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Há dois mil anos, o grão devia apodrecer para renascer,
gérmen vigoroso e vivaz. O Chefe da Igreja nascente devia
imolar-se no aniquilamento para a salvação comum. Foi
então o Chefe que se imolou para satisfazer a dívida
inestimável contraída para com a divina Justiça.
Hoje, é o Corpo místico inteiro que, tornado estéril como
a figueira amaldiçoada pela infestação demoníaca do
ateísmo, deve, tal como o grão de trigo, ser atirado para o
seio da terra e apodrecer para renascer para uma nova e
fecunda Vida divina. Isso responde exactamente a
exigências irreversíveis da Minha Justiça e da Minha
Misericórdia.
Na verdade vos digo que, se não renascerdes, não
entrareis no Reino dos Céus. O mistério da Minha
Redenção é um acto de infinita Misericórdia e de Justiça.
A Redenção perdura, a Redenção está a acontecer, a
Minha Misericórdia exige a vossa salvação, a Minha
Justiça, exige a satisfação das dívidas contraídas por vós
que sois os Meus membros vivos, livres e inteligentes,
capazes de querer ou de recusar o bem e o mal, e por
conseguinte responsáveis dos vossos actos.
Não te perturbes, Meu filho! A Minha Misericórdia exige
que todos sejam avisados por chamamentos não apenas
interiores mas também exteriores.
Quem quiser entender, que entenda; mas quem,
obstinadamente, cego pela soberba e o orgulho, quiser
perecer com Satanás, que pereça!
Ô cegueira e obstinação!
Ô geração incrédula e perversa, que mais podia Eu fazer
para te subtrair à hora de escuridão, à hora de morte e de
sangue que se aproxima?
Que mais podia Eu vos dar se não o que Eu vos dei. Deivos o Meu Amor, o Meu Coração aberto, o amor daquela
que é a Minha e vossa Mãe.
Várias vezes, ela veio à terra para sacudir o vosso torpor,
para vos lembrar as grandes realidades da fé, para vos
indicar o caminho a percorrer.
Eu sanarei a Minha Igreja, Eu sanarei os povos e as
nações. Eu sanarei a Minha Igreja......
...O Senhor em
"Confidências de Jesus aos seus ministros e aos seus
fiéis", Ed. do Parvis, Suiça, 1992, pp. 109-110.

Não serviram para nada os Meus apelos, os Meus apelos
reiterados; não serviram para nada as Minhas divinas
promessas, não serviram para nada as Minhas intervenções
na terra, as muitas intervenções da Minha e vossa Mãe,
quase não serviram para nada; os Meus avisos não
serviram para nada; muito poucos acolheram-nos; e
contudo eram apelos, avisos vindo do Meu Coração
misericordioso, de Mim, Filho Único do Pai, Deus como o
Pai e o Espírito Santo. Riram-se de Mim; fizeram escárnio
de Mim, insultaram-Me de toda a sorte com a sua tola
incredulidade; mas eles verão quão terrível será a cólera de
Deus. Quiseram-na, provocaram-na! [...]
Eis chegada a hora, Meu filho, em que os bons, todos os
bons, devem tomar uma clara consciência e uma clara
visão dos tempos e dos acontecimentos em curso que
implicam com a Minha Igreja a humanidade inteira.
...O Senhor em "Confidências de Jesus aos seus
ministros e aos seus fiéis", p. 139.
....é absolutamente inadmissível e contra a lógica da
razão e da fé, que o obscuro veneno do coração humano
continue a perpetuar a absurda e paradoxal situação actual,
onde o ódio prevalece sobre o amor, as trevas sobre a luz e
onde a eterna danação é preferida à felicidade eterna.
Os homens verão o Poder do Senhor e ficarão de tal
forma impressionados que, apesar dos pesares, terão de se
vergar a esta maravilhosa realidade, assim que foi dito:
" No final, o Coração misericordioso de Jesus e o Coração
imaculado de Maria triunfarão."
Tal é a maravilhosa realidade da Igreja renovada. Eis
porque a Minha Igreja será tão bela, como jamais o fora,
porque o estremecimento do Espírito divino a invadirá: ela
será então quase que inteiramente carismática..
Deste modo cumprir-se-á o advento do Meu Reino na
terra, chamado há tanto tempo e por tantas almas. Será, isto
é, a Minha Vinda intermediária e também a conclusão
perfeita da grande luta e da maior batalha entre as forças
obscuras do Mal e os Poderes da Luz.
...O Senhor em "Confidências de Jesus aos seus
ministros e aos seus fiéis", Ed. do Parvis, Suiça, 1992,
p. 343.
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Os Mandamentos de Deus Desprezados
Eu sou um Pai aflito por uma prematura tristeza, porque
vejo quanto o mundo está mais decidido a matar do que a
amar. Quotidianamente, chegam inúmeras entradas de
crianças assassinadas. Por onde quer que os Meus Olhos se
pousem, vêem traição, crime, corrupção, adultério, fraude,
desordens no matrimónio, gente que zomba da religião,
profanação das almas, falsos juramentos, pecados contra a
natureza; como poderei Eu, então, permanecer em silêncio?
Eis porque a Justiça Se abaterá sobre tudo isto. Eu, neste
momento, falo abertamente como um Pai ansioso, mas
descontente e profundamente triste. Dos Céus, a Minha
Voz geme; ouvi-Me: entre vós, haverá ainda um só homem
justo?
...O Senhor (Vassula, "A verdadeira vida
em Deus, Encontros com Jesus", Edições Boa Nova,
Famalicão, Portugal, 1995, vol. V, p. 139).
O Meu Fogo está iminente e, ah!...muitos de vós sereis
apanhados de surpresa, porque a vossa era não crê. Eles
não Me adoram, não esperam e não Me amam. A vossa
geração substituiu a Verdade e os Meus Mandamentos por
ideias blasfemas. O amor falta, entre vós; não viveis uma
vida de amor e nem sequer compreendestes o que
significa: "O Temor do Senhor é o princípio da
Sabedoria". Se Me temerdes, podereis alcançar a
Perfeição; se Me temerdes, Eu inebriar-vos-ei com o Meu
Doce Vinho e saciar-vos-ei com os Meus Frutos. Se Me
temerdes, vivereis em Paz. Se Me temerdes, a Sabedoria
virá até à vossa porta. Se me temerdes, obedecereis com
fervor aos Meus Mandamentos, sem Lhes mudar uma só
vírgula.
...O Senhor (Vassula, vol. IV, p. 29).
Muitos de vós, hoje, dizeis: "Bebamos e comamos, hoje,
que amanhã estaremos mortos". Não mintais a vós
mesmos... recuperai os sentidos e virai-vos para Mim,
vosso Deus. Obedecer à Minha Lei é amar-Me; e quem
vive no Amor vive em Mim. Eu não preciso dos filósofos e
sábios do vosso tempo; e tão pouco dos mestres. Eu preciso
da fraqueza... da pobreza... da simplicidade... Vêdes? Estão
a chegar os dias em que porei a Minha Lei nos vossos
corações. Venho, nestes dias de Misericórdia, preparar as
naçôes e recordar-lhes que Eu Mesmo posso purificar a
vossa própria alma, de acções vis e morte, que podem levar
ao fogo eterno. Mas o coração desta geração tornou-se
banal e, muito embora Eu fale abertamente às nações, elas
continuarão a não Me ouvir.
...O Senhor (Vassula, vol. IV, p. 35).
É a hora da minha grande dor pela humanidade, tão
doente e feita escrava dos Espíritos do mal.
As potências diabólicas dominam a terra e levam a toda
parte os frutos maléficos do seu tenebroso domínio. Assim,
esta humanidade voltou a ser pagã, depois de quase dois

mil anos da sua Redenção e do primeiro anúncio do
Evangelho da salvação.
A incredulidade e a impiedade a recobrem; os pecados a
ferem; os males a envenenam; o orgulho a domina; a
impureza a seduz; o egoísmo e o ódio a aprisionam;
Satanás torna-a sempre mais escrava e nela reina com seu
diabólico poder.
Esta é a hora da minha grande dor por toda esta pobre
humanidade, dominada pelos espíritos do mal, porque já
chegou para ela a hora do seu grande castigo.
...A Virgem Maria (Movimento Sacerdotal Mariano,
"Aos Sacerdotes, filhos predilectos de Nossa Senhora",
16a edição Brasileira, Outubro 1996, pp. 788-789).
Satanás tornou-vos escravos do orgulho e da soberba
com a enganadora miragem de levar-vos a desprezar a
Deus, a colocar a vós mesmos no lugar de Deus, para que,
em vós, ele pudesse renovar o seu gesto de rebelião e
desafio ao Senhor. Assim, difundiu por toda parte o erro do
ateísmo e levou a humanidade a construir uma nova
civilização sem Deus.
Tornou-vos escravos do prazer e da impureza, ao
substituir o verdadeiro Deus por novos ídolos, hoje por
muitos seguidos e adorados: o sexo, o divertimento, o
dinheiro, o bem-estar. Assim, o pecado espalhou o seu
tenebroso véu de gelo e de morte pelo mundo.
Tornou-vos escravos do egoísmo e da avareza,
conduzindo-vos à exasperada busca da auto-afirmação, do
predomínio sobre os outros e tornando-vos insensíveis às
grandes necessidades dos pobres, dos pequenos, dos
doentes e dos necessitados. Desta forma, o mundo tornouse um verdadeiro deserto de amor e, neste imenso deserto,
quantos são os meus filhos que, cada dia, são abatidos,
perseguidos e derrotados.
...A Virgem Maria "Aos Sacerdotes, filhos
predilectos ...", 16a edição Brasileira, pp. 558-559).
Os pecados dos homens traspassaram a abóbada dos
céus. Os homens olvidaram-se de Deus e do seu próximo.
O homem foi criado para amar: Deus é amor, Ele
transmitiu esse amor aos homens para que estes o
transmitissem aos seus irmãos. Mas o que fizeram eles?
Converteram-se em impurezas, paixões, ódios, invejas e
rancores. A situação do mundo é o produto do pecado.
Deus transmitiu aos homens o amor dos anjos para que
correspondessem a esse amor, mas eles tornaram-se em
grande parte anjos rebeldes que não se submetem às leis de
Deus. Dizem amar o próximo, ter caridade mas vivem no
embuste que não permite entrar no reino do Céu. Minha
filha, olha o tesouro que eles põem para tratar do corpo,
mas esquecem o do espírito. "Onde estiver o vosso tesouro,
estará o vosso coração" Todos aqueles que puseram o seu
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tesouro no terrestre não podem obter o do Céu. Os homens
matam-se para acumular riquezas mas esquecem-se da
grande riqueza: a eternidade que não se compra com as da
terra mas com o sacrifício, a penitência e o amor.
Vós que não estais com o Cristo, vos inquietais, dizeis
que O aceitais mas não seguis os seus mandamentos.
Acumulais só para vós mesmos, mas não sois capazes de
pagar a César o que é de César, nem de partilhar as vossas
riquezas com os pobres.
...A Virgem Maria em "Aparições et Mensagens no
Escorial em Espanha (1987-1992)", Résiac, p. 127.
O progresso moderno é a arma mortífera pela qual
Satanás afasta muitas almas das fontes de água viva para as
levar e em seguida abandonar num deserto onde morrem de
sede.
Aqueles que deveriam alertar as almas dos baptizados
contra este grave perigo, eles próprios deixaram-se iludir.
Sem oporem resistência nem avisarem o rebanho do grave
perigo que ele ia enfrentar, seguiram o Inimigo que pôde
assim afastar da luz da fé rebanho e pastores.
Afigura-se-me supérfluo demonstrar-te a realidade.
Quem não vê hoje a família dessacralizada e
desconjuntada? Quem não vê hoje a escola, de santuário
que era, transformada num antro infernal onde, a pretexto
de progresso e de evolução, as crianças são oficialmente
iniciadas ao pecado? Quem não vê como o cinema e a
televisão se tornaram cátedras, com milhões e milhões de
alunos que absorvem avidamente lições de violência, de
criminalidade, de adultérios?
São cátedras de onde o veneno do ateísmo é inoculado, a
todas as horas do dia e da noite, pelas crónicas
enganadoras, pelos filmes exaltando o divórcio e o aborto,
pelas canções pregando o amor livre e a sensualidade. A
imodéstia é exaltada e glorificada através do nudismo e da
imoralidade dos costumes. A difusão de erros de toda a
espécie é diariamente acolhida como uma conquista da
liberdade.
Em nome da liberdade, mata-se, em nome da liberdade,
corrompe-se, em nome da liberdade cometem-se as mais
criminosas acções.
Não te falo do que se passa nas residências, nas casas
particulares, nos locais públicos. Toda a espécie de
aberrações, perversões e iniquidades são realizadas. É aí
que Satanás descarrega todo o seu ódio contra a natureza
humana degradando-a, destruindo nela qualquer pudor e
qualquer sentimento de dignidade, espezinhando-a,
humilhando-a de todas as formas que lhe permite a sua
astúcia degradada.
O que dizer da imprensa, outra glória do progresso? É um
meio de comunicação domesticado ao serviço do mal. A
imprensa de qualidade tende a ter um acolhimento frio e
está muito menos difundida que a de má qualidade.
Observa os jornais, estão a passar em boa parte para o
serviço do ateísmo. Este pseudo progresso (progresso

material, mas impressionante regressão moral e espiritual)
foi aceite sem reacção, e no entanto nele está manifesta a
presença orgulhosa do Demónio que fez dele uma arma
para matar Deus nas almas.
Não só não houve quem reagisse, mas ainda houve quem
o exaltasse, e tantos homens, que deviam unir-se para opor
uma barragem a essa invasão satânica, seguiram-no, ao
invés. Assim, os meus exemplos e os meus ensinamentos
estão em perfeito contraste com os princípios e os
costumes desta civilização do pecado.
Daí, para conciliar o inconciliável, o zelo desenfreado de
muitos dos meus ministros e dos meus pastores que tudo
querem mudar e reformar. Eis a chuva de inovações que,
segundo eles, deveria dar a possibilidade de servir dois
amos ao mesmo tempo. Quereriam que fusionassem a luz e
as trevas, que se tornasse lícito o ilícito, aumentando na
Minha Igreja escândalos, dilacerações e divisões. [...]
... O Senhor em "Confidências de Jesus aos seus
ministros e aos seus fieis", Parvis, 1992, pp. 134-135.
O caos na Lei está de tal forma que os homens chegaram
ao ponto de perder o sentido do bem e do mal:
• pais desnaturados perderam toda e qualquer
sensibilidade moral e neles nada mais há de cristão;
• a blasfémia tornou-se um facto habitual;

•
•
•
•

a linguagem obscena igualmente;
quão mais frequentes são as querelas que amiúde
degeneram em cruéis violências:
As revistas e os livros pornográficos são deixados
para pasto às crianças, mesmo às de mais tenra idade;
a linguagem está cada vez mais grosseira e trivial;

