = 13 
LAJEADO - RS = 13 
LAJEADO GRANDE - SC = 1 
LAJES – RN – 01 
LAMBEDOR - PR = 1 
LAPA - PR = 5 
LAPA-PORTUGAL 
LARANJ. DO SUL – PR = 1 
LARANJAL – PR = 2 
LAURENTINO - SC = 1 
LAURO DE FREITAS - BA = 4 
LAURO MULLER - SC = 11 
LAVANDEIRA – TO – 01 
LAVANDEIRA- TO – 01 
LAVRAS – MG – 01 
LEBRON REGIS - SC = 2 
LEÇA DO BALDIO – PORTUG 
LEOBERTO LEAL - SC = 5 
LEOPOLDOBULHÕES GO  1 
LEÓPOLIS - PR = 1 
LIDIANÓPOLIS – PR = 2 
LIMEIRA(SP) = 3 
LINDOESTE - PR = 1 
LINDÓIA - SP = 2 
LINDÓIA DO SUL - SC = 1 
LINHA FACÃO-RS-01 
LINHA KM 698 – RS-01 
LINHA PINHEIRAL-RS-01 
LINHARES - ES = 2 
LINS - SP = 1 



LISBOA-PORTUGAL 
LIVRAMENTO – RS - 01 
LOBATO  - PR = 2 
LOEMOSA-PORTUGAL 
LONDRINA - PR = 9 
LONTRAS - SC = 5 
LOUROSA – PORTUGAL 
LUCAS DO RIO VERDE MT 1 
LUIZ ALVES - SC = 8 
LUNARDELLI - PR = 1 
LUZELANDIA – GO - 01 
LUZERNA  - SC = 2 
LUZIÂNIA - GO = 2 
LUZINÓPOLIS – TO – 01 
M AGUDO DE GOIÁS GO = 1 
MACATUBA – SP – 01 
MACAÚBA – TO – 01 
MACIEIRA - SC = 1 
MADEIRA – PORTUGAL – 03 
MAFAMUDE-PORTUGAÇL 
MAFRA - PORTUGAL 
MAFRA - SC = 3 
MAIPORÁ – GO – 01 
MAIPORÃ – GO – 01 
MAIRIPORÃ - SP = 2 
MAJOR GERSINO - SC = 7 
MAJOR VIEIRA - SC = 2 
MAL. CAND. RONDON PR  1 
MAL. RONDON – GO – 01 
MAL. RONDON – PR – 02 
MALET - PR = 6 
MALHADA LIMPA – GO – 01 
MALHAPÃO - PORTUGAL 
MANAUS – AM - 01 
MANDAGUAÇÚ - PR = 3 
MANDAGUARI - PR = 2  
MANDIRITUBA - PR = 1 
MANFRINÓPOLIS - PR = 1 
MANGUEIRINHA - PR = 1 
MANOEL RIBAS - PR = 1 
MAQUINE - RS = 1 
MARABÁ – PA – 03 
MARACAJÁ - SC = 5 
MARACANÃ – PA - 1 
MARAU – RS – 01 
MARAVILHA - SC = 3 
MARCELINO RAMOS-RS-01 
MARECH.RONDON-GO-01 
MAREMA - SC = 1 
MARIA HELENA - PR = 1 
MARIALVA - PR = 2 
MARIANÓPOLIS-TO-01 
MARIENTAL - PR -2 (LOC.) 
MARILUZ - PR = 1 
MARINGÁ - PR = 20 
MARIOPOLIS - PR = 1 
MARLON - FRANÇA- 01 
MARLY – SUIÇA – 01 
MARMELÂNDIA - PR = 1 
MARMELEIRO - PR = 2 
MARMELÓPOLIS - MG = 1 
MARQUINHO – PR = 3 
MARUMBI - PR = 1 
MARUMBI – PR = 1 
MARZAGAO - GO = 1 
MASSARANDUBA - SC = 24 
MATA DE SÃO JOÃO BA = 1 
MATÃO – SP – 01 
MATELANDIA - PR = 1 
MATINHOS - PR = 1 
MATO CASTELANO-RS-01 
MATOS COSTAS - SC = 4 
MATRINCHÃ – GO – 01 
MATUPA - MT = 1 
MAUÁ DA SERRA – PR = 1 
MAURICILANDIA –TO –01 
MAURILÂNDIA - GO = 1 
MAURILANDIA – TO – 01 
MEDIANEIRA - PR = 1 
MELEIRO - SC = 10 