•

as infidelidades conjugais são amiúde aceites e
consumadas com consentimento recíproco.. Em
numerosas famílias apagou-se verdadeiramente o
conceito do bem e do mal...
Tudo isso é produto do materialismo que sob formas
diferentes, mas sempre perniciosas e mortais, penetrou
mesmo as estruturas da Igreja, de forma que os sacerdotes,
impregnados de ideologias materialistas, comportam-se
como se tivessem mudado de natureza. O facto é que, com
a maior facilidade, eles absorvem tudo e todos.
... O Senhor em "Confidências de Jesus... ", p. 224
Jamais, em época alguma da história, se viu levantar-se
tamanha onda de protestos contra Deus; jamais geração
alguma rompeu mais absolutamente qualquer pacto com o
céu. Parece haver a vontade muito firme de dirigir a Deus
esta audaciosa palavra: "Vai-te embora!" Contudo, saibamno, nada se faz de grande e de sólido, se não dermos a
Deus o lugar que Lhe pertence por direito.
...A Virgem Maria em "Kérizinen – Aparições na
Bretanha", Novas Edições Latinas, 1968, p. 137).
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O mundo moderno brada facilmente: "Deus e a prece,
isso era bom para o passado; hoje os tempos mudaram,
vivamos a nossa época." E procuram o dinheiro, os
prazeres e os gozos.
Sim, os tempos talvez mudaram. Mas Deus, que é a Lei
e o Juiz, não muda.
... A Virgem Maria em "Kérizinen... ", p. 123.
Quantas almas vão para o inferno por falta de humildade,
querendo ser as primeiras e glorificadas e admiradas tal
como deuses na terra: não deixes de orar e de suplicar
pelos pobres pecadores...
… O Senhor em
"Aparições e Mensagens no Escorial … ", p. 70.
O orgulho engendra no homem a aversão, a repugnância
das coisas de Deus, da oração, e paralisa em particular todo
e qualquer desenvolvimento da vida interior da graça,
tolda o espírito, enfraquece a vontade, facilitando assim a
fraqueza da alma que pouco a pouco soçobra num
crescente e ruinoso desapego por Deus com um apego
simultâneo aos bens do mundo e aos prazeres da carne. E
eis a alma sujeitada, como num torno perigoso, na
concepção meramente materialista da vida.
... O Senhor em "Confidências de Jesus ... ", p. 19.
"Amarás Deus com todo o teu coração, com todas
as tuas forças e o teu próximo como a ti mesmo"

São pouco numerosos aqueles que têm respeito pelo
Senhor, até mesmo entre os cristãos ... Basta que pensemos
no dilúvio de blasfémias, muitas vezes pronunciadas
deliberadamente, espalhadas, ensinadas intencionalmente,
e mesmo remuneradas e recompensadas!
Numa outra ocasião, Eu disse-te que de tudo se fizera um
Deus, excepto do próprio Deus: do dinheiro, das paixões
mais sórdidas, da ciência, de tudo. E se isso não é um caos,
Meu filho, o que será então que poderemos chamar de
caos?
Tomemos outro exemplo: "Lembra-te de santificar as
festas!" Vês de que modo se santifica a festa hoje! Para
evitar o pior foi imaginada a missa antecipada... Domingo:
dies Domini ... É o dia do Senhor, é o dia em que se
comemora a Ressurreição.
Mas para estas últimas gerações não contam os valores
do Espírito, da Fé, da Fidelidade a Deus, Alfa e Ómega de
tudo e de todos. É a matéria que deve substituir Deus, a
matéria, custe o que custar, deve prevalecer sobre o
Espírito ... É por isso que, aos domingos, se vêem os
estádios repletos, as praias e as montanhas povoadas como
cidades: uma pessoa precisa divertir-se, não descansar, mas
divertir-se a qualquer preço!
Deus deu ao homem o domingo para que descansasse das
fadigas e, postas de parte as preocupações do quotidiano,
para que não se possa esquecer da sua dignidade de filho
de Deus, do seu destino, da eternidade bem-aventurada, e

para que, santificando-se ele próprio no repouso e na
oração, ele honre a Deus.
.... O Senhor em "Confidências de Jesus… ", p. 219.
O Meu Coração está extremamente afligido de ver que
são inúmeros, por um lado, aqueles que se prosternam
diante dos dominadores deste mundo, agachando-se diante
deles, e que, por outro lado, o número de Meus filhos que
se ajoelham, adoram, dirigem as suas súplicas a Deus,
Senhor do Céu e Rei do universo, não ultrapassa um
mínimo. ...A Virgem Maria (R. Spies e L. Couëtte,
"Maria porque choras? Factos e mensagens de NajuCoreia do Sul", Edições do Parvis, 1991, p. 110).
Os pés que deveriam correr para adorar a Deus, correm
para fazer o mal. Os lábios que deveriam servir para
abençoar e louvar o Filho de Deus, servem, ao invés, para
blasfemar e murmurar contra Deus.
...A Virgem Maria em "Maria porque choras?... ", p. 65
O Salvador disse-me um dia: "Os palavrões são como
setas envenenadas que ferem o Meu Coração."
...O Senhor (Irmã Maria Natália, "Maria, Rainha
vitoriosa do mundo", Edições do Parvis, 1990, p. 81).
Quão grande, nestes tempos, é o número de Comunhões,
mas também quantos sacrilégios se cometem! Pode-se
dizer que já não há celebração eucarística alguma em que
não se façam comunhões sacrílegas. Se vísseis com os
meus olhos como é grande esta chaga que contaminou toda
a Igreja e a paralisa, a imobiliza, tornando-a impura e
muito enferma! Se a vísseis com os meus olhos, vós
também derramaríeis comigo lágrimas copiosas.
...A Virgem Maria "Aos Sacerdotes, filhos predilectos
de Nossa Senhora", 16a edição Brasileira, p. 484).
Não são aqueles que dizem: "Senhor, Senhor" que
entrarão no Reino dos Céus, mas os que cumprem a Minha
Palavra: « Tive fome e vós destes-Me de comer; tive sede e
vós destes-Me de beber, estava nu e vós vestistes-Me;
estava na prisão e vós visitastes-Me; estava doente e vós
viestes ver-Me. » É isso a Obra de Amor e de Misericórdia.
Não vos ficai pela palavra, estendei a vossa mão ao
deserdado, consolai quem necessita de consolo. Não é
mexendo apenas os lábios que os homens serão salvos.
Como eles se enganam, tirando do Evangelho o que lhes
convém. Àqueles que dizem amar a Deus sem se
preocuparem com o seu próximo, quando chegarem à
morada eterna, Eu dir-lhes-ei: « Eu não vos conheço,
mexestes os vossos lábios mas não o vosso coração. »
.... O Senhor no Escorial em Espanha, p. 143.
Meus filhos, sede caridosos com toda a gente. Alguns
pensam que eles não fazem nenhum mal aos homens, mas
também não lhes fazem nenhum bem, e todos aqueles que
não fazem bem às almas, Eu colocá-los-ei à Minha
esquerda e enviá-los-ei para o fogo eterno.
.... O Senhor no Escorial em Espanha, p. 72.
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Aos olhos de Meu Pai celeste, uma existência humana
sem participação à salvação das almas é como uma folha
branca. .... O Senhor à Irmã Maria Natália, "Maria,
Rainha vitoriosa do mundo", Parvis, 1990, p. 88.
Esta humanidade está prostrada sob o pesado jugo da
violência, do ódio, do egoísmo desenfreado, da divisão e da
guerra. Quantos sofrem, quantos são pisoteados, oprimidos
e mortos a cada dia, por causa desta tão grande
incapacidade de amar! Assim, o mundo tornou-se um
imenso deserto e o coração dos homens tornou-se frio e
duro, insensível e fechado às necessidades dos pequenos,
dos pobres e dos necessitados.
...A Virgem Maria
"Aos Sacerdotes, filhos predilectos…", p. 765).
Um grande número de almas permanecem surdas e cegas
perante as verdades do Evangelho. Elas não escutam os
Meus Apelos à prece e à penitência. Os seus corações estão
mornos e bloqueados; são blocos de gelo! Eles querem a
paz mas a paz na sua boca é vã: a paz não vencerá se eles
próprios não construírem a unidade e o amor. A paz
apenas se construirá se os homens se amarem e não se
ferirem de morte.
...A Virgem Maria no Escorial, pp. 90-91.

"Honra o teu pai e a tua mãe"
Por que razão tantos de vós ficais surpreendidos por tão
poucos cumprirem este Mandamento? Teorias loucas e
malvadas têm levado estes Meus filhos a adorar obras
vazias, ôcas, enchendo a sua alma, desde a mais tenra
idade, de um espírito de indolência. Muitos pais não deram
a seus filhos esta Fonte inesgotável de Meu Espírito. A
Sabedoria chamáva-os, dia e noite, mas esta geração
fechou-Lhe a porta e os vossos filhos foram-se afastando,
dia a dia, e cada vez mais, do Caminho que conduz a Mim.
Todo aquele que, velho ou jovem, Me reconhecer como
seu Deus, reflectirá a Minha Imagem e, por amor,
obedecerá a seus pais e honrá-los-á, como se Me
obedecesse e honrasse a Mim; e, assim, esta virtude
reflectir-se-á sobre os seus próprios pais.
Mas tudo aquilo que está de acordo com o mundo tem
depravado estes filhos, em vez de fazer com que eles
venham a Mim. Falta o amor. Muitos pais lamentam-se da
desobediência de seus filhos, enquanto eles próprios se
comportam exactamente do mesmo modo, Comigo.
Poderão eles realmente afirmar que têm virtude, paciência
e compreensão em abundância? Se tivessem realmente
essas virtudes, também os seus filhos teriam a virtude da
obediência e honrariam os seus próprios pais. Mas Eu
digo-vos: os espíritos desta geração estão vazios, e é
justamente por isso que as trevas se apoderaram deles por
completo; é que a ideia de se tornar filósofo é mais
importante, a seus olhos, que a Minha Glória Eterna.
Assim, a sua falta de santidade é consumida pela

paixão e, desde o início da sua juventude, desonram o seu
próprio corpo. A vossa geração desprezou os Meus
Mandamentos e substituiu-os por imitações blasfemas e,
hoje mesmo, da boca da besta, saem expressões malvadas,
para obscurecer os espíritos dos vossos filhos e conduzilos, como vítimas, directamente às fauces do leão, levando
as suas jovens mentes à adoração da primeira besta e a
servir os deuses feitos pela mão do homem, dando-lhes,
assim, a honra e o respeito que Me pertenciam a Mim.
Em verdade vos digo: para os rebeldes que se recusam a
aceitar os Meus Mandamentos como seus guias, preferindo
antes a depravação, para esses, finalmente, haverá o fogo.
...O Senhor (Vassula, vol. IV, pp. 19-20).
Olha a juventude, os pais não se preocupam com a alma
dos filhos, só se ocupam com o corpo. . Satanás fá-los cair
no vício da carne, da droga e do álcool. Ele arrasta-os para
o caminho da perdição.
(p. 90)
Quanto à juventude, ah! Minha filha, reza pelos jovens
cujo coração está endurecido pelos vícios. Satanás torna-os
cegos e surdos à Palavra de Deus. Ele fá-los ver que só o
corpo é feito para gozar. É preciso abrir-lhes os ouvidos à
Palavra de Deus, mas os homens fecham os ouvidos
fortemente à Palavra do Evangelho, não querendo ouvi-lo.
Eles ficam com o que querem: pobre juventude arrastada
para o vício e para os prazeres do mundo!
(p. 101)
O Meu Coração está traspassado por uma lança. A
juventude perde-se por um caminho sem volta. (p. 130)
...A Virgem Maria em "Aparições e Mensagens
no Escorial em Espanha (1987-1992) ".
Grupos mistos de rapazes e raparigas, que, em virtude de
uma liberdade excessiva, da moda indecente e da
influência deletéria de leituras e de filmes eróticos, não
podem governar-se, apenas têm a etiqueta do cristianismo,
mas na realidade são pagãos.
... O Senhor em "Confidências de Jesus... ", p. 206.
Filho, diz-Me se a postura dos supostos pais cristãos em
relação à formação e à educação dos filhos te parece boa?
Dos filhos, fizeram primeiro uns fantoches, depois uns
ídolos, finalmente uns tiranos arrogantes.
Aos filhos nada é recusado. Desde a mais tenra infância,
são satisfeitos todos os caprichos, todos os desejos são
saciados. É desta forma que se avolumam as exigência dia
após dia. Os meninos podem dizer tudo, podem fazer tudo,
podem experimentar tudo, e até já há nas escolas primárias
crianças que se drogam.
Nunca lhes foi pedido uma renúncia, um sacrifício.
Porquê surpreender-se se o vício agora os domina, antes
mesmo que esses rebentos se abram para a vida?
Muitos pais dessas crianças acham que são bons cristãos,
confessam-se de quando em vez, e os Meus sacerdotes
absolvem os pais com uma benevolência complacente. E
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os bispos prosseguem o seu adormecimento...
...O Senhor em "Confidências de Jesus... ", pp. 304-305.
O homem estando em crise, não podia deixar de haver a
crise da família, em completo processo de dissolução.
Hoje, a família está concebida e determinada contra
Deus. O divórcio e o aborto, reconhecidos e aceites por
todos os povos cristãos, são uma solene confirmação
disso...
Mas falei de completo processo de dissolução; por que
será que isso aconteceu? Observa o plano verdadeiramente
diabólico pelo qual se chegou a retirar a espiritualidade na
família actual: relaxe espiritual que fez com que desde há
várias gerações, a oração, principalmente a oração
comunitária, fosse descurada.
Vida alguma se mantém se não for alimentada. A vida
da própria graça, se ela não for alimentada, apaga-se. Foi o
que se deu na quase totalidade das famílias cristãs, de
maneira que a vida da graça uma vez extinta, o pecado fez
a sua entrada . O casamento muitas das vezes e mesmo
demasiadas vezes é concebido como um meio de prazer:
pecados e crimes contra a maternidade...
Isso é o bastante para que as forças do Mal entrem para
executar a sua obra infame. E depois... a imprensa, o
cinema, a televisão estão a fazer o resto...
...O Senhor em "Confidências de Jesus... ", p. 220.

"Não matarás"
Conheces os Meus novos carrascos? São aqueles que,
sob pretextos humanitários e dos direitos à liberdade, tiram
voluntariamente vidas humanas que acabam de despontar
no seio de suas mães...
Eis o maior crime de todos os tempos. Ao matar essas
crianças inocentes, eles crucificam novamente o seu Deus.
Todas essas pequeninas almas estão no Meu Amor, mas
os seus carrascos terão de expiar duramente.
A dor de Deus é imensa, bem como a sua ira... Desde a
sua concepção, a criança tem uma alma. Ela é já um
"querer de Amor" de Deus. Ela já faz parte do mistério do
homem. Matando-a de livre e expontânea vontade, o
homem quebra a "vontade de Amor" de Deus, e isso é
muito grave...
...O Senhor a Lúcia (Lúcia, Vinde
Espírito Santo!, Edições Téqui, Paris, 1992, p. 157)
O aborto provocado é uma falta muitíssimo grave, cuja
origem é de Satanás, porque ela é a transgressão à lei de
Meu Pai, que é uma lei de amor tendendo a conservar,
defender e proteger o dom inestimável da vida.
Que homem tem o direito de tirar a vida de outro
homem? Que Estado pode arrogar-se o direito de romper o
equilíbrio da natureza humana. Que Estado pode
prevalecer-se do direito de ab-rogar uma Lei divina?
Pretender fazê-lo é um crime de uma gravidade que Deus
não pode deixar impune.

O aborto é uma abominação e uma perversão, é o fruto
de uma sociedade corrompida e anticristã.
Desgraçados daqueles sobre a consciência dos quais
pesará tamanha responsabilidade!
Não apenas serei um Juiz inexorável, mas também serão
os seres humanos, vítimas do aborto, que se dirigirão
directamente ao Meu Pai, Autor da vida, para pedirem
justiça em relação aos carrascos efectivos ou morais.
Filho, a legalização do aborto é um produto da contra
civilização materialista; mas quantos outros mais haverá: a
violência, os crimes, a droga, a pornografia, a organização
da corrupção, secretamente desejada e financiada mesmo
se publicamente a deploram?
Se Eu te fizesse ver o verdadeiro rosto desta sociedade
incrédula, repito que morrerias.
Esta humanidade recusou a salvação oferecida pela
Minha Misericórdia; Eu salvá-la-ei pela Minha Justiça.
...O Senhor em "Confidências de Jesus... ", p. 137.

"Não cometerás actos impuros"
Mas quanto a esse ponto, o caos está completo, já não
existem mais barreiras. O mal alastra como quando das
enchentes do rio, e contaminou a sociedade humana inteira.
Ficaram indemnes somente as almas cuja fé é
verdadeiramente viva e operante.
...O Senhor em "Confidências de Jesus... ", p. 223.
Mas a humanidade não acolheu o meu convite e
continuou a desobedecer ao sexto mandamento da Lei do
Senhor que prescreve a não cometer atos impuros. Pelo
contrário, se quis exaltar tais transgressões e propô-las
como a conquista de um valor humano e de um modo novo
de exercitar a própria liberdade pessoal.
Assim hoje se chegou a legitimar como bons todos os
pecados de impureza. Começou-se a corromper as
consciências das crianças e dos jovens, levando-os à
convicção de que os atos impuros cometidos sozinhos não
são mais pecados; que as relações tidas antes do
matrimônio entre noivos são licitas e boas; que as famílias
podem comportar-se liberalmente e também recorrerem aos
meios para impedir o nascimento. Chega-se à justificação e
à exaltação dos atos impuros contra à natureza e até a
propor leis que equiparam à família a convivência de
homossexuais. Jamais como hoje a imoralidade, a
impureza, e a obcenidade foram continuamente
propagadas; através da imprensa e todos os meios de
comunicação social. Sobretudo a televisão tornou-se o
perverso instrumento de um quotidiano bombardeamento
de imagens obcenas, dirigidas a corromper a pureza da
mente e do coração de todos. Os locais de divertimento particularmente os cinemas e as discotecas - tornaram-se
lugares de profanação pública da própria dignidade
humana e cristã. É o tempo no qual o Senhor nosso Deus é
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continuamente e publicamente ofendido com os pecados da
carne.
...A Virgem Maria "Aos Sacerdotes,
filhos predilectos de Nossa Senhora", pp. 660-661.

"Não roubarás"
Na realidade, todo o comércio que se exerce hoje no
mundo está urdido de fraudes, e aqueles mesmos que se
julgam bons e honestos não têm o menor escrúpulo em
praticá-la de forma habitual; aliás dizem: toda a gente faz
isso... Mas o facto de o mal estar espalhado ao ponto de se
tornar geral representa um motivo de censura maior e não
uma justificativa!
A fraude repetida é um pecado contra a justiça; é um
pecado que, por si só, exige como reparação a restituição
do bem adquirido indevidamente, e aquele que não cumprir
com a sua obrigação expõe-se ao gravíssimo perigo de
comprometer a sua salvação eterna.
(p. 223)
Separar os problemas e os deveres religiosos e sociais dos
outros deveres pessoais é simplesmente absurdo. Assim, é
absurdo o ditado "só se vive uma vez", compreendido de
forma a tornar, no momento propício, lícito o que é ilícito.
Os filhos das trevas não são tão ilógicos; os filhos da luz,
sim.
É assim que as almas ficam isoladas de Deus e se
endurecem numa moral amoral, tornando-se tais uns
crustáceos difíceis de converter
Como podeis pretender formar colaboradores com
cadáveres ou com anémicos crónicos, gravemente
atingidos ao ponto de já não mais poderem mover-se de
forma alguma?
[...] como Eu claramente disse: não podeis servir ao
mesmo tempo dois amos que têm interesses e objectivos
opostos. Ou Deus ou Satanás! A alma humana, não digo
todos os dias, mas sim em todos os momentos, encontra-se
em condições de fazer a sua escolha. Ou pensais em algo
de bom ou pensais em algo de ruim. Ou praticais uma
acção boa, ou então praticais uma má acção. (pp. 204-205)
...O Senhor em "Confidências de Jesus... "

"Não cobiçarás os bens do teu próximo"
Do Céu, Eu Mesmo vos mandei que não cobiçásseis os
bens do vosso próximo, nem a sua mulher. Dos leigos aos
sacerdotes, também este Mandamento é desprezado. Eu
manifestei o Meu Amor por toda a criatura da terra, com o
Meu Sacrifício; e, através deste Sacrificio, dei-vos a Vida
Eterna e a Minha Mensagem de Amor. Ora, tantas vezes,
muitos de vós pregais o amor, o perdão, a humildade, a
tolerância, a santidade e, no entanto, hoje mesmo estais
dispostos a matar, sempre que não conseguis o que
desejais. Continuais a lançar-vos, mutuamente, setas
envenenadas, por Eu vos não ter dado, também a vós,

aquilo que dei ao vosso próximo. Desde o tempo de Meu
Abel até hoje, se repete continuamente este pecado. O
primeiro homem a desejar os bens de seu irmão foi Caim.
Oh! Mas quantos mais Cains existem hoje? Quantos mais
Esaús? Motivado por nada mais que uma simples
conveniência, Esaú renunciou ao seu direito de
primogenitura, caindo na apostasia. Por que não seguis o
exemplo de Abel e sois santos? Amar é viver santamente e
segundo os Meus Mandamentos. [...]
Vós tendes uma ambição que não conseguis satisfazer e,
então, ignorais ou fingis ignorar a felicidade do vosso
próximo para o entristecerdes; ou estais mesmo dispostos a
matá-lo. Em verdade te digo: se, no fundo do teu coração,
há inveja ou uma ambição egoista, não tentes desculpar-te,
não procures cobrir a Verdade com mentiras, pois onde
quer que encontres inveja e ambição, encontrarás também
discórdia, hipocrisia e tibieza.
...O Senhor (Vassula, vol. IV, pp. 27-28).
Compreende a extensão do mal neste mundo ateu. É uma
maré negra que avança, que só a oração pode travar.
... O Senhor (Lúcia, Tenho Sede!, Edições Téqui,
Diffusion la Colombe, Paris, 1993, p. 136).
O homem grita: "Alto" à poluição! Ele grita porque teme
pelo seu corpo. Mas quem ousa ainda gritar "alto" à
poluição das almas? E contudo, volto a vo-lo dizer: "Vale
mais entrar no Céu zarolho que com os dois olhos na
geena".
Só acreditais no que vedes, e contudo, Eu vos digo: As
almas estão em maior perigo do que os corpos, estes estão
gangrenados... mas quantas almas estão já em
decomposição! E é a inércia geral. Vedes os corpos, mas se
vísseis as almas..
....O Senhor a Lúcia (Lúcia,
Espírito Santo!, Edições Téqui, Paris, 1992, p. 238).
Vassula, as vossas cidades estão cheias de mortos e o seu
fedor chega até ao Céu; estão a decompor-se em massa.
...O Senhor (Vassula, vol. IV, p. 295).
Não se quis reconhecer o pecado como um mal, antes é
justificado abertamente e exaltado como um bem. Não se
confessa mais. Vive-se e morre-se habitualmente em
pecado mortal e, a cada dia, são muitas as almas que vão
para o inferno, porque não há quem reze e se sacrifique
pela sua salvação.
...A Virgem Maria "Aos
Sacerdotes, filhos predilectos de Nossa Senhora", p. 524
A renegação de Pedro e a traição de Judas continuam,
repetem-se mas com uma diferença, Minha filha, é que
Pedro chorou a sua falta a vida toda, enquanto que os
homens se divertem no pecado: que ingratidão!
... A Virgem Maria no Escorial em Espanha, p. 90.
Não escutai os que dizem: "O pecado já não existe". Ó
Minha filha, o mundo está saturado, bem pelo contrário...
… O Senhor a Lúcia, Vinde Espírito santo!, p. 164.

-8-

Aos homens foram dadas: inteligência, vontade,
liberdade. Que uso fizeram eles dessas faculdades, senão
para criar o caos tal como o criaram, um caos bem maior
do que o de Babel! Desordem nas sua vida física, desordem
moral e espiritual, desordem pessoal e familiar, desordem
social, desordem mundial...
Filhos, até os próprios cegos podem constatar esta
realidade, engendrada com uma tenacidade diabólica pelos
homens desta geração perversa.
Desordem até mesmo na Igreja, desordem na vida de
muitos dos meus ministros! [...]
Qual será, Meu filho, a consequência dessa desordem de
incríveis proporções e que não tem equivalente em todos
os males dos séculos passados?
Um cataclismo à medida das causas que o provocaram.
... O Senhor em "Confidências de Jesus...", p. 141.

Lembra-lhes a todos eles: Lurdes, Fátima e mil outras
intervenções, muitas vezes abafadas por acção daqueles
que tinham o dever de julgar com a maior objectividade e
sem respeito humano. Eles tiveram medo do julgamento do
mundo...(p. 28). O Senhor em "Confidências de Jesus..."

Actualmente, Satanás, que é escuridão, não tem a visão
certa das coisas. Ele está convencido de que tem a vitória
nas mãos. É por isso que ele não largará a sua presa, a
humanidade contaminada pelo seu mal que é o orgulho e a
presunção, sem que aconteçam dramáticas e horríveis
convulsões.
[...] A batalha actualmente em curso é a maior, desde a
que foi travada por São Miguel e pelas suas tropas contra
as potências rebeldes.
Muitas das grandes batalhas foram travadas no decorrer
dos séculos, mas nenhuma delas é comparável à presente
batalha, na qual estão implicados povos e nações do mundo
inteiro.
(p. 40)
Meu filho, Eu disse-te que a hora das trevas está próxima
e que a humanidade irá conhecer a mais terrível luta
desenfreada no mundo pelo inferno, que tudo fará para não
perder essa vitória de que está convencido já ter nas mãos.
Muitos, até mesmo entre os Meus consagrados e entre os
próprios sucessores dos Apóstolos, não sabem que essa
hora, desde a queda de Adão e de Éva, Satanás, com as
suas legiões, sempre a almejaram, cobiçaram e
perseguiram por todos os meios ao seu alcance. Ele
considera essa batalha como uma desforra certa contra
Deus, contra Mim Redentor, contra a Igreja, fruto da
Minha Redenção, contra Mim e contra a Minha Igreja,
porque Eu lhe arranquei a humanidade que se tornara sua
escrava.
(pp. 281-282)
Se a humanidade ateia de hoje não se põe novamente de
pé e não procura sacudir a poeira e a fumaça que nublam a
sua alma, ela perecerá em grande parte.
Não serão os sarcasmos nem a ironia de pseudoteólogos,
padres inconscientes e orgulhosos; não serão as artimanhas
de manipuladores da corrupção, em todos os sectores da
vida privada e pública, que poderão evitar as ruínas que o
homem insensatamente está a provocar.
Di-lo bem alto que não se troça impunemente de Deus!
Grita-lo bem alto que a hora das trevas não é desejada por
Deus, mas sim pelos próprios homem!
Grita-lo bem alto que a Minha Mãe tanto tem feito para
afastar do mundo a catástrofe!

O plano de Satanás é despojar este mundo da sua criação,
aniquilar-vos a todos e engolir-vos a todos nas chamas. Ele
deseja fazer, de todos vós, um grande holocausto.
...A Virgem Maria em Escorial, p. 140.

Esta é a hora de Satanás, que tem a infame intenção de
destruir a Minha Criação.
Solta gritos, Minha filha, pois o dia está próximo e
Satanás apresta-se a devastar nação após nação. O Meu
Coração está despedaçado...
...O Senhor (Vassula, vol. VI, pp. 90-91).
O CRIAÇÃO! ELE PREPARA UM GRANDE
HOLOCAUSTO DE VÓS; O COMO EU CLAMO DA
MINHA CRUZ! CRIAÇÃO, VOLVEI A MIM!
...O Senhor (Vassula, vol. II, p. 156).

Estai acautelados! Satanás procura destruir a Minha
Criação, arrastando o mundo para um caos universal e as
almas para o seu reino.
... O Senhor a Lúcia,
Tenho Sede!, Edições Téqui, Paris, 1993, p. 178.
Sabe que o fogo que devasta o mundo, o fogo de Satanás,
flameja com a permissão do Meu Pai. Esse fogo castiga
para que o bom se separe do mau e para que o bom,
submetido a provações, purificado enobrecido pelo fogo,
seja ainda melhor. Diz isso a todos os Meus filhos!
.... O Senhor à Irmã Maria Natália, "Maria, Rainha
vitoriosa do mundo", Parvis, Suiça, 1990, p. 177.
O demónio está a ganhar terreno, isto é, ele vai parecer
ter obtido a vitória, mas Deus quebrá-lo-á com
magnificência e com uma grandíssima potência no
momento em que ele julgará ter triunfado. Eu sou o Senhor
do mundo, o mundo voltará a erguer-se quando Eu o
salvarei e Eu já estou a preparar a Minha Vitória.
...O Senhor à Irmã Bèghe, "Deus e os Homens",
Edições Résiac, 1992, p. 85.
No momento em que Satanás se sentar como senhor do
mundo e se sentir vencedor, Eu mesma arrancarei das suas
mãos a presa. Encontrar-se-á, como por encanto, com as
mãos vazias e por fim a vitória será só minha e do meu
Filho: este será o triunfo do meu Coração Imaculado no
mundo.
...A Virgem Maria "Aos Sacerdotes,
filhos predilectos de Nossa Senhora", p. 28.
A Virgem Santíssima, Mãe da Igreja, Rainha dos
Apóstolos e Rainha da Vitória, será aquela que vencerá
uma vez mais, reparando desse modo a inércia dos Meus
ministros e Pastores, esmagando pela segunda vez a cabeça
da venenosa serpente.
... O Senhor em "Confidências de Jesus...", p. 68.
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Aos Padres e Bispos
Ouvi, pois, atentamente: Vós pregais contra o homicídio,
enquanto matais o Meu Espírito. Vangloriais-vos da
Minha Lei e desobedeceis-Lhe, na medida em que não
compreendestes o mistério do Meu Maná escondido. Não;
vós não compreendestes os Meus Alimentos Miraculosos, e
nem sequer o mistério da Minha Transfiguração. Prometivos que vos manteria em vida até ao Fim dos Tempos, com
o Meu Maná Celeste.
...O Senhor (Vassula, vol. IV, pp. 21-22)
Absurda, Meu filho, é a obstinação permanente daqueles,
padres e Pastores, que não somente não escutaram a voz
da Mãe celeste, mas também tudo fizeram e continuam a
tudo fazer para impedirem que ela seja ouvida e que a
catástrofe seja evitada.
Inacreditável, o orgulho com o qual se submete a um
julgamento humano, a conduta de Deus e de sua Mãe!
Inacreditável, o facto que o homem, quer ele seja laico
ou consagrado, se ab-rogue o direito de estabelecer limites
e metas, não somente à conduta, mas até mesmo à
vontade de Deus!
Inacreditável, o facto que o homem, que é um mistério
para ele próprio, pretenda sondar os mistérios insondáveis
de Deus, como aquele do Meu Coração imaculado diante
dos males de uma humanidade e de uma cristandade
praticamente ateias.
.... A Virgem Maria em
"Confidências de Jesus aos seus ministros...", p. 76.
Se a lembrança de Deus se desvanece cada vez mais, é
porque estão a abafar as vozes do Céu, remédios
concedidos ao vosso século para fazer face ao
progressismo e ao materialismo moderno.
... A Virgem Maria em "Kérizinen... ", p. 171).
O que entristece mais o Meu Coração misericordioso e o
Coração imaculado da Minha e vossa Mãe é que o amor
seja repudiado, que a Luz seja rechaçada, que Deus seja
reptado e que se faça tudo para entravar o seu plano de
salvação.
São uma mentira na boca de muitos, as palavras "Da mihi
virtutem contra hostes tuos". Sim, é uma mentira que deixa
aperceber o abismo no qual vós caístes ao deixar cair no
vácuo todos os apelos (e houve tantos) destinados a evitar à
humanidade a mais terrível das desgraças da história. Mas
os inimigos não prevalecerão! A Minha Misericórdia, que
jamais está separada da Minha Justiça, triunfará. Triunfará
a Minha e vossa Mãe que rechaçará as trevas abatidas
sobre o mundo, a fim de devolver à humanidade o bem e a
justiça.
Bela será a Minha Igreja purificada, regenerada. Ela
ocupará no mundo o lugar que lhe cabe e que as nações e
os povos reconhecerão pertencer-lhe, de Senhora e de Guia
de toda a grande família dos filhos de Deus.
... O Senhor em "Confidências de Jesus...", p. 54.