MELLO – URUGUAY- 01 
MENDINÇA – SP - 01 
MERCEDES – PR – 02 
MERCEDES - PR = 1 
MESSIANÓPÓLIS –GO – 01 
MÉZIRÉS – SUIÇA – 01 
MINEIROS – GO – 01 
MINEIROS DO TIETÊ  SP = 1 
MIRIM DOCE - SC = 2 
MISSAL – PR – 03 
MISSIANÓPOLIS – GO - 01  
MODELO - SC = 1 
MOGI DAS CRUZES - SP = 3 
MOGI GUA;U - SP = 2 
MOGI MIRIM - SP = 1 
MOIPORÃ – GO - 01 
MONDAÍ - SC = 9 
MONTE CARLO = 1 
MONTE CASTELO - SP = 3 
MONTE HOREBE - PE = 2 
MONTE MOR – SP - 01 
MONTE SANTO – TO – 01 
MONTE SION - SP = 1 
MONTE VÍDEO – GO – 01 
MONTENEGRO –RS-01 
MONTES CLAROS – GO – 01 
MONTEVIDEU - URUGUAI 02 
MOR DE MÓIA –PORTUGAL 
MOREIRA SALES - PR = 1 
MORGES – SUIÇA - 01 
MORRETES - PR = 2 
MORRINHOS - GO = 2 
MORRO AGUDO – GO - 01 
MORRO DA FUMAÇA SC = 4 
MORRO GRANDE - SC = 2 
MORUNGAVA – RS = 1 
MOSSAMEDES – GO = 1 
MOTUCA – SP – 01 
MUNDO NOVO - MS = 1 
N ALVORADA DO SUL MS  1 
N AMÉRICA DA COLINA PR1 
N.HORIZONTE – TO – 01 
N.ROSALANDIA – TO - 01 
N0 GUATAPORANGA SP  1 
NÃO ME TOQUES-RS-01 
NATAL – RN – 02 
NATIVIDADE – TO –02 
NAVEGANTES - SC = 9 
NAVIRAI - MS = 1 
NAZARÉ – TO – 01 
NAZARENO = 3 
NAZARO - GO = 1 
NEROPOLIS - GO = 1 
NEVES PAUILISTA –SP- 01 
NIPOÃ – SP - 01 
NOBLIA –URUGUAI- 01 
NOBRES - MT = 3 
NONOAI – RS – 01 
NOVA ALIANÇA – SP - 01 
NOVA ALIANÇA D IVAÍ PR  1 
NOVA AMÉRICA – GO - 01 
NOVA ARAÇÁ - RS = 1 
NOVA AURORA - GO = 1 
NOVA AURORA – PR – 01 
NOVA BANDEIRANTES MT 1 
NOVA CANÃ D NORTE MT 1 
NOVA DESCOBERTA-TO –01 
NOVA ERECHIM - SC = 1 
NOVA ESPER.D’OESTE PR 1 
NOVA ESPERANÇA - PR = 1 
NOVA EUROPA – SP – 01 
NOVA FÁTIMA - PR = 1 
NOVA GLÓRIA – GO - 01 
NOVA ITABERABA - SC = 1 
NOVA MONTEVERDE MT= 1 
NOVA MUTUM - MT = 3 
NOVA ODESSA - SP = 2 
NOVA OLIMPIA - MT = 1 
NOVA OLIMPIA - PR = 1 
NOVA OLINDA – T0 – 01 



NOVA PETRÓPOLIS - RS = 6 
NOVA PRATA - PR = 1 
NOVA PRATA – RS 
NOVA SANTA CRUZ - RS = 1 
NOVA STA BÁRBARA PR  1 
NOVA STA HELENA MT = 1 
NOVA TRENTO - SC = 28 
NOVA VENEZA – GO - 01 
NOVA VENEZA - SC = 19 
NOVO ALEGRE – TO – 01 
NOVO BARREIRO – RS – 01 
NOVO BRASIL – GO – 01 
NOVO HAMBURGO-RS-01 
NOVO HORIZONTE - SC = 1 
NOVO HORIZONTE – TO-01 
NOVO JARDIM-TO-02 
NOVO PARANÁ - MT = 2 
NOVO SANTA RITA - RS = 3 
NOVO SARANDI – PR – 01 
NOVOS CABRAIS – RS - 01 
OIÃ – PORTUGAL 
OLAMBRA - SP = 1 
OLIMPIA - SP = 1 
OLINDA – PE – 04 
OLIVEIRA FÁTIMA –GO-01 
ORIENTE - SP = 1 
ORIZONA - GO = 1 
ORLEANS - SC = 20 
ORTIGUEIRA – PR = 1 
OSASCO - SP = 3 
OSMARINA – PR – 01 
OSORIO - RS = 1 
OTACILIO COSTA - SC = 1 
OURÉM – PA – 01 
OURÉM - PORTUGAL 
OURINHOS - SP = 1 
OURO - SC = 1 
OURO BRANCO - MG = 4 
OURO BRANCO – MT - 01 
OURO PRETO - MG  = 4 
OURO VERDE – GO – 01 
OURO VERDE - SC = 3 
OURO VERDE OESTE-PR-01 
P.ALEGRE TOCANTINS – 01 
P.ALTA BOM JESUS-TO-02 
P0NTÃO – TO – 01 
PACAEMBU - SP = 1 
PACURI – PR – 01 
PAIAL - SC = 1 
PAIÇANDU - PR = 2 
PAIM FILHO - RS = 1 
PAINEL - SC = 5 
PAJUSSARA – TO – 01 
PALESTINA D. GOIAS-GO-01 
PALHOÇA - SC = 6 
PALM. MISSÕES – RS-01 
PALMA SOLA  - SC = 1 
PALMAS - PR = 4 
PALMAS – TO – 01 
PALMEIRA - PR = 2 
PALMEIRA - SC = 3 
PALMEIRANTE – TO –01 
PALMEIRAS - PR = 2 
PALMEIRAS – TO – 01 
PALMEIRINHA  - PR = 1 
PALMITAL - PR = 1 
PALMITOS - SC = 10 
PALOTINA – PR – 01 
PALOTINA - PR = 1 
PANAMÁ - GO = 1 
PANAMBI – RS – 01 
PANELA - MT = 1 
PANORAMA? =1 LOC. 
PAPANDUVA - SC = 2 
PARACATU – MG = 4 
PARAI - RS = 1 
PARAÍSO - SC = 5 
PARAISO D NORTE - PR = 1 
PARAÍSO DO SUL – RS - 01 
PARAISO TOCANTINS-TO-01 



PARAMIRIM – TO – 01 
PARANAGUÁ - PR = 6 
PARANAIGUARA - GO = 1 
PARANAITA - MT = 1 
PARANAVAÍ - PR = 3 
PARANHOS-PORTUGAL 
PARAÚNA – GO – 03 
PARAUPEBAS – PA –02 
PARIQUERAÇÚ - SP = 1 
PAROBÉ – RS = 1 
PASSA SETE - RS = 5 
PASSAGEM – TO – 01 
PASSO DE TORRES - SC = 1 
PASSO DO SOBRADO RS = 8 
PASSO FUNDO - RS = 2 
PASSOS MAIA -SC = 3 
PATO BRANCO - PR  = 3 
PATOS DE MINAS – MG – 03 
PATOS DE MINAS - MG = 2 
PATROC.PAULISTA-SP-01 
PATROCIN. PAULISTA-SP-01 
PATROCÍNIO – MG – 01 
PAU D´ARCO – TO – 01 
PAU DÁRCO – PA –01 
PAU DE COLHER - GO = 1 
PAULA FREITAS - PR = 3 
PAULICEIA = 1 
PAULINIA - SP = 1 
PAULISTANIA – SP = 1 
PAULO FRONTIM - PR = 1 
PAULO LOPES - SC = 1 
PAYERNE-SUIÇA-01 
PEDERNEIRAS – SP – 01 
PEDERNEIRAS – SP = 1 
PEDRAS GRANDES - SC = 2 
PEDREIRAS - SP = 2 
PEDRO AFONSO – TO – 01 
PEIXE - GO = 1 
PEIXE – TO – 01 
PEIXOTO AZEVEDO - MT = 1 
PELOTAS - RS = 9 
PENEDO – AL – 01 
PENHA  - SC = 1 
PEQUI - MG = 1 
PEQUIZEIRO – TO – 01 
PEREIRA - GO = 1 
PERITIBA - SC = 1 
PEROBAL – PR – 01 
PEROLA – PR – 01 
PÉROLA DO OESTE - PR = 1 
PEROLANDIA – GO – 01 
PERUIBE - SP = 1 
PETROLÂNDIA - SC = 2 
PETROLINA - GO = 02 
PETROLINA - PE = 2 
PIAÇABOÇU – AL – 01 
PIACATU – SP – 01 
PICADA CAFÉ - RS = 1 
PICADA KM 709 – RS-01 
PIÇARRAS - SC = 1 
PIEN – PR = 1 
PILAR DE GOIAS – GO - 01 
PINHAL – PR = 1 
PINHAL S. BENTO – PR – 01 
PINHALÃO - PR = 1 
PINHALZINHO - SC = 3 
PINHÃO - PR = 1 
PINHEIRO PRETO - SC = 1 
PINTO BANDEIRA - RS = 1 
PIRACANJUBA - GO = 1 
PIRACICABA - SP = 3 
PIRAI DO SUL - PR = 1 
PIRAJUÇARA - SP = 1 
PIRANGUINHO – MG – 01 
PIRANHAS – GO – 01 
PIRAPRÉ - PR - 1 (LOC.) 
PIRAQUARA - PR   = 4 
PIRAQUÊ – TO – 01 
PIRASSUNUNGA - SP = 1 
PIRATININGA – SP = 1 