Muitos corações vos admiraram, doutores da Lei, mas
vós haveis escandalizado outros tantos. Éreis admirados
como verdadeiros imitadores do Cristo, genuínos
portadores do Evangelho, mas trocastes a vossa vida pelo
conforto, pelo dinheiro, pelas honrarias e fizestes entrar
muitas almas no abismo. Não deixais os meus porta-vozes
falarem das minhas mensagens. Troçais deles, difamai-los,
caluniai-los e ao agir desse modo vós estais a manifestarvos pela falta de amor para com a Igreja, pela vossa falta
de submissão, pela vossa soberba que vos deixa cego e vos
impede de ver a situação do mundo.
...A Virgem Maria em Escorial, p. 50.
Serei Eu que, aquando do Julgamento, irei avaliar o grau
de responsabilidade colectiva e pessoal dos Meus ministros
e dos Meus bispos!
Qualquer escapatória será inútil; ninguém pode e jamais
poderá escapar ao julgamento de Deus. Na consciência de
muitos Pastores e padres pesam fortes responsabilidades;
relembro as gravíssimas omissões para conter as forças do
Mal, as quais, não só deviam ser contidas, mas deviam
também ter sido enfrentadas por todos os meios que Eu,
Jesus, e a Minha Mãe, Nós vos havemos ensinado
insistentemente, como pelo exemplo, pela a humildade, a
oração, a penitência!
Repito mais uma vez que eles deformaram
substancialmente a regra de vida cristã: a vida é uma
provação, a vida é uma luta contra as forças obscuras do
inferno e dos seus embustes. Deformar isso, é deformar o
cristianismo, é deformar a Redenção, é encetá-la na sua
essência.
Sim, Meu filho, valeria mais e seria mais sensato não vos
rebelar, mas sim vos arrepender humildemente dos erros
que haveis cometido.
(p. 195)
Não sois vós que vos deveis adaptar aos tempos, mas são
os tempos que se devem adaptar a vós. Quanta
responsabilidade terdes abdicado da luta! Se sois bispos e
sacerdotes, assim sois em virtude dessa luta. Sem essa luta
não teríeis razão de ser. E muitos ignoram-no. (p. 38)
Para muitos sacerdotes, o sexto e o nono mandamento já
não têm razão de ser. Isso constitui um orgulho extremo,
pois é querer substituir-se a Deus, é não acreditar em Deus,
é não crer na omnipotência, na omnisciência, na
omnipresença de Deus.
Continuamente Satanás induz muitos padres a repetirem
o seu pecado de orgulho e de desobediência. Ele encontrou
aliados fiéis na Minha Igreja induzindo-os a fazerem-se
seus colaboradores na obra de desmantelamento.
Será que Satanás e os seus colaboradores ignoram as
Minhas Palavras que não mudam "Eu estarei convosco até
ao fim dos tempos e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela?"
A Minha Igreja será purificada, a Minha Igreja será
libertada! O Meu Amor por ela o exige, a Justiça o exige, a
Minha Misericórdia o exige. Disso não se tem a justa visão.
... O Senhor em "Confidências de Jesus...", p. 189.
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Em razão da prevaricação de tantos Sacerdotes, quantos
filhos meus sofrem hoje verdadeira escassez espiritual da
Palavra de Deus.
Hoje as verdades mais importantes para a vossa vida já
não se pregam: o Céu que vos espera, a Cruz de meu Filho
que vos salva, o pecado que fere o Coração de Jesus e o
meu, o Inferno onde todos os dias caem inumeráveis almas
e a urgente necessidade da oração e da penitência.
Quanto mais o pecado se espalha como peste e leva as
almas à morte, tanto menos se fala dele. Hoje até alguns
Sacerdotes o negam.
É a minha missão de Mãe dar o alimento às almas dos
meus filhos. Se se cala a voz dos Ministros, cada vez mais
se abrirá o Coração da Mãe.
... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes, filhos
predilectos de Nossa Senhora", pp. 90-91.
Por causa da superioridade da sua natureza, eles (os
demónios) conseguiram, com uma pérfida tenacidade,
destruir na alma do homem toda a noção ou quase da sua
existência, de forma que os homens, na sua quase
totalidade, não acreditando mais na existência deles,
cessaram a luta para a qual Eu, Verbo de Deus feito carne,
Eu morri na Cruz.
Esta é a verdadeira causa da ruína da Igreja, da grave
crise de fé que atormenta bispos, sacerdotes e fiéis.
... O Senhor em "Confidências de Jesus...", p. 32.
Mesmo entre os meus predilectos, como é grande o
número dos que duvidam e não crêem mais. Oxalá vísseis
com meus olhos, como é vasta a epidemia espiritual que
contagiou toda a Igreja: paraliza a sua ação apostólica,
fere-a e impede sua vitalidade tornando muitas vezes vão e
ineficaz o seu esforço de evangelização.
... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes, filhos
predilectos de Nossa Senhora", p. 419.
Os sacerdotes devem ser hóstias que se dão e se imolam
para a salvação dos seus irmãos.
É um grave pecado pensarem salvar as almas com os seus
próprios recursos humanos de inteligência e de actividade.
Qualquer actividade exterior do padre que seja desprovida
de fé, de amor, de sofrimento e de oração é nula e vã.
... O Senhor em "Confidências de Jesus..." p. 156.
Não são os vossos planos pastorais e vossas discussões,
não são os meios humanos em que pondes tanta confiança
e segurança, mas, somente Jesus Eucarístico é que dará a
toda a Igreja a força necessária para sua completa
renovação e a levará a ser pobre, casta, evangélica, livre de
todos os apoios nos quais confia, e ainda santa, bela, sem
manchas nem rugas, à imitação da vossa Mãe do Céu.
... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes, filhos
predilectos de Nossa Senhora", p. 484.
- Mas Jesus, há Pastores e Padres muito zelosos e eles são
bastante numerosos.

- Não, Meu filho! Eu confirmo-te que existem Pastores e
padres santos, mas Eu confirmo-te novamente que esses
são muito pouco numerosos!
Há Pastores e padres animados por um dinamismo febril,
de tal forma estão contaminados pela heresia da acção. Eu,
não julgo a partir das aparências, mas julgo uma realidade
objectiva apenas de Mim conhecida.
... O Senhor em "Confidências de Jesus...", p. 165.
Para muitíssimos padres só são importantes os problemas
sociais, os quais têm predominância sobre todos os demais.
E é nesse ponto que o padre desnatura a forma de conceber
o sacerdócio, a forma de "ser padre".
O padre é "alter Christus" e Cristo, na qualidade de
Padre, veio à terra para salvar as almas da tirania do
inferno. É por isso que a missão do padre não é uma
missão política ou sindical, mas sim religiosa, toda
orientada apenas para o bem espiritual das almas!
Muitos padres desertaram; muitos desviaram; muitos
encontram-se paralisados na sua vida sacerdotal, pois as
realidades mundanas nas quais mergulharam fizeram
perder ao seu olhar o verdadeiro motivo do seu sacerdócio
e da sua vocação. Tudo isso porque, a um dado momento,
faltou-lhes o influxo da graça que é o fruto de uma fé viva
e operante e de uma sincera piedade, isto é da vida interior.
Esta fonte, depois de seca, todos os desvios e
degenerescências
da
vida
sacerdotal
tornam-se
compreensíveis.
(pp. 224-225)
A proliferação das teorias duvidosas de certos teólogos,
mais sedentos de sua própria pessoa que de verdade,
aumentou o caos na Minha Igreja. O prejuízo causado às
almas não pode ser avaliado por um espírito humano. Eu
só, Juiz eterno, vê a gravidade, mede a amplitude, estima a
responsabilidade e as consequências dessa situação. Esses
teólogos espezinharam Deus, traspassaram o Meu Corpo
místico, profanaram o Meu Sangue, encaminharam muitas
almas para a senda da perdição. Servidores e colaboradores
de Satanás, levantaram a sua cabeça soberba contra o Meu
Vigário, para repetir o grito diabólico "Non serviam".
Se essas serpentes não se converterem, elas perecerão no
meio das chamas do inferno, desse inferno no qual eles se
recusaram a acreditar.
(p. 264)
... O Senhor em "Confidências de Jesus...".
Igualmente ofusca o esplendor da Igreja a divisão
profunda que penetrou no seu interior, e que a cada dia se
torna mais estensa. Então, deveis dar testemunho de união
por meio de uma forte adesão ao Papa e aos Bispos a ele
unidos. Não sigais os Bispos que se opõem ao Papa. Sede
corajosos defensores do Sumo Pontífice, e denunciai
abertamente os que são contra o seu Magistério e ensinam
o contrário do que ele diz.
... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes, filhos
predilectos de Nossa Senhora", pp. 447-448.
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Tempo de Misericórdia e Tempo de Justiça
Tudo quanto Eu disse em Fátima será realizado, antes
que esta vossa era termine.
...A Virgem Maria (Vassula, "A verdadeira
vida em Deus...", vol. II, p. 254).
Geração, acaso te não decidiste ainda por Mim?
Quando, pois, te decidirás a regressar a Mim? Queres
passar ao limite desta era, através de um fogo ardente, o
enxofre e as chamas devoradoras? Como pôde a tua alma
converter a Minha Glória numa imitação sem valor algum,
que o Maligno diariamente vos oferece?
...O Senhor (Vassula, vol. V, p. 238).
Satanás dirige o mundo, seduz os espíritos, torna-os
capazes de destruir a humanidade em alguns minutos. Se a
humanidade não se opuser, Eu deixarei agir e será a
catástrofe, como não houve outra igual desde o dilúvio, e
isso antes do final do século. Todos aqueles que vierem
arrepender-se ao pé da Cruz Gloriosa serão salvos. Satanás
será destruído, só restará Paz e Alegria.
... O Senhor em "A Cruz Gloriosa", Edições Résiac,
França, 1990, p. 83.
Orai para a conversão dos pecadores! Não temei! A paz
(uma dádiva de meu Filho àqueles que o adoram) já não
tarda a chegar. Ela vem através de Mim e já se encontra
muito próxima. Essa paz que o meu divino Filho trouxera
sobre a terra e de que vós ainda não gozastes, a terra
conhecê-la-á antes do ano de 2000. Na verdade, Eu vos
digo, esta geração não passará até que isso aconteça.
... A Virgem Maria (Irmã Maria Natália, Maria, Rainha
vitoriosa do mundo, Ed. do Parvis, Suiça, 1990, p. 192).
A Minha Igreja não perecerá! Eu regenerá-la-ei na dor,
assim como na dor, na humilhação e no sangue, Eu cumpri
o Mistério da Salvação. O Meu Corpo místico derramará o
seu sangue. Eu, o Seu Chefe, derramei o meu, e a Igreja,
depois do ano de 2000, regenerada e renovada, tornará a
subir a encosta, Mãe e não madrasta dos povos.
... O Senhor em "Confidências de Jesus aos seus
ministros e aos seus fiéis", Ed. do Parvis, 1992, p. 114.
Os homens sentem-se vaidosos, orgulhosos da sua
civilização. Mas de que civilização? Estão convencidos ou
fingem estar convencidos de que recriaram um segundo
paraíso terrestre; eles pensam, e como poderia ser de outra
forma? – que apenas um côvado os separa da felicidade tão
cobiçada que procuram por toda a parte com uma tão febril
ansiedade.
Eles procuram-na nos prazeres da carne e é a pavorosa,
obsessionante e fanática exaltação da sensualidade, da
pornografia; é o vício organizado e legalizado que envolve

meios financeiros enormes desafiando toda e qualquer
imaginação: as missas negras, quanto será que custam aos
organizadores ocultos? Eles procuram a felicidade nos
prazeres da mesa, na posse das riquezas, na avidez das
honrarias, nas descobertas da ciência, na arte degenerada e
aviltada pela ausência de fé e o trasbordamento de
ascorosos sentimentos.
Mas eles estão-se a aperceber, procurando inutilmente
escondê-lo a si mesmos (eis porque Eu disse que estão a
fingir) de que em todas essas coisas não se encontra a
felicidade tão febrilmente e ansiosamente almejada...
Então, falência do materialismo? Sim, Meu filho, falência
plena e total do materialismo. Mas o orgulho humano
jamais o admitirá. Ele será levado e reduzido em cinzas – e
estas palavras devem ser entendidas no seu sentido literal –
mas isso, jamais ele o admitirá. Será a era da purificação
que dele varrerá o lixo e até a lembrança. Meu filho, dentro
de uma vintena de anos, já não se falará mais nisso.
...O Senhor a 3 de Dezembro de 1977, em
"Confidências de Jesus aos seus ministros e aos seus
fiéis", Edições do Parvis, 1992, pp. 252-253.
Entrastes no meu tempo. Neste dia, peço-vos que
consagreis a Mim todo o tempo que ainda vos separa do
final deste vosso século.
É um período de dez anos. São dez anos muito
importantes. São dez anos decisivos. Peço-vos que os
passeis Comigo, pois entrastes no período final do segundo
advento, que vos conduz ao triunfo do meu Coração
Imaculado, na gloriosa vinda do meu filho Jesus.
Neste período de dez anos completar-se-á a plenitude do
tempo que vos foi indicado por Mim, a começar em La
Salette até às minhas últimas e atuais aparições.
Neste período de dez anos terá o seu apogeu a
purificação que há anos estais vivendo, assim para todos
serão maiores os sofrimentos.
Neste período de dez anos, completar-se-á o tempo da
grande tribulação, que vos foi predita na divina Escritura,
antes da segunda vinda de Jesus.
Neste período de dez anos manifestar-se-á o mistério de
iniqüidade, preparado pela difusão sempre maior da
apostasia.
Neste período de dez anos realizar-se-ão todos os
segredos que Eu tenho revelado a alguns de meus filhos e
cumprir-se-ão todos os acontecimentos que vos foram
preditos por Mim.
...A Virgem Maria, 18 de setembro de 1988, "Aos
Sacerdotes, filhos predilectos de Nossa Senhora", p. 603
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"Deus está irado contra o mundo. A pessoas devem
converter-se e orar. A minha mensagem é para todo o povo
da Igreja de Deus. As pessoas têm dez anos para se
converterem e orarem, senão eis o que vai acontecer".
Eles tiveram então a terceira visão bíblica: o ribeiro,
diante dos meninos, transformou-se em rio e a balaustrada
em barragem. À sua esquerda, lá onde as pessoas estavam
de pé, apareceu uma aldeia de choupanas, e mais além, uns
homens construíam uma embarcação de três pontes na qual
os meninos reconheceram a Arca de Noé. [...] Na parte
extrema esquerda das crianças encontrava-se uma igreja.
Umas pessoas tiravam o mobiliário dessa igreja e com ele
fabricavam portas e carros. As pessoas troçavam de Noé.
Outras pessoas estavam empenhadas em levantar mais
alto a barragem, para a qual traziam pedras dentro de
carros de fabrico tosco. [...] Muitos animais, grandes e
pequenos, entravam na Arca passando por uma rampa
lateral. Parece que havia um casal de cada espécie:
elefantes, hipopótamos e até mesmo galinhas. Um homem
a cavalo puxava uma girafa com uma corda, enquanto
outro a empurrava por detrás.
O vento levantou-se e a chuva começou a cair. As
pessoas continuavam a tentar levantar mais a barragem.
Todos os animais tinham conseguido agora alcançar a
Arca, os pequenos na ponte inferior e os grandes na ponte
superior; Noé com a sua mulher, outros dois casais e dois
adolescentes ficavam no meio.
Quando Noé levantou a rampa, dirigiu-se para a parte
traseira da Arca para ver a barragem. Sucedeu uma fissura
e a barragem abriu-se ao meio. As águas embateram na
Arca, atirando-a ao ar, após o que ela repousou na água. As
pessoas que haviam ficado na aldeia foram varridas pelas
águas. Outras tentaram escalar uma montanha aos gritos,
mas as águas continuavam a subir, submergindo a
montanha, e todos se afogaram.
... A Virgem Maria a 19 de Agosto de 1985 (W. Deevy,
"Nossa Senhora aparece na Irlanda, em Melleray,
numa gruta", Ed. do Parvis, 1988, pp. 27-28).
Minha querida filha, escuta bem o que te vou dizer.
Informarás em seguida o teu Superior.
Como já te disse, se os homens não se arrependerem e
não melhorarem, o Pai infligirá um castigo terrível à
humanidade inteira. Será então um castigo mais grave que
o dilúvio, como jamais aconteceu antes. Um fogo cairá do
céu e aniquilará uma grande parte da humanidade, tanto os
bons como os maus, não poupando nem os padres nem os
fiéis. Os sobreviventes achar-se-ão numa tal desolação que
terão inveja dos mortos. As únicas armas que nos restarão
então serão o Rosário e o Sinal deixado pelo Filho. Dizei
todos os dias as orações do Rosário. Com o Rosário, orai
pelo Papa, pelos Bispos e pelos padres.
A acção do diabo infiltrar-se-á mesmo dentro da Igreja,
de forma que veremos cardeais oporem-se a cardeais,

bispos contra outros bispos. Os padres que Me veneram
serão desprezados e combatidos pelos seus confrades, as
igrejas, os altares vandalizados, a Igreja estará cheia
daqueles que aceitam os compromissos e o demónio
impelirá muitos padres e consagrados a abandonar o
serviço do Senhor.
O demónio teima sobretudo em perseguir as almas
consagradas a Deus. A perspectiva da perda de numerosas
almas é a causa da minha tristeza. Se os pecados crescerem
em número e gravidade, já não haverá mais perdão para
eles. [...]
Reza muito as orações do Rosário. Eu sou a única a poder
ainda vos salvar das calamidades que se avizinham.
Aqueles que depositarão a sua confiança em Mim serão
salvos.
... A Virgem Maria a 13 de
Outubro de 1973 (Padre Teiji Yasuda, "Nossa Senhora
de Akita – Japão", Edições do Parvis, 1987, pp. 87-89).
O meu Coração sangra. O meu Coração é transpassado
por feridas profundas. O meu Coração está mergulhado
num mar de dor. Vós viveis inconscientes a respeito da
sorte que vos aguarda. Passais os vossos dias numa atitude
de inconsciência, de indiferença e de total incredulidade.
Como é possível isso, quando Eu, de muitas maneiras e
com sinais extraordinários, vos adverti acerca do perigo
que correis e vos preanunciei a provação sangrenta que já
chegou?
Uma vez que esta humanidade não acolheu o meu
repetido apelo à conversão, ao arrependimento, ao retorno
a Deus, está para se abater sobre ela o maior castigo que a
história humana jamais conheceu. É um castigo muito
maior que o do dilúvio. Cairá fogo do céu e grande parte da
humanidade será destruída.
...A Virgem Maria,
6 de setembro de 1986, "Aos Sacerdotes, filhos
predilectos de Nossa Senhora", pp. 486-487.
Agora vos anuncio que chegou o tempo da grande prova,
porque nestes anos se realizará tudo quanto vos predisse. A
apostasia e o grande cisma na Igreja está para acontecer e o
grande castigo que vos preanunciei neste lugar já está às
portas. Descerá fogo do céu e grande parte da humanidade
será destruída. Aqueles que sobreviverem invejarão os
mortos porque em toda a parte haverá desolação, morte e
ruína.
...A Virgem Maria,
15 de setembro de 1993, "Aos Sacerdotes, filhos
predilectos de Nossa Senhora", 16a edição Brasileira,
outubro 1996, p. 844.
Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como
um martelo que esmiúça a pedra? ... Jeremiah (23, 29).
Deus é terrível na sua ira. Que se cuidem aqueles que
desafiam a ira de Deus confiados que estão na ideia
cómoda de que em Deus não há senão amor e misericórdia!
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Muitos dos condenados ao inferno
desejariam poder voltar atrás para
reformar as suas ideias, agora que vêem e
entendem claramente o astucioso embuste
de Satanás e a sua feroz malvadez.
Existe uma vontade permissiva que
explica muito bem o desdém do Senhor
pelo seu povo infiel: guerras, revoluções,
epidemias, tremores de terra e outras
inúmeras calamidades vêm do demónio,
mas são permitidas por Deus para os Seus
fins providenciais e sábios.
Os setenta anos de escravatura na
Babilónia foram permitidos por causa do
desdém que os pecados do povo hebreu
haviam provocado; a destruição de
Sodoma e Gomorra não vem de Deus,
mal algum jamais vem de Deus, mas
sempre e unicamente do inferno, com a
cumplicidade e a imoralidade humana. A
destruição de Sodoma e Gomorra e outros
inumeráveis castigos foram punições, não
ocasionadas mas permitidas para que o
homem se possa emendar. O Dilúvio
universal ele próprio foi provocado pelo
inferno com a cumplicidade dos homens
corrompidos.
Os homens dizem que não temem a
Deus. Isto é uma terrível blasfémia, da
qual se podem prever as terrificantes
consequências sobre esta terra e para além
da vida terrestre, como sucedeu nos
tempos passados.
... O Senhor em "Confidências de
Jesus aos seus ministros e aos seus
fiéis", Ed. do Parvis, 1992, pp. 16-17.

O que diz o Pai Eterno de tudo isso:
Em tempos, na Minha Casa, era viva a Integridade, pois a Minha
Lei era o seu pão quotidiano; mas olha agora em que condições está a
Minha Casa: uma desolação, uma toca de lagartos e de aranhas!
Ah!...mas Eu tirarei tudo isto. O Meu Coração, em Mim, está
despedaçado, Minha filha; os Meus anjos tremem e têm medo da
Hora que fixei e que cairá, quando as Minhas Ordens forem dadas. Eu
já não posso suportar o ver as contínuas Lágrimas derramadas pela
vossa Santa Mãe, todas as vezes que Meu Filho é recrucificado. Os
pecados da tua geração levam Meu Filho ao Calvário, a todo o
momento. Juntos, a uma só voz, o mundo blasfema o Meu Espírito
Santo e todas as potestades do Céu. Diariamente, o mundo provocaMe: " Olhai! Vede o que aconteceu à grande Casa do Senhor! ,"
dizem eles, enquanto, com hipocrisia, eles mesmos a destroem. Por
isso, a Minha Alma não pode suportar, por mais tempo, os Lamentos
de Meu Filho recrucificado. Embora Meu Filho e a vossa Santa Mãe
sufoquem as Suas dores, o melhor que podem, os Meus ouvidos
ouvem tudo. Os Meus Ouvidos e os Meus Olhos não são humanos e,
por conseguinte, nada Me escapa. Uma vez que é a tua geração que
faz a escolha e não Eu1, a rebelião, na Minha Casa, atrairá sobre vós a
Minha Ira, e depressa cairá sobre a terra a mais profunda escuridão.
Não é Minha escolha, mas vossa. Eu tinha preferido ressuscitar-vos
das vossas campas, pela Minha Misericórdia e pelo Meu Amor, pela
Minha Compaixão e pela Minha Paz; mas vede quantos de vós sois
insensíveis à Minha oferta. Não mais vos pode caber coisa alguma e a
Minha Paciência, vós mesmos a esgotastes.
[...] Depressa, esta terra que vós conheceis, desaparecerá. Eu
decidi apressar o Meu Plano, por causa dos grandes pecados que
comete a vossa geração. Tudo desaparecerá. Tudo se consumirá
como um vestido. Será este o meio de destruir a mancha do pecado e
reconhecereis que, desde o princípio, sereis os Meus templos santos
e o Meu Espírito viverá em vós. Ah! Esse baptismo de Fogo!! Rezai
y jejuai, nestes últimos dias. Eu Sou está próximo de vós.
(Vassula, suppl. 4, pp. 64-66).

--------------------------

1 Isto significa que, em vez de escolher a Paz de Deus, nós escolhemos passar
ao limiar do terceiro milénio, através de um castigo de Deus..

A Minha Mãe advertiu-vos de que numerosas são as
almas que vão para o inferno. Posso Eu então, Eu o
Amor infinito, permitir que as almas, remidas por Mim
a um preço infinito de sofrimento, acabem, numa
pavorosa progressão, a se condenarem às penas eternas?
... O Senhor em "Confidências de Jesus...", p. 22.
Eu não posso permitir que as almas continuem a cair
no inferno. Não posso contentar-Me em ser passivo
quando para um grande número de almas o Meu
sofrimento infinito tornou-se inútil, inútil o Meu
Sangue, inútil a Minha própria morte.
A Minha Misericórdia infinita chama a hora da justiça
contra a injustiça perpetrada por Satanás, homicida e
larápio, com a livre colaboração de pessoas que,
deliberadamente, obram para a perdição das almas que
Eu, sim, Eu amo com toda a eternidade.

Meu filho, se Eu te desse a ver a terrível responsabilidade
dos consagrados nessa obra de ruína, de massacre e de
despedaçamento das almas, de conivência com as forças do
inferno, não poderias sobreviver um instante.
Eu quero que todos saibam que, dada a persistência do mal
moral e espiritual dentro da Minha Igreja, a hora da
purificação não poderá nem ser diferida pelas implorações
de Minha Mãe nem pelos sofrimentos das almas vítimas,
por mais eficazes que sejam.
A salvação das almas é algo tão grandioso que nenhuma
outra coisa se lhe deve antepor. Deus vê aquilo que vós
mesmos não podeis enxergar.
A misericórdia de Deus, a paciência de Deus são bem
maiores que tudo o que podeis imaginar, mas não podem
tolerar por mais tempo o massacre de almas cometido dia e
noite pelo pecado.
... O Senhor em "Confidências de Jesus…", pp. 197-198.
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Misericórdia de Deus e Apelos ao Arrependimento
Eu sou a Rainha do Céu, sou a Rainha da Paz, sou a Mãe
do vosso Salvador. Sou Aquela que abriu uma larga
estrada, para a descida, à terra, do vosso Redentor; e, hoje
mesmo, o Altíssimo Me envia para aplanar e nivelar o
Caminho do Seu Regresso. Apesar de Satanás se servir de
homens para retardar a Minha Obra e pôr os seus
obstáculos, não temais. O Senhor é Omnipotente e, por
fim, os Nossos Corações triunfarão. Contai com a Sua
Poderosa Força, uma vez que Ele poderá arrancar
montanhas e fundir rochas. Nada poderá deter a Sua
Poderosa Mão. Que vedes por cima de vós? Olhai, por
cima das vossas cabeças, aquilo que o Senhor está
erguendo. O Senhor está a erguer, por cima de vós, a
Bandeira do Seu Grande Amor e da Sua Grande
Misericórdia. Ele Mesmo vem restabelecer-vos com as
Suas carícias e alimentar-vos com Delícias. Ele vem para
perfurmar-vos com as Suas suaves fragrâncias de mirra;
vem para aliviar as vossas chagas, com o Seu Bálsamo de
Ternura. Ele desce, para derramar em ti o Seu Óleo,
geração, e te consagrar. O Rei levar-vos-á aos Seus
Aposentos, para vos consolar e enxugar as vossas lágrimas.
Ele vigia-vos, como à Pupila dos Seus Olhos. E vós, por
vosso lado, correspondereis ao Seu Amor? Oferecei-Lhe o
vosso coração e a vossa vontade.
...A Virgem Maria (Vassula, "A verdadeira vida
em Deus, Encontros com Jesus", vol. IV, pp. 64-65).
Agora estais entrando nos tempos em que se manifestará
a todos o milagre da divina Misericórdia. Vede como a
humanidade jaz prostrada e ferida, dilacerada e derrotada,
ameaçada e golpeada, doente e moribunda. Por si só não
pode mais levantar-se, se uma grande misericórdia não a
erguer.
Está perto o momento em que o Pai Celeste vai tomá-la
nos seus braços, erguê-la do mal, curá-la e levá-la consigo
em seu jardim de delícias. ...A Virgem Maria, "Aos
Sacerdotes, filhos predilectos de Nossa Senhora", p. 760
O Amor e a Lealdade descem, agora, para vos abraçar a
todos, para vos renovar, para vos reavivar e vos fazer sair
da letargia que envolve esta terra. Não digais que Eu estou
demasiado longe para ser alcançado, indiferente à vossa
miséria e insensível aos vossos apelos. Se as chamas
lambem as vossas terras e os incêndios devoram os povos
da terra, tudo isso foi causado pela grande apostasia que
conquistou nação a nação, penetrando no coração da Minha
Lei. Essa apostasia reduziu-vos à miséria e fez-vos
acreditar que estais sem pai... quanta piedade Eu tenho de
vós!
Oh! geração! Quanto tempo terei Eu de esperar ainda?
Os Meus avisos e os Meus apelos ressoam por toda a terra
e, embora a Minha dor seja bem aguda e a Minha Justiça
agora transborde, Eu posso ainda deixar-Me mover pela
piedade e aceitar a homenagem que tu me ofereceres.