PIRATUBA - SC = 3 
PIRENÓPOLIS - GO = 1 
PIRES DO RIO  - GO = 2 
PITANGA - PR = 4 
PIUM – TO – 01 
PIÚMA - ES = 1 
PLANALTINA - DF = 2 
PLANALTO - PR = 3 
PLANALTO – RS – 01 
PLANALTO ALEGRE - SC = 1 
PLANURA VERDE - GO = 1 
PLUNA - ES = 1 
POÇOS D CALDAS - MG = 2 
POÇOS DE CALDAS - GO = 1 
POJUCA – BA = 1 
POMERODE - SC = 23 
PONTA GROSSA - PR = 10 
PONTA NEGRA – TO – 01 
PONTAL – MT – 01 
PONTAL DO SUL - PR = 1 
PONTALINA - GO = 1 
PONTE ALTA – MG – 01 
PONTE ALTA - SC = 1 
PONTE ALTA D NORTE SC 2 
PONTE SERRADA - SC = 1 
PORTILANDIA – GO – 01 
PORTO ALEGRE - RS = 17 
PORTO AMAZONAS - PR = 1 
PORTO BELO - SC = 5 
PORTO D GAÚCHOS MT  2 
PORTO FELIZ -SP = 2 
PORTO FERREIRA - SP = 2 
PORTO FRANCO – MA – 01 
PORTO NACIONAL – TO – 02 
PORTO SEGURO – BA – 01 
PORTO UNIÃO - SC = 19 
PORTO VITORIA - PR = 2 
PORTO XAVIER-RS-01 
PORTO.A. TOCANTINS-TO-1 
PORTUGUAL = 6 (PAÍS) 
POSSE DA ABADIA-GO-01 
POUSO REDONDO - SC = 9 
PRADO REPOUSO-PORTUG 
PRAIA GRANDE - SC  = 6 
PRAIA NORTE – TO – 01 
PRANCHITA - PR = 2 
PRATA – MG – 01 
PRES. KENEDY – TO – 01 
PRES. OLEGÁRIO – MG – 01 
PRES.CAST BRANCO-PR = 1 
PRES.GETÚLIO - SC = 3 
PRESID EPITÁCIO - SP = 1 
PRESID. NEREU - SC = 3 
PRINCESA - SC = 3 
PRÍNCIPE – TO – 01 
PRUDENTÓPOLIS - PR = 5 
PRUDENTÓPOLIS –PR = 2 
PUGMAIL – TO – 01 
QUATRO BARRAS - PR = 1 
QUATRO PONTES – PR – 01 
QUATRO PONTES - PR = 1 
QUEBRA VARA – TO – 01 
QUILOMBO - SC = 2 
QUINTA DO SOL - PR = 1 
QUIRINÓPOLIS - GO = 1 
QUITANDINHA - PR = 3 
RANCHO ALEGRE - PR = 1 
RANCHO QUEIMADO SC = 2 
REALEZA - PR = 5 
RECIFE – PE – 06 
REDENÇÃO – PA – 01 
REDINHA – TO – 01 
REMAUFENS-SUIÇA 
RENASCENÇA - PR = 2 
RESERVA - PR  1 
RESTINGA – SP – 01 
RESTINGA – SP –01 
RESTINGA SECA - RS = 5 
RIACHINHO – TO – 01 
RIALMA – GO - 01 



RIANÓPOLIS –GO - 01 
RIBAMAR FIQUENE-MA-01 
RIBEIRÃO BONITO-SP- 01 
RIBEIRÃO DO PINHAL PR 1 
RIBEIRÃO PRETO - SP = 2 
RIBEIRÃOZINHO – MA – 01 
RILANÓPOLIS - PR = 1 
RINCÃO – SP – 01 
RIO AZUL - PR = 2 
RIO BOM. DO IGUAÇÚ PR 1 
RIO BRANCO DO SUL PR = 1 
RIO BRILHANTE - MS = 1 
RIO CLARO  - SP = 3 
RIO CLARO - PR - 1 (LOC.) 
RIO DA CONCEIÇÃO-TO-02 
RIO DAS ANTAS - SC = 2 
RIO DAS PEDRAS - SC = 1 
RIO DE JANEIRO - RJ = 27 
RIO DO CAMPO - SC = 8 
RIO DO OESTE - SC = 4 
RIO DO SUL - SC = 9 
RIO DOS CEDROS - SC = 14 
RIO FORTUNA - SC = 13 
RIO MARIA – PA – 02 
RIO NEGRINHO  - SC = 1 
RIO NEGRO - PR = 2 
RIO NEGRO – RS – 01 
RIO PARDO - RS = 5 
RIO PARNAÍBA – MG – 01 
RIO PINHEIRO – PR - 1  
RIO RUFINO - SC = 3 
RIO SONO – TO – 01 
RIO VARANDA – PR = 1 
RIO VERDE - GO = 2 
RIO VERDE - MS = 1 
RIO VERMELHO – PA – 01 
RIQUESA - SC = 1 
RIVERA – URUGUAI 01 
RODEIO - SC = 12 
RODR. NASCIMENTO GO = 2 
ROLÂNDIA - PR = 1 
ROMELÂNDIA - SC = 3 
ROMONT – SUIÇA – 01 
RONDA ALTA – RS – 01 
RONDINHA – RS – 01 
RONDOM - PR  =1 
RONDONÓPOLIS - MT = 9 
ROQUE GONZÁLES-RS-01 
ROSÁRIO DO OESTE MT = 3 
ROSARIO DO SUL – RS - 01 
RUBIATABA – GO - 01 
RUI COVÓ - PR = LOC. 1 
RUIUVA - MT = 1 
S JERÔNIMO d SERRA  PR1 
S PEDRO DA SERRA-RS-1 
S PEDRO DO BUTIÁ-RS-01 
S. BÁRBARA D GOIÁS GO  1 
S. JOSE DOS CAMPOS-SP-4 
S.ANTO.C. SERRA -  RS = 1 
S.ANTONIO MISSÕES-RS-1 
S.DOM.ARAGUAIA-PA-01 
S.FRANCIS.PAULA-RS = 1 
S.GER.ARAGUAIA- PA-03 
S.JOÃO D PAU D’ALHO SP 1 
S.JOÃO OESTE – PR – 01 
S.MIGUEL MISS – RS – 01 
S.ROSA DE LIMA - SC = 12 
S.SEBAS.C.SERRA – RS = 1 
S.TEREZINHA ITAIPU - PR 1 
SABAÚDIA - PR = 2 
SALETE - SC = 6 
SALGADO FILHO – PR – 01 
SALTINHO - SC = 3 
SALTO - SP = 3 
SALTO DO ITARARÉ PR = 1 
SALTO DO LONTRA - PR = 1 
SALTO VELOSO - SC = 1 
SALVADOR - BA = 6 
SALVADOR DO SUL - RS = 1 
SALVADOR MISSÕES-RS-01 