Eu estou pronto a perdoar-te, pelo Sangue derramado por
Meu Filho e pelo Sacrifício, se tomares a sério as Minhas
Palavras. Eu, que te criei por Amor, pergunto-te: Ouvirei,
de ti, um grito de arrependimento?..
(pp. 232-233).
Eu, vosso Criador, sou vosso Pai e estou-vos chamando
a Mim. Acreditai nos Meus dolorosos Apelos. Continuará a
vossa alma a oferecer a sua amizade ao Rebelde, ou dignarvos-eis descer do vosso trono e arrepender-vos? A decisão
é vossa. E já não resta muito tempo.
(p. 238).
...O Pai Eterno (Vassula, "A verdadeira vida em Deus,
Encontros com Jesus", Edições Boa Nova, vol. V).
Muitos de vós esquecestes-vos dos Caminhos de Deus.
Tendes andado à deriva, como que arrastados pela corrente,
num lago, em estado de profunda letargia. Corrompido
pelo materialismo, o vosso trajecto mudou de direcção e,
da santidade e do recto caminho, passou ao caminho que
conduz às redes do demónio e às fauces do leão! Não
seguistes as pegadas do Precioso Sangue que Jesus deixou
atrás de Si, como Sinal que vos permitisse imitá-Lo, seguilo; pelo contrário: seguistes as poluídas indicações que o
próprio Satanás vos deu, indicações que conduzem, todas
elas, ao deserto, em que não há ninguém que se encarregue
de cuidar das vossas chagas ou alguém que vos console, e
onde acabareis por morrer.
A vossa geração não soube apreciar o Grande Amor
de Deus, e é justamente por isso que as vossas terras estão
incendiadas pelo egoismo, pela impiedade e pela fúria de
Satanás. E, até hoje, a sua mão tem-se levantado para vos
atingir e incendiar todas as nações. Por causa do vosso
ateismo e da vossa perversidade, vós próprios vos
envolvestes no manto da morte e enredastes os vossos
seres mais queridos numa nuvem de dureza de coração. Em
verdadeira Agonia, Eu chamo-vos a todos, do Alto, para
que façais as pazes com Deus, para que vos reconcilieis
com as vossas próprias famílias.
...A Virgem Maria (Vassula, vol. IV, pp. 65-66).
Vassula, está para chegar um baptismo, e que baptismo
ele será! Jesus baptizará a terra com o fogo.
Eu continuarei a aparecer, até esse dia. Por conseguinte,
agora, é o tempo do arrependimento; agora, é o tempo da
reconciliação. Queridos filhos, Eu vo-lo digo, o Sacrifício
que hoje Deus vos pede é que mudeis as vossas vidas e que
vivais santamente. Deus pede a todas as almas que se
arrependam. Não digais que sois demasiado miseráveis,
para que Deus vos possa perdoar; e que o Altíssimo não
pode ser mais compassivo. Deus vem a todos vós, mesmo
aos mais miseráveis. Regressai a Deus e Ele regressará a
vós. Vinde e fazei no Seu coração a vossa morada, como
Ele Mesmo faz a Sua, no vosso coração. Sabei que, sem
fervorosas orações, não podereis ver o Reino de Deus. O
Seu Reino, na terra, está já ao alcance da mão. Lembrai-
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vos: aquilo que Deus quer de vós é uma conversão do
coração. Não tenhais medo de reconhecer os vossos
pecados: vivei e ponde em prática o sacramento da
Confissão. ...A Virgem (Vassula, vol. VI, pp. 70-71).
Eu sou o Bom Pastor e procuro os Meus cordeiros e as
Minhas ovelhas entre as ruinas. Venho procurar-vos, com o
Meu Coração na Mão para vo-Lo oferecer; venho procurarvos, na vossa pobreza, e lembro-vos também que não estais
sem pai e que Me pertenceis todos. Venho lembrar-te que,
em Casa de Meu Pai, há um lugar para ti, Meu filho...um
lugar que te pertence... A Minha Alma desfalece por ti... a
Minha Alma está numa incrível aflição, todas as vezes que
um lugar fica vazio, por toda a eternidade...
...O Senhor (Vassula, vol. III, pp. 169-170).
Tal como um amante persegue a sua amada, assim vou
Eu, por toda a parte, procurando, por todos os meios
possíveis, fazer-vos Meus, por toda a Eternidade. Geração,
mostra-Me como, por detrás do teu muro, posso ainda
encontrar um amigo fiel... mesmo que não encontre
nenhum, pelo menos um amigo hesitante... e Eu mudarei a
tua falsidade em palavras sinceras, de forma que o dia da
calamidade te não atinja.
Amigo! tu, que ainda hesitas entre o mal e o bem, não
sejas tíbio! Não terás ainda compreendido que o Meu
Coração sofre de Amor? Vem e escuta as Palpitações do
Meu Coração; cada Palpitação é um magnífico Cântico de
Amor por ti, amigo, um Apelo de Amor Cioso do Amor.
Vem a Mim, antes que o sol se ponha e antes que as
sombras da noite caiam como um véu sobre ti. Vem a
Mim; não Me deixes uma vez mais no desalento, até
amanhã. Vem, antes que a Tempestade e o Fogo venham a
espalhar-vos, como palha ao vento. Vem a Mim, que Eu
Mesmo velarei por ti, alma, nos dias do desalento. DeixaMe ouvir-te, ó alma; deixa-Me ouvir o rumor dos teus
passos; deixa-Me ouvir a tua voz, antes do crespúculo...
A figueira está já amadurecida, e depressa comereis os
seus primeiros frutos... Feliz aquele que agora tem fome,
porque será saciado.
O Amor ama-vos. A Minha Casa é a vossa casa. Lançaivos nos Meus braços e cobrirei a vossa aridez com a Minha
Onda de Amor. Vinde, que Eu, Jesus, amo-vos sem
limites. ...O Senhor (Vassula, vol. III, pp. 289-290).
Vem, tu que ainda Me não reconheceste como teu
Redentor e desprende-te das coisas elementares que não
podem, nem elevar nem nutrir a tua alma. Por que aceitas
ser seu escravo? Regressa a Mim, mesmo na tua miséria e
culpa. Eu aceito-te como és e digo-te que já te perdoei.
Permite-Me que te diga, Meu filho, que homem algum te
tem um amor maior que o Meu. Levanta os teus olhos para
Mim e vê Quem te suplica: sou Eu, Jesus, teu Salvador,
que hoje venho ao teu encontro, falando mesmo através da
boca dos mais pequeninos de vós. Eu venho, de pés
desnudos, e, como um mendigo, peço-te um regresso ao

Amor. Eu estou à procura do teu coração: não Me
rejeites... Dia e noite, te estendo as Minhas Mãos. Quando
virás a Mim? Quando ouvirei a tua resposta? Terei Eu
alguma resposta, neste deserto, Meu filho? Ou cobrirá o
Silêncio a Minha Alma? Escuta, escuta o Meu Lamento: é
esta a consolação que tu Me podes oferecer. Renovar-te-ei
inteiramente, se te abandonares a Mim. [...]
Vim dar-te
a Esperança, vim dar-te a Luz. Não vim para te condenar,
mas para te despertar, Meu filho, e para te mostrar o Meu
Sagrado Coração e Quem está à tua porta.
...O Senhor (Vassula, vol. III, pp. 255-256).
Que sofrimento experimenta aquele que se sente
abandonado! É um sofrimento que muitos não podem
compreender, mas que tortura e destroça o coração.
Então tu, filho, pensa e reflecte no abandono da parte dos
homens, mas acrescenta também da parte dos "filhos de
Deus", dos Meus irmãos, dos Meus "amigos", dos Meus
ministros, de tantos Pastores Meus. Vê e avalia como Eu
sou tratado no mistério do Amor, vê bem a solidão onde
Me deixaram, vê e avalia os sacrilégios pelos quais sou
traído e vendido, vê e avalia quantos Me renegam, quantos
Me odeiam...O Amor odiado! O Amor, que exige como
uma só e única resposta o amor, encontra ao invés a
aversão, a hostilidade e amiúde o ódio! A Via abandonada,
a Verdade renegada para o erro, a Vida recusada e
passando depois da morte..., Eu, a Luz, à qual são
preferidas as trevas!
Filho, vês bem que não se trata apenas de abandono, mas
de algo pior que o abandono, que contudo engendra tanto
sofrimento e faz verter tantas lágrimas a quem é objecto
desse mal, e o objecto dessa aversão hoje, na Minha Igreja,
é o Meu Coração misericordioso e o Coração imaculado da
Minha e vossa Mãe. Porque continuo Eu a falar contigo de
tudo isso? Insisto nas Minhas Palavras, para que possas
escrever e gritar bem alto para todos: "Convertei-vos ao
Senhor, de contrário perecereis todos!"
...O Senhor
em "Confidências de Jesus .....", pp. 265-266.
Venho até vós para reexaminar o vosso conhecimento da
Minha Palavra; venho, com grande Amor, para reanimar os
cadáveres dos Meus filhos e filhas. Venho, para vos
converter e relembrar as Minhas Leis; venho, para chamar
o pecador à confissão.Venho para convidar ao
arrependimento todos os padres, bispos e cardeais que tão
cruelmente feriram o Meu Sagrado Coração e Me
atraiçoaram, a Mim, seu Amigo e seu Deus.
…O Senhor (Vassula, vol. III, p. 54).
Ouve-Me: Grita! Grita, sem medo, às nações:
Arrependei-vos, porque o Tempo da Misericórdia chegou
quase ao fim! Mudai a vossa vida e vivei santamente;
sacrificai-vos e emendai a vossa vida, antes da Vinda do
Senhor. Rezai, rezai por aqueles que sufocam o Meu
Espírito; rezai por aqueles que falam de união, mas
estendem ciladas àqueles que a põem em prática. [...]
(pp. 248-249).

-16-

Agora, resta já pouquíssimo tempo; perdoai ao vosso
próximo, enquanto é tempo. Fazei reparações, jejuai. Se
és um pecador que semeia discórdias entre os amigos,
arrepende-te; por amor do Meu Santo Nome, regressa a
Mim. Tu és o dono da tua vontade, mas não dos Meus
Planos e Eu exorto-te a render-te sem demora. (p. 260).
...O Senhor (Vassula, vol. IV).
Arrepende-te, geração, que os teus pecados edureceram
a tua alma. Porque morrer, geração? Arrepende-te e
viverás! Arrepende-te, porque, agora, já não resta muito
tempo. Nos dias que estão para vir, o Destruidor revelar-seá, ele mesmo, inteiramente! Oh! Vassula! Quem poderei
Eu avisar e exortar a ouvir-Me? A quem devo falar e quem
Me ouvirá?
...O Senhor (Vassula, vol. VI, p. 87).
O doente que recusa o médico e os medicamentos está
chamado a perecer. Eis porque Eu quis chegar até ti por
todos os meios, incluindo este convite à conversão antes
que fosse demasiado tarde.
O instrumento de que Eu Me servi recebeu ordem para
gritar bem alto a todos: "Convertei-vos ao Senhor vosso
Deus, convertei-vos antes que seja tarde de mais".
Eu vo-lo repito, a hora da misericórdia está prestes a
ceder o passo à hora da justiça. Não vos entedieis por Eu
insistir tanto; não digais: é a monotonia da repetição. Eu
sou o vosso Deus. Eu sou o vosso Pai, Eu sou o vosso
Irmão, Eu sou o vosso Salvador. Somente o Amor inspira e
impele Deus a rogar-vos, a suplicar-vos. "Convertei-vos
antes que seja demasiado tarde; de outra forma perecereis!"
É um ardil do vosso inimigo Satanás fazer-vos crer que a
Justiça divina está morta. Misericórdia e Justiça em Mim
são uma só e única coisa. Será possível tal cegueira?
...O Senhor em "Confidências de Jesus aos seus
ministros e aos seus fiéis", p. 153.
Diz-lhes que a Misericórdia e a Ira Me pertencem
igualmente, e que sou Poderoso, tanto no perdoar como no
manifestar a Minha Ira. A Minha Misericórdia é tão
grande como grande é a Minha Severidade. Minha filha,
vê: depressa revelarei também a Minha Justiça. O Meu
Plano tem um tempo determinado. E também os Meus
Apelos Misericordiosos têm um tempo determinado. Uma
vez terminado este tempo de Misericórdia, Eu mostrarei a
todos, bons e maus, que a Minha Severidade é tão grande
como a Minha Misericórdia; que a Minha Ira é tão
poderosa como a Minha Clemência. Todas as coisas que
Eu predisse, acontecerão agora rapidamente.
...O Senhor (Vassula, vol. V, p. 262).
A Meus filhos, Eu não peço nada que eles não tenham já.
Se apenas têm erros e pecados, que Mos ofereçam e Eu os
purificarei, os aliviarei, os perdoarei; não os repreenderei,
amá-los-ei somente. Amo todos aqueles que sucumbem e
vêm a Mim, pedindo-Me perdão: amo-os ainda mais. Não
os afastarei nunca; muito embora tenham sucumbido
milhares de vezes, estarei a seu lado para os perdoar e lavar
os seus pecados no Meu Sangue. Não Me cansarei nunca

de lhes perdoar, porque Eu sou um Deus de Amor e
Misericórdia, cheio de piedade para com os fracos. O Meu
Coração é santo e um abismo de perdão.
...O Senhor (Vassula, vol. I, p. 91).
Que a alma fraca e pecadora não tema em se aproximar
de Mim, conquanto ela tivesse mais pecados do que há
grãos de areia na terra, tudo desaparecerá nas profundezas
da Minha Misericórdia.
...O Senhor a Irmã Faustina ("Pequeno diário de
Irmã Faustina", Edições Jules Hovine, 1985, p. 366).
Secretária Minha, não deixes de escrever que Eu sou
mais generoso para com os pecadores do que para com os
justos. É para eles que Eu vim à terra, é para eles que Eu
verti o Meu Sangue. Eles que não tenham receio de se
aproximarem de Mim. Eles são quem mais necessitam da
Minha Misericórdia. ...O Senhor a Irmã Faustina, p. 419.
A Minha Misericórdia não abandona ninguém, nem
mesmo os pecadores mais obstinados; muito pelo contrário
ela segue-os e persegue-os com a perseverança do Meu
Amor infatigável. Eu não desprezo ninguém porque Eu sou
Deus e porque todos são Meus filhos.
(p. 48)
É quando vós vos afastais e que vos perdeis que Eu vou à
vossa procura para vos conduzir novamente para o redil.
Arrependida, volta para os Meus braços onde serás sempre
acolhida paternalmente!
Se Eu tiver de ser vosso advogado, será imprescindível
que tenhais uma causa a defender. Se o teu coração só der
frutos amargos ou estragados, dá-Mos mesmo assim. Eu
tenho compaixão por tudo o que é essencialmente teu.
Tudo encontra em Mim um acolhimento bem-vindo.
Um médico não se interessa pelas belas qualidades de seu
doente. Ele procura diagnosticar a sua doença e prescrever
o remédio que convém. Assim sou Eu, só procuro curar as
almas. Eu sou o melhor dos médicos, porque se Eu quiser,
Eu posso curar.
Eu estou sempre junto da alma que sofre; sempre sou
maternalmente zeloso por aquela que Eu sei que está
doente; Eu sou o refúgio do enjeitado e do abandonado.
Se as criaturas Me conhecessem tal como Eu sou, elas
amar-Me-iam verdadeiramente do fundo do coração e com
todo o amor da sua alma. É a ignorância que as mantém
afastadas do Amor.
(p. 49)
Para numerosas almas, Eu já não sou o único e
verdadeiro Senhor que conhece todas as criaturas et cuida
delas. Serei Eu um ser passivo que tudo vê e tudo tolera ,
como demasiados pensam, com uma fria indiferença?
Quanto mal Me causais ao pensar desse modo! Que ultraje
ao Meu divino Coração cheio de atenções, mesmo para
com o mais pequeno de entre vós!
(p. 50)
Serias tu capaz de persuadir uma mãe a abandonar o filho
doente? Pois bem! Toda a afeição das mais extremosas
mães terrestres em nada se compara com as Minhas atentas
solicitudes.
(pp. 50-51)

-17-

Se Eu dei o Meu Sangue e a Minha Vida, de que não se
tirou proveito algum, por milhões e milhões de almas,
imagina quão indulgente Eu sou para com os que Me
seguem, mesmo se vierem a coxear!
(p. 51)
Um homem rico que procurasse refúgio num estábulo só
poderia lá encontrar uma extrema pobreza; ele adaptar-seia, porque saberia que um pobre camponês nada tem de
melhor para lhe oferecer! É o que Eu faço contigo. Eu sei
que és muito pobre em tudo. No entanto, Eu aceito o teu
amor e os teus actos de oferenda por mais que lhes falte
sabor e envergadura.
Se porventura amais o vosso Jesus verdadeiramente, Ele
fechará os olhos para o restante. Estais a lidar com um Pai
cheio de delicadeza e ternura.
Eu sou o bom Samaritano, Eu tenho vinho e óleo para
todas as feridas. Eu não sou um tirano; Eu sou um Pai
misericordioso que compreende a vossa fragilidade.
A miséria, o que pode ela possuir? Mas a miséria vivida
na humildade e na confiança está enriquecida pela Minha
infinita bondade. Eu sou a Via, a Verdade e a Vida. É por
essa razão que as almas que sabem seguir, ver e amar, Eu
não tardarei a iluminá-las e a dar-lhes o dom da vida
interior.
(p. 52)
Aquele que Me trouxer mais misérias, mais fraquezas e
pecados para queimar, caso for movido por uma sincera
contrição e pela humildade, Eu acolhê-lo-ei como se Me
trouxesse um carro carregado de jóias preciosas. (p. 54)
Eu amo-te como tu és, vestida como estás, sempre de
farrapos... oxalá estejam limpos e remendados; quero dizer:
que não haja em ti negligência ou malícia voluntária; deves
estar sempre prestes a devolver o asseio às tuas roupas.
... O Senhor a uma freira anónima ("Se Me abrires a
porta", Edições Parvis, Suiça, 1988).
(p. 56)
És um pecador... Estás-te a ver coberto de lama, e isso
pesa-te, pois sentes em ti a necessidade de te libertares do
pecado. Sentes uma atracção pelo alto, pois a tua alma está
criada para se elevar. Então Eu te digo: vem, vem para o
Meu divino Coração! Tens em ti a contrição. E dirige-te ao
Meu sacerdote, ele está além para te dar o Meu perdão
...O Senhor (Lúcia, "Tenho Sede!", Téqui, Paris, p. 54)
Eu quis morrer de braços abertos na Cruz, a fim de que
cada homem se sinta convidado a vir refugiar-se sobre o
Meu Coração.
Eu sou o Amor que acolhe o justo como o pecador, o
livre como o oprimido.
Eu sou o Pai que chama, o Espírito que atrai, o Amor que
aguarda!
Eu acolho as vossas misérias, os vossos pecados, as
vossas alegrias e as vossas lágrimas. A vossa esperança e
as vossas desesperanças.
Nos Meus braços que se abrem num gesto de amor, Eu
acolho o filho pródigo que sois.
Eu colho os vossos bons sentimentos, a vossa boa
vontade. Eu recolho as almas que vagueiam sem rumo
preciso. Eu acolho como Pai, como Irmão, como Amigo, o
Meu Amor é tudo ao mesmo tempo.
(pp. 176-177)

A Misericórdia de Deus passará sobre o mundo tal como
um bálsamo benéfico acalma uma queimadura... A
queimadura é inevitável, a chaga tem de ser cauterizada
para destruir o mal.
Olha o rosto da Misericórdia: não é senão Amor e
Ternura.
A Misericórdia não se impacienta, não se confessa
vencida, não desarma. É amor e paciência, ela persegue a
miséria, até se alimentar dela.
Eu amo cada alma com um amor particular, isto é com
um amor pessoal, como se ela fosse a única.
Imagina a tristeza de um grande amor que se esfrangalha
sobre um coração de pedra... Imagina o Fogo (de um
amor), esfrangalhando-se sobre a pedra, milhares e
milhares de vezes, sem poder ateá-la, sem mesmo
vislumbrar nela um pequeno reflexo de si próprio. Um
grande Amor não encontrando nenhum eco num coração
do qual está perdidamente apaixonado.
(pp. 22-23)
Eu amo e Eu não sou amado... Eu ardo do desejo de
perdoar, mas não vêm pedir-Me perdão... Eu ardo do
desejo de dar, mas não Me pedem... Eu sou a Luz e Eu dou
o conhecimento, mas preferem as trevas e as ciências
profanas.
Se te disserem: Quem te fala e quem te pede para
escreveres? responderás: é a Misericórdia!
(p. 21)
...O Senhor a Lúcia ("Vem Espírito Santo!",
Edições Téqui, Paris, 1992)
Eu exijo de ti actos de misericórdia que devem proceder
do teu amor por Mim. Deves testemunhar aos outros a
misericórdia, sempre e por toda a parte. Não te podes
afastar dela, nem te desculpar, nem te justificar. Eu sugirote três meios para exerceres a misericórdia para com o teu
próximo: O primeiro, é a acção; o segundo, a palavra; o
terceiro, a oração.
Estes três degraus encerram a plenitude da misericórdia.
Eis a prova irrefutável do amor por Mim.
(p. 278)
Escreve isto para umas quantas almas que, mais do que
uma vez, estão preocupadas porque não têm os meios
materiais para praticarem acto de misericórdia. Todavia
quão maior é o mérito da misericórdia espiritual para a qual
não carece ter nem autorização nem tesouro. Ela é
acessível a todas as almas.
(p. 431)
Durante a Santa Missa, vi Jesus estendido na Cruz. Ele
disse-me "Minha pupila, tem um grande amor por aqueles
que te fazem sofrer. Faz o bem àqueles que te odeiam".
Respondi: "Oh! meu Amo, Vós vedes então que não tenho
sentimento de amor algum por eles? Isso faz com que eu
própria me sinta magoada".
Jesus respondeu-me: "O sentimento não está sempre em
teu poder. Reconhecerás que tens amor por eles quando
depois de teres sentido contrariedades e contradições, sem
perderes a tua calma, rezares por aqueles que te fizeram
sofrer, e tiveres para com eles sentimentos de
benevolência".
(p. 521)
... O Senhor em "Pequeno diário de Irmã Faustina".
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Avisos e Sinais
Bem-amada, o fim dos tempos está próximo. Eu dissevos que vos daria sinais e avisos.
...O Senhor (Vassula, "A verdadeira vida em Deus",
Edições Boa Nova, Portugal, 1996, vol. II, p. 75).
Ouvi: Precisamente antes do Meu Regresso, darei à
humanidade Sinais ainda maiores que aqueles que hoje vos
estou a dar.
...O Senhor (Vassula, vol. III, p. 324).
Eu sou a Misericórdia, Eu sou o Amor. Levanta os teus
olhos para o Céu e vê os Sinais dos Tempos. Eu venho
reunir nação a nação, mostrando assim, a cada um de vós, o
Meu Santo Rosto e lembrando-vos o Meu Amor.
...O Senhor (Vassula, vol. IV, p. 147).
Por Amor do Meu Santo Nome, manifestar-Me-ei
através de coisas nas quais vós já não acreditais.
Manifestarei o Meu Espírito Santo, realizando maravilhas e
milagres. Manifestarei o Meu Poder, através da fraqueza e
da miséria , como nunca o havia feito, antes.
...O Senhor (Vassula, vol. IV, p. 195).
Oh! Quão pouco conheceis a Santíssima Trindade! Vós
não sereis assim abandonados, aflitos e esfomeados; e tão
pouco o Senhor vos deixará perdidos, a errar, esmorecidos,
nesse deserto. A escuridão da vossa era não durará
sempre; os vossos pecados serão depressa purificados e a
Besta ficará paralisada, com o seu partido; rastejarão no pó,
porque depressa aparecerá, no horizonte, uma Luz. Será
este o Grande Sinal 1 .
...A Virgem Maria (Vassula, vol. IV, p. 123).
A Minha Igreja precisa de ser vivificada. Rezai por
esses padres, bispos e cardeais que nada têm a oferecer aos
Meus cordeiros, pois é esse o resultado do seu afastamento.
Eles foram, e são ainda, inactivos. Não procurando nunca
os Meus interesses, mas sim os seus, criaram neles
mesmos um deserto e têm bem consciência disso. Nenhum
cordeiro se sente atraído pelo deserto. Todas as ovelhas que
não têm pastor que as guie, as ame, as proteja e as
alimente, vagueiam e dispersam-se. Revelei ao mundo
muitos prodígios, desde o Começo dos Tempos. Minha
bem-amada, tal como o mundo rejeita as Minhas Obras
divinas, assim vos rouba também toda a esperança e, por
isso, Me põe de parte; a Minha cólera rebenta contra tais
pastores. O tempo em que lhes revelarei a Minha glória
está próximo e um Sinal o indicará. Um Sinal grandioso 1,
para que eles possam compreender quanto se tinham
enganado. Este Sinal ser-vos-á dado par que muitos
possam acreditar. Reza, porque o tempo está próximo;
rezai pelo Grande regresso da Paz e do Amor.
...O Senhor (Vassula, vol. II, p. 168).
----------------1 A Cruz Gloriosa (ver os textos que seguem nas páginas 24 a 32)

O mundo não ouve os Nossos Dois Corações, e tão
pouco os compreende: rejeita-Nos... Mas está próxima a
hora em que uma luz brilhará do Alto e os Nossos Dois
Corações, como duas lâmpadas resplandecentes, uma
próxima da outra, reavivarão este mundo, levando-o, da
escuridão à luz. Estes Dois Corações, que o mundo
combatia, por fim, prevalecerão! E os reinos do mundo
passarão e serão substituidos pelo Reino de Meu Filho...
Tudo isto está agora muito próximo de vós!
...A Virgem Maria (Vassula, vol. V, p. 229).
Diz ao Meu povo que depressa estarei com ele. Nesse
dia, todo o habitante deste mundo saberá que Eu-SouAquele-Que-É. ...O Senhor (Vassula, vol. V, p. 131).

O primeiro aviso de Deus:
O som da trombeta vai soar muito em breve. Naquele
momento, a terra tremerá. O sol girará sobre si mesmo com
grandes explosões. A lua obscurecer-se-á e os fenómenos
ver-se-ão sobre todo o planeta terra. Um astro iluminá-la-á.
Ela aparecerá envolvida em chamas. Isso durará vinte
minutos. O pânico espalhar-se-á por toda a parte. Todos
aqueles que crêem em Deus e na Virgem Santíssima
quedar-se-ão em êxtase durante esses vinte minutos. Isto
está muito próximo, Minha filha.
... A Virgem Maria à estigmatizada espanhola
Amparo Cuevas, a 26 de Fevereiro de 1982 (Nossa
Senhora do Escorial), citado por Jean Stiegler, em "O
Arrependimento Mundial", Edições Résiac, pp. 58 – 59.
Depressa virei purificar-vos. Eu, o Senhor, digo-vos
solenemente que vos surpreenderei, projectando a Minha
Luz em vós. Os Meus Céus abalarão a terra, e todos
aqueles que Me amam glorificar-Me-ão, ajoelhando-se;
muitos se recordarão de Mim e regressarão a Mim. Tudo
isto será conhecido como a Grande Conversão da Igreja.
Mas, com Minha grande dor, não faltarão aquelas almas
obstinadas que blasfemaram o Meu Santo Nome e que
combatem ao lado do Meu adversário; essas almas
continuarão ainda a rejeitar-me. Quando isso acontecer,
Satanás pegará nelas, arrastando-as consigo para o Fogo
Eterno.
...O Senhor (Vassula, vol. II, pp. 260-261).
Eu convencê-los-ei. O Meu Poder supera o seu.
Mostrarei que Eu sou Omnipotente. A Minha
Omnipotência será visível, em qualquer lugar que vos
encontreis. Olhar algum poderá negá-la; homem algum
negará que este sinal vem de Mim. Bem-amada, como
aparecerão, então, as suas teorias? Como se sentirão, então,
os seus homens de ciência? Que será, então, da sua
sabedoria? Eu Mesmo lhes mostrarei como a sua sabedoria
aparecerá na presença da Minha Sabedoria. Irradiarei deste
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mundo aqueles que julgam ser a sabedoria. Esta é uma das
razões pelas quais Eu Me sirvo de ti. Gravando em ti as
Minhas Palavras, Eu posso assim predizer o Meu Plano.
Eu, o Senhor, Eu Sou, Eu era e Eu serei sempre e não vos
será lícito não Me ver, como se Eu não Existisse. Eu Sou.
...O Senhor (Vassula, vol. I, pp. 379-380).
Mas, cristãos, coragem, o Reino de Deus está próximo.
Ele abrir-se-á com um feito tão esplendoroso quanto
inesperado. Deus deleitar-se-á a confundir o orgulho dos
ímpios. Ele quebrará os obstáculos et deitará por terra os
projectos daqueles que impedem a luz de se fazer.
... A Virgem Maria (Raoul Auclair, "Kérizinen",
Novas Edições Latinas, França, 1968, p. 113)
Deus intervirá visivelmente para vencer a humanidade
revoltada, para esmagar a impiedade e a fim de alumiar o
racionalismo. ... A Virgem Maria ("Kérizinen", p. 134)
Quando o primeiro segredo se realizar, o poder de
Satanás quebrar-se-á. É por esse motivo que ele está tão
agressivo neste momento. Satanás teve um imenso poder
no decorrer do século vinte, um poder que jamais tivera
antes e que nunca mais terá no futuro.
...testemunho de Mirjana, uma das videntes da
Virgem Maria em Medjugorje (citado pelo Informador
Católico de 4 de Outubro de 1992)
Eu sou o Amor e sofro pela solidão provocada pela
própria rejeição dos Meus. Os Meus filhos esqueceram as
Vias da Rectidão, a Fonte da Sabedoria; eles não ouvem os
Nossos Dois Corações. Mas tinha sido dito que o rebelde,
que é o espírito de Rebelião, "proferirá insultos contra o
Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo" (Dn 7, 25)
desafiará o Meu Poder. Este espírito de Rebelião "pensará
em mudar os tempos e a religião". Olha à tua volta e
compreenderás.
O Racionalismo e o Modernismo são os principais
inimigos da Minha Igreja, porque ambos conduzem ao
Ateismo, ambos querem devorar o mundo inteiro; Eu,
porém, Minha filha, atearei o Meu Fogo sobre esses
renegados de modo a que, quando as escamas lhes cairem
dos olhos, possam ver a grande desordem que eles
provocaram e a opressão que causaram aos Nossos Dois
Corações. Eu estou para passar no meio de todos vós.
Arrependei-vos! porque o Reino dos Céus está próximo.
[...] O Meu regresso é iminente e o Meu Rosto será
revelado pelo Céu, contra toda a impiedade do mundo.
Estais, pois, preparados. Aqueles que forem reconhecidos
como mentirosos verão as feridas mortais que infligiram na
sua alma. Eu virei ao meio de vós, no Esplendor e na
Glória. O Espírito de Verdade será revelado em vós, para
purificar a vossa alma. Vós ver-Me-eis face a Face1 e vós
mesmos vos vereis, tais como sois. Vinde, pois, a Mim,
como sois, e não espereis ser santos. Vinde e compreendei
--------------------1 Isto é espírito a Espírito.

aquilo que Eu mais procuro de vós. Eu amo-vos com um
Amor Infinito. Ofereci-vos a Minha Vida. Carregando
sobre Mim os vossos pecados, reconciliei-vos com o Pai e
permiti que as mãos por Mim Próprio criadas
Me crucificassem.
Por conseguinte, que mais poderia Eu ter feito?
...O Senhor (Vassula, vol. V, pp. 67-68).
A Apostasia desafiou a Minha Misericórdia e o
Racionalismo, esse flagelo da vossa era, desafiou o Meu
Poder.
...O Senhor (Vassula, vol. IV, p. 195).
Hoje, alguns de vós afligem-se porque o mundo faz
juizos apressados sobre o Meu Sagrado Coração e o
Coração Imaculado de vossa Mãe; mas depressa os Nossos
Dois Corações mostrarão ao mundo quanto eles estavam
em erro, nos seus juizos, no momento em que Eu Mesmo
lhes revelarei o Meu Santo Rosto1.
...O Senhor (Vassula, vol. V, pp. 89-90).
-------------------1 No dia da Purificação, quando virmos os nossos pecados com

os Olhos de Deus.