SAMPAIO – TO – 01 
SANANDUVA – RS – 01 
SANCLERLÂNDIA - GO = 1 
SANGÃO - SC = 1 
SANTA AMÉLIA - PR = 1 
SANTA BÁRBARA – GO - 01 
SANTA CECÍLIA - SC = 1 
SANTA CLARA D SUL RS = 2 
SANTA COMBA-SUIÇA 
SANTA CRUZ – PR – 02 
SANTA CRUZ D SUL RS = 57 
SANTA FÉ – GO – 01 
SANTA FÉ - RS = 4 
SANTA GERTRUDES - SP = 1 
SANTA HELENA - GO = 2 
SANTA HELENA – PR – 01 
SANTA HELENA - SC = 1 
SANTA ISABEL – SP = 1 
SANTA ISABEL D OESTE = 1 
SANTA LUCIA - PR = 1 
SANTA LUCIA – SP – 01 
SANTA MARIA - GO = 1 
SANTA MARIA - RS = 4 
SANTA MARIA – TO – 01 
SANTA MARIANA – PR = 2 
SANTA MARIA-RS-2 
SANTA RITA – GO – 01 
SANTA RITA AR.-GO-01 
SANTA ROSA - RS = 1 
SANTA ROSA – TO – 01 
SANTA ROSA DO SUL SC = 4 
SANTA SALETE - SP = 2 
SANTA TERESINHA – TO – 01 
SANTA TERESINHA –GO-01 
SANTA TERESINHA-TO-01 
SANTA TEREZA – TO – 01 
SANTA TEREZA OES. PR-01 
SANTA TEREZINHA  SC 1  
SANTA VITÓRIA – MG – 01 
SANTANA DO ITARARÉ PR 1 
SANTARÉM – PA - 2 
SANTELMO – SP = 1 
SANTIAGO – RS - 01 
SANTIAGO DO SUL - SC = 1 
SANTO AMARO - SP = 3 
SANTO ANDRÉ  - SP = 1 
SANTO ANT D BARRA GO  1 
SANTO ANT D PARAÍSO PR 1 
SANTO ANT D PLATINA-PR 8 
SANTO ANTONIO – RS – 01 
SANTO ANTONIO SUD  PR 5 
SANTO AUGUSTO –RS-01 
SANTO CRISTO - RS = 1 
SANTOS - SP = 3 
SANTOS EVOS-PORTUGAL 
SÂO BENTO DO SUL - SC 3 
SÃO BERNARDINO = 1 
SÃO BONIFÁCIO - SC  = 6 
SÃO BORJA-RS-02 
SÃO CAETANO - SP = 3 
SÃO CARLOS - SP = 3 
SÃO CRIST. DO SUL SC = 1 
SÃO CRISTOVÃO – RS-01 
SÃO DOMINGOS - SC = 4 
SÃO FCO DO SUL SC = 3 
SÃO FRANCISCO - GO - 01 
SÃO FRANCISCO - MG = 2 
SÃO GABRIEL – RS  1 
SÃO GABRIEL OESTE MS 1 
SÃO GOTARDO – MG – 01 
SÃO J.DOS CAMPOS-SP-01 
SÃO JOÃO BATISTA - SC = 1 
SÃO JOÃO DEL REI MG = 8 
SÃO JOÃO DO IVAI - PR = 1 
SÃO JOÃO DO SUL - SC = 3 
SÃO JOÃO ITAPERIÚ SC  11 
SÃO JOÃO OESTE - SC = 9 
SÃO JOÃO TRIUNFO  PR = 3 
SÃO JOAQUIM - SC = 8 
SÃO JOSÉ – PR = 2 



SÃO JOSÉ - SC = 18 
SÃO JOSÉ CEDRO - SC = 1 
SÃO JOSÉ CERRITO  SC = 4 
SÃO JOSÉ D BOA VISTA - 1 
SÃO JOSE DE DEUS-RS-01 
SAO JOSE PALMEIRA-PR-01 
SÃO JOSÉ PINHAIS(PR) = 8 
SÃO JOSÉ-RS-1 
SÃO L. MONTE BELO GO  2 
SAO LEOPOLDO - RS = 4 
SÃO LOURENÇO D O. SC  4 
SÃO LOURENÇO D S.  RS  1 
SAO LUDGERO - SC = 1 
SÃO LUIZ - MA = 1 
SÃO LUIZ – RS – 01 
SÃO LUIZ GONZAGA-RS-01 
SÃO LUIZ PORUNÃ - PR = 1 
SÃO MARTINHO – SC = 9 
SÃO MATEUS D SUL  PR = 6 
SÃO MIG. BOA VIST- SC = 4 
SÃO MIGUEL – TO – 01 
SÃO MIGUEL DO IG.  PR = 1 
SÃO MIGUEL GUAMÁ-PA-01 
SÃO MIGUEL OESTE -SC = 1 
SÃO PATRÍCIO – GO = 1 
SÃO PAULO - SP = 186 
SÃO PED. ALCANTARA SC  4 
SÃO PEDRO - SP = 1 
SÃO PEDRO D IVAÍ - PR = 1 
SÃO PEDRO D SERRA RS  1 
SÃO PEDRO DO SUL-RS-01 
SÃO RAIMUNDO-TO- 01 
SÃO SALVADOR-RS-2 
SÃO SEB. AMOREIRA- PR=1 
SÃO SEBASTIÃO – TO – 01 
SÃO SIMÃO - GO = 1 
SÃO VALÉRIO – TO – 01 
SÃO VALETIM – RS – 01 
SÃO VENDELINO - RS = 2 
SÃO VICENTE - SP = 1 
SÃO VICENTE DO SUL-RS-1 
SAPIRANGA – RS = 2 
SAPOPEMA - PR = 1 
SAPUCAIA – PA – 01 
SAPUCAIA – RS = 1 
SARANDI - PR = 2 
SARANDI – RS – 01 
SAUDADES - SC = 1 
SAUVERNY-FRANÇA – 01 
SCHROEDER - SC = 10 
SEARA - SC = 1 
SEGREDO - RS = 2 
SELBACH-RS-01 
SEMSALES- SUIÇA – 01 
SENADOR CANEDO - GO = 1 
SENGES - PR = 1 
SENHOR BOMFIM-TO-01 
SERRA ALTA - SC = 1 
SERRA NEGRA - SP = 2 
SERRANÓPOLIS – GO – 01 
SERTANEJA - PR = 1 
SERTÃO – RS – 01 
SERTÃOZINHO – PR – 01 
SERTÃOZINHO - PR - 1 (LOC.) 
SETE DE SETEMBRO-RS-01 
SETE DE SETEMBRO-RS-1 
SIDERÓPOLIS - SC = 5 
SILVA ESCURA-PORTUGAL 
SILVANIA - GO = 1 
SIMÕES FILHO – BA = 1 
SINIMBU - RS = 3 
SINOP - MT = 1 
SIPLAN – TO – 01 
SIQUEIRA CAMPOS - PR = 2 
SITIO NOVO – TO – 01 
SJOÃO DE POLESINA-RS-1 
SOBRADINHO - DF = 2 
SOBRADINHO - RS = 3 
SOCORRO - PR - 1 (LOC.) 
SOMBRIO - SC = 5 



SONORA - MS = 1 
SORRISO - MT = 1 
SOUZAS - SP = 1 
SOUZELANDIA - GO – 01 
SR.BONBIM-PORTUGAL 
STA BARBARA SUL-RS-01 
STA CECÍLIA PAVÃO  PR  1 
STA FÉ ARAGUAIA –TO-01 
STA RITA ARAGUAIA-GO-01 
STª ROSA DE GOIÁS  GO = 1 
STA TEREZ. PROGR. SC = 2 
STA TEREZA OESTE PR = 1 
STA.MARIA OESTE – PR = 1 
STO AMA. IMPERATR SC 13 
STO ANT.DE POSSE - SP = 2 
STO.ANT.TAUÁ – PA - 02 
STOUGHTON-MA-USA- 01 
SUCUPIRA – TO –01 
SUIÇA (PAÍS) = 6 
SUL BRASIL - SC = 1 
SUMARÉ - SP = 2 
T.AMOR – PORTUGAL 
TABATINGA – SP – 01 
TABOÃO DA SERRA - SP = 1 
TABOARA - PR = 1 
TAGUATINGA - DF = 1 
TAGUATINGA – TO – 01 
TAINHAS – RS = 2 
TAIÓ - SC = 3 
TAIPAS TOCANTINS-TO-01 
TALISMÃ – GO – 01 
TAMANDARE - RS = 4 
TAMAOI-RS-1 
TANGARÁ - SC = 5 
TAPEJARA – RS – 01 
TAPERA-RS-01 
TAQUARA VERDE - SC = 2 
TAQUARAL – GO = 1 
TAQUARALTO – TO – 01 
TAQUARAS – RS = 2 
TAQUAREMBO – URUGUAI 01 
TAQUARI - RS = 1 
TAQUARIVAÍ - PR = 1 
TAQUARUSSÚ – TO – 01 
TAUBATÉ - SP = 1 
TEIXEIRA SOARES - PR = 2 
TELEMACO BORBA – PR = 2 
TENENTE PORTELA - RS = 1 
TERESÓPOLIS – GO – 01 
TERESÓPOLIS – GO = 1  
TERESÓPOLIS - RJ = 1 
TERRA BOA - PR = 1 
TERRA DE AREIA - RS = 1 
TERRA NOVA DO N. - MT = 1 
TERRA ROXA – PR – 01 
TIBAGI – PR = 1 
TIETE - SP = 1 
TIGRINHO - SC = 3 
TIJUCAS - SC = 4 
TIMBÉ DO SUL - SC = 8 
TIMBÓ - SC = 9 
TIMBÓ GRANDE - SC = 1 
TIRADENTES - MG = 2 
TOCANTINOPOLIS- TO – 02 
TOLEDO – PR – 01 
TOLEDO - PR = 1 
TOMAZINA - PR = 1 
TORIXORÉU – GO – 01 
TORRES - RS = 1 
TORRINHA – SP – 01 
TOUR DE TREME-FÇA- 01 
TRABIJU – SP – 01 
TRANSAEAGUAIA-TO- 01 
TRECHO SECO – MA – 01 
TREINTA Y TRES URUGUAI 01 
TRES BARRAS - SC = 5 
TRES BARRAS PAR. – PR –03 
TRES CACHOEIRAS - RS = 3 
TRÊS CANOAS – RS = 2 
TRÊS DE MAIO - RS = 6 



TRÊS IRMÃOS – RS = 4 
TRES PLAMEIRAS – RS- 01 
TREVISO - SC = 2 
TREZE DE MAIO - SC = 7 
TREZE TILIAS - SC = 1 
TRINDADE - GO = 1 
TRINDADE DO SUL-RS-01 
TROMBUDO CENTRAL SC 3 
TUBARÃO - SC = 9 
TUCUNDUVA - RS = 3 
TUNÁPOLIS - SC = 2 
TUPANCIRETÃ-RS-1 
TUPARAH - MT = 1 
TUPARENDI - RS = 2 
TUPIRAMA – TO – 01 
TUPIRATÃS – TO – 01 
TUPY PAULISTA - SP = 1 
TURVÂRIA - GO = 1 
TURVO - PR = 3 
TURVO - SC = 4 
UBARANA – SP - 01 
UBATUBA - SP = 1 
UBEERLANDIA – MG – 02 
UBERABA – MG – 02 
UBERLÂNDIA - MG = 2 
UIRAPURU – GO - 01 
UMUARAMA - PR = 1 
UNIÃO DA VITÓRIA - PR = 8 
UNIÃO DO OESTE - SC = 1 
URAÍ – PR = 1 
URS 332 KM 1 –RS-01 
URUANA – GO = 1 
URUBICI - SC = 6 
URUITA – GO = 1 
URUSSANGA - SC = 9 
URUTAI - GO = 1 
UVÁ – GO = 01 
V.ANDORINHO-PORTUGAL 
V.ROSALANDIA – TO - 01 
VACARIA - RS = 1 
VAL DA SERRA-RS-1 
VAL PARAÍSO - DF = 3 
VALE CAMBRA – PORTUGAL 
VALE DO SOL - RS = 5 
VALE REAL - RS = 1 
VALE VERDE - RS = 1 
VALINHOS - SP = 4 
VARGEÃO - SC = 1 
VARGEM - SC = 1 
VARGEM BONITA - SC = 1 
VÁRZEA DO ANGU-RS-01 
VARZEA GRANDE - MT = 1 
VAUD – SUIÇA – 01 
VENÂNCIO AIRES - RS = 8 
VENTANIA - PR = 1 
VENTANIA - RS = 1 
VERA CRUZ - RS = 20 
VERANOPOLIS – RS – 01 
VERANÓPOLIS - RS = 3 
VERÊ = PR = 1 
VERSONEX –FRANÇA- 01 
VIADUTOS – RS – 01 
VIANÓPOLIS - GO = 1 
VICTOR GRAEF-RS-01 
VIDAL RAMOS - SC = 15 
VIDEIRA - SC = 3 
VILA AND. – PORTUGAL 
VILA CONDE-PORTUGAL 
VILA IPÊ - RS = 1 
VILA MARIA – RS – 01 
VILA NOVA – PR – 01 
VILA QUIXABA – TO - 01 
VILA TOCANTINS – TO – 01 
VILHENA - RO = 2 
VINHEDO - SP = 3 
VINTE MIL – TO – 01 
VIRMOND – PR = 1 
VISTA ALEGRE - PR = 1 
VITOR MEIRELES - SC = 5 
VITORIA CONQUISTA-BA-01 



VITORINO - PR = 2 
VUISTERNENS-SUIÇA-01 
WANDERLANDIA – TO – 01 
WENSCESLAU BRÁS SP = 2 
WITMARSUN - SC = 6 
XAMBIOÁ – TO – 01 
XANXERÊ - SC = 1 
XAVANTINA - SC = 2 
XAXIM - SC = 2 
XINGUARA – PA – 02 
ZORTEA - SC = 1 

 
 

ATENÇÃO 
 
     Naturalmente que não estão listados aqui todos os municípios visitados, seja porque 
não foram enviados, seja porque esta lista é antiga e não constam os últimos dois anos. 
Nós pedimos assim, quanto a todos os municípios e localidades que não constam aqui, 
mas que foram visitados, que nos escrevam dando apenas três dados:  
      Município > Vila/Bairro > Nome do cemitério... Não precisa do endereço.  
      Caso o cemitério não tenha nome, pode-se colocar o nome do Santo padroeiro da 
capela da localidade. 
     Isso porque, a partir do encerramento do Livro da Luz de São Miguel, por havermos já 
atingido os 1 milhão de nomes anotados, deveremos começar a campanha da anotação de 
todos os cemitérios visitados, o que estará sendo feito no Livro dos Cemitérios. Tal nos é 
pedido, porque muitos anotaram nomes nestes cemitérios, mas sempre ficam alminhas 
para trás, por falta de nomes nos túmulos. E Deus quer estas também na missão. 
 
     Podem escrever para o endereço que está no final do Livro, ou então usar os seguintes 

endereços eletrônicos:  
eduardopaivajr@yahoo.com.br  > ordeplongo@superig.com.br > ahaas@flynet.com.br ou 

as instruções do site: www.recados.aarao.nom.br 
 