O Senhor que estais procurando virá ter convosco
inesperadamente; Aquele que tão ardentemente desejais
está mesmo a chegar. Por isso vos digo: Não resistais ao
Meu Espírito Santo que, agora, virá, com a plenitude da
Sua Força, para rasgar o véu que cobre as vossas nações,
impedindo-vos de ver a Luz.
Eu descerei, em plena força, com o Meu Espírito, para
desmascarar os embusteiros e caçar os vendilhões que se
infiltraram no Meu Santuário.
Vira os teus olhos para Mim, geração, e contempla a
Alegria que depressa está para chegar a ti. O Meu Espírito
Santo descerá , na Sua Plenitude, não apenas para salvar os
pobres: Eu descerei também para julgar, para dar a vista
aos cegos e tirar a vista àqueles que dizem ver; e, àqueles
que se dizem espertos e sábios, Eu Mesmo os confundirei,
a ponto de não saberem já quem são e donde vêm.
Eu Mesmo vo-lo digo solenemente: instruirei o indigno;
e, àqueles que vós chamais tolos e desprezíveis, elevá-losei e instrui-los-ei com o Meu Conhecimento,
transformando-os em devotos alunos da Verdade,
envergonhando, assim, aqueles que lhes escondem o Meu
Reino. Eu digo-vos: "Os mortos chegarão ao Meu Reino
antes de vós 2 ."
O Meu Espírito de Graça veio a vós, às vossas portas,
mas vós não quisestes acreditar nas Minhas Maravilhas e
nos Meus Milagres; contudo, aqueles que vós considerais
desprezíveis e os rejeitados da vossa sociedade, acreditam
com humildade, com fervor e com amor.
...O Senhor (Vassula, vol. IV, pp. 46-47).
Levantai todos o rosto e procurai os Céus, para
contemplar o Meu Santo Rosto! Erguei os olhos para o
Céu e não perecereis. Arrependei-vos e pedi ao Pai que Se
-------------------2 Os sábios.
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enterneça! Depressa, muito depressa, os Céus abrir-se-ão e
mostrar-vos-ei... o Juiz.
...O Senhor (Vassula, vol. IV, pp. 265-266).
Já, o vosso Deus está prestes a julgar vos..
... A Virgem Maria (R. Spies e L. Couëtte, "Maria por
que choras tu? Factos e mensagens de Naju-Coreia do
Sul", Edições do Parvis, Suiça, 1991, p. 71)
O que acontecerá será uma coisa tão grande, que jamais
houve desde o princípio do mundo. Será como um pequeno
juízo e cada um verá a própria vida e todas as suas obras na
própria Luz de Deus.
...A Virgem Maria "Aos
Sacerdotes, filhos predilectos de Nossa Senhora", p. 791
Agora, não Me resta senão dizer: examinai-vos, antes
que chegue o Juizo. Agora, já vos resta muito pouco
tempo. Rezai e evitai todo o mal; não vos condeneis nem
julgueis uns aos outros. Desejai-Me. Decidi-vos por Mim.
Voltai para Mim os vossos corações. Estai preparados,
porque o Tempo da Purificação está próximo. Enchei-vos
do Meu Espírito de Amor, a fim de que os vossos pecados
vos não sufoquem. ...O Senhor (Vassula, vol. V, p. 57).
O Grande Dia da Minha Purificação chegará depressa até
vós e quem será capaz de lhe sobreviver? Cada um de vós,
sobre esta terra, terá de ser purificado; cada um ouvirá a
Minha Voz e reconhecer-Me-á como o Cordeiro.
Todas as raças e todas as religiões Me verão, na sua
escuridão interior; isto será concedido a cada um como
uma revelação secreta, para dar-vos a conhecer a escuridão
da vossa alma. Quando virdes o vosso íntimo, neste estado
de graça, certamente pedireis às montanhas e aos rochedos
que caiam sobre vós. A treva da vossa alma apresentar-se-á
de tal modo, que vós pensareis que o sol perdeu a sua luz e
a lua se terá transformado em sangue. É este o modo como
se vos apresentará a alma; mas, por fim, não fareis mais
que louvar-Me. ...O Senhor (Vassula, vol. V, pp. 90-91).
Oh! Jerusalém!1 Volta os teus olhos para Este e para
Oeste, vira os teus olhos para o Nordeste e para o Sul, que
Eu estou lá! Eu te digo, em verdade, que o Meu Espírito,
uma vez mais, será derramado em ti e a Minha Imagem Se
difundirá de um lado ao outro, da face do mundo. Aquilo
que projectei realizar-se-á e aquilo que disse cumprir-se-á.
Vem ao pé de Mim e ouve atentamente: Hoje, Eu Mesmo
venho ao limiar da tua porta, empunhando o estandarte da
Paz; venho para te salvar, Jerusalém. Está escrito: Fiel e
Verdadeiro (Ap 19, 11), Rei dos Reis e Senhor dos
Senhores (Ap 19, 16).
-------------1 Isto é "oh! Geração!"

Ouvirei, agora, de ti, Jerusalém: "Meu Rei, sois Vós
Quem eu devo adorar", ou quererás continuar ainda a
ignorar Aquele Que te oferece a Sua Paz?... Queres
reconhecer, nestes últimos dias, antes do Dia da
Retribuição, o Meu Espírito Santo que desce do Alto, em

toda a Sua Glória, para habitar contigo?
Em toda a tua vida, geração, tu zombaste da Minha Lei e
voltaste-Lhe as costas, rebelando-te. Irás, então, preparar-te
para Me encontrar agora a Mim, teu Deus?
Depressa, Eu Mesmo atravessarei a tua cidade 1, e isto
acontecerá mais depressa do que tu pensas! Serão estes os
Meus últimos avisos; Eu te digo solenemente:
Desperta do teu profundo sono!
Caminhas para a tua ruina;
sacode o pó que te cobre
e ressuscita dos mortos;
O Fim dos Tempos 2
está mais próximo do que pensas.
---------------1 Isto é "nós", que somos a "cidade" de Deus.
2 O Fim Dos Tempos NÃO é o fim do mundo; é o fim de uma época.

(PRIMEIRA FASE)
Depressa, muito depressa, abrirei, inesperadamente o
Meu Santuário, no Céu, e , então, de olhos desvelados,
perceberás como que uma revelação secreta: miríades de
Anjos, de Tronos, de Dominações, de Principados, de
Potestades, todos prostrados em torno
da Arca da Aliança.
Depois, Um Sopro roçará pela tua vista e os Poderes do
Céu tremerão, os clarões do relâmpago serão seguidos por
ruidos de trovão. "Será este um período de angústia tal,
que não terá havido outro semelhante, desde que existem
nações, até àquele tempo" (Dn12,1), uma vez que
permitirei à tua alma perceber todos os acontecimentos da
tua existência: Eu Mesmo te os revelarei, um a um. Com
grande consternação da tua alma, conhecerás quanto
sangue inocente de almas vítimas os teus pecados fizeram
derramar. Então, farei ver e tornar consciente a tua alma
de como nunca tinhas seguido a Minha Lei. Como um
pergaminho que se desenrola, abrirei a Arca da Aliança e
far-te-ei consciente da tua falta de respeito com a Lei.
(SEGUNDA FASE)
Se tiveres ainda ficado com vida e de pé, os olhos da tua
alma verão uma Luz deslumbrante, semelhante ao cintilar
de inúmeras pedras preciosas, como o brilho cristalino de
diamantes, uma Luz tão pura e resplandecente que, embora
miríades de Anjos estejam presentes, em silêncio, à sua
volta, tu não serás capaz de os ver completamente, porque
essa Luz os envolverá como que em pó de ouro; a tua alma
perceberá apenas as suas formas, mas não os seus rostos.
Então, no meio desta Luz cintilante, a tua alma verá aquilo
mesmo que já viu, numa fracção de segundo, no justo
momento da tua criação...
Eles verão:
Aquele que, em primeiro lugar,
vos teve nas Suas Mãos,
os Olhos que, em primeiro lugar vos viram.

-21-

Eles verão:
as Mãos d'Aquele Que
vos formou e abençoou...
Eles verão:
o Mais Terno Pai, vosso Criador,
inteiramente revestido de um terrível esplendor,
o Primeiro e o Último
Aquele que é, que era
e que há-de vir,
o Omnipotente,
o Alfa e o Ómega :
o Soberano.
Retomando a tua consciência, ficarás atordoada e os teus
olhos paralisar-se-ão de medo, ao ver os Meus, que serão
como duas Chamas de fogo (Ap 19,12). Então, o teu
coração voltará a ver os seus pecados e será invadido pelos
remorsos. Numa grande angústia e numa grande agonia,
sofrerás pela tua falta de respeito para com a Lei, tomando,
então, consciência de como tu terás constantemente
profanado o Meu Santo Nome e de quanto Me terás
rejeitado a Mim, teu Pai... Tomada de pânico, tremerás e
arrepiar-te-ás, quando te vires a ti mesma como um cadáver
em putrefação, devorado por vermes e abutres.
(TERCEIRA FASE)
E se te aguentares ainda nas pernas, Eu te mostrarei,
então, aquilo que a tua alma, Meu templo e Minha Morada,
acalentou, em todos os anos da tua vida. Com horror, verás
que, no lugar do Meu Sacrifício Perpétuo, tu própria
adoraste a Serpente e construiste a Abominação de
Desolação de que falou o profeta Daniel (Mt 24, 15), no
íntimo mais profundo da tua alma:
a blasfémia,
a blasfémia que corta todas as ligações celestes que te
unem a Mim, teu Deus e cria um abismo entre ti e Mim,
teu Deus.
Quando este Dia vier, as escamas cairão dos teus olhos,
a fim de que tu mesma te dês conta de como estás nua e de
como, dentro de ti, tu não passas de um país árido...
Criatura infeliz, a tua rebelião e a negação da Santíssima
Trindade fizeram de ti uma renegada e perseguidora da
Minha Palavra.
Então, os teus choros e os teus gemidos apenas serão
ouvidos por ti. E Eu te digo: lamentar-te-ás e chorarás,
mas os teus gemidos não serão ouvidos senão pelos teus
próprios ouvidos.
Eu só posso julgar como Me foi ordenado que julgasse e
Meu
Juizo será justo. Tal como aconteceu no tempo de
o
Noé, assim será também quando Eu abrir os Céus e vos
mostrar a Arca da Aliança. De facto, como "nos dias que
precederam o Dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davamse em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca; e
não deram por nada, até chegar o Dilúvio que a todos

arrastou, assim será também nesse Dia" (Mt 24, 38-39). Eu
vos digo que, se esse tempo não tivesse sido abreviado,
pela intercessão de vossa Santa Mãe, dos santos mártires e
dos verdadeiros mares de sangue derramado sobre a terra,
desde Abel o Santo até ao sangue de todos os Meus
profetas, ninguém de vós sobreviveria.
Eu, o vosso Deus, envio anjos, um após outro, para
anunciar que o Meu Tempo de Misericórdia está a acabar e
que o Tempo do Meu Reino sobre a terra está já ao
alcance da mão. Envio-vos os Meus anjos a dar testemunho
do Meu Amor "aos habitantes da terra e a toda a nação,
raça, língua e povo" (Ap 14,6). Eu vo-los envio como
apóstolos dos últimos tempos, para anunciar que "o
império do mundo foi entregue a Nosso Senhor e ao Seu
Cristo: e Ele reinará pelos séculos dos séculos" (Ap 11,15)
no meio de vós.
Neste deserto, Eu envio-vos os meus servidores, os
profetas, a gritar em alta voz:
"Temei a Deus e dai-Lhe Glória,
porque chegou a hora do Seu julgamento" (Ap 14, 17).
O Meu Reino virá inesperadamente sobre vós e é
justamente por isso que deveis ter constância e fé até ao
fim.
Minha filha, reza pelo pecador, que não tem consciência
da sua própria ruina;
reza, para pedirdes ao Pai que perdoe
os crimes que o mundo comete constantemente;
reza pela conversão das almas;
reza pela Paz.
...O Senhor (Vassula, vol. IV, pp. 267-272).
Meus filhinhos, não tardarei; Eu estou já no Caminho do
Meu Regresso. Eu vo-lo digo antes que isso aconteça, a fim
de que, quando acontecer, acrediteis que esta Voz que vós
ouvistes em todos estes anos, vinha de Mim, era Minha.
Eu vo-lo digo, para que possais rejubilar, e para que
também Eu rejubile por esse Dia, em que a cabeça de
Satanás será esmagada pelo calcanhar de Minha Mãe.
Ouvi-Me: Derramarei o Meu Espírito sobre esta geração
malvada, para atrair os corações e reconduzir cada um
deles à completa Verdade, a viver
uma Vida Perfeita em Mim, vosso Deus.
Mas sede fortes, porque virá ainda um Fogo, antes do
Meu Dia; contudo, não tenhais medo e não estejais tristes,
porque, sem este Fogo, a face do mundo não poderá
mudar... e, quando Ele vier, mostrará ao mundo quanto ele
estava no erro; mostrará a sua impiedade, o seu
racionalismo, o seu materialismo, o seu egoismo, o seu
orgulho, a sua ambição e a sua maldade; em suma,
mostrará todos os vícios que o mundo adora.
Ninguém poderá, agora, dizer que Eu não revelei o
início dos Meus Planos. Ninguém poderá dizer que vos
escondi os Meus Planos..
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Eu sou A Verdade
e A Verdade abrirá sempre o Seu Coração e mostrar-vos-á
sempre os Seus fervorosos Planos, tais como são... A
Verdade dar-vos-á sempre a possibilidade de vos
confrontardes com Ela. Se Eu vos não tivesse falado, se
agora vos não tivesse aberto os Céus, vós teríeis desculpa;
mas Eu tenho-vos chamado dia e noite, sem cessar. Tenhovos enviado os Meus anjos, para vos falar. Tenho erguido
da sua nulidade almas miseráveis, transformando-as em
fervorosos discípulos, para que fossem bater às vossas
portas e vos repetissem as Palavras que eu Mesmo lhes dei.
Não. Eles não falavam por si mesmos: mais não faziam
que repetir o Conhecimento de que Eu Próprio os havia
instruido. Vieram até vós, na sua pobreza e pés descalços,
para vos falar das coisas que terão de acontecer, sem
acrescentar ou tirar nada àquilo que Eu Mesmo lhes dei.
Tudo quanto disseram foi tirado da Própria Sabedoria.
Agora, solenemente, Eu vos digo que, quando vier o
Dia da Purificaçao, muitos ficarão aflitos, a ponto de
morrer, por não terem consentido ao Meu Espírito de
Verdade que entrasse nas suas casas,1 mas terem acolhido,
em Seu lugar, a Serpente, a abominação da Desolação, e
terem partilhado, assim, o seu alimento, lado a lado, com o
Meu inimigo; acolheram em suas casas aquele que
macaqueia o Altíssimo, adoraram o mentiroso que lhes
ensinou a negar o Meu Espírito Santo:
Aquele que dá a Vida,
o Poder Interior da sua alma,
Aquele que neles soprou uma alma activa e inspirou um
espírito vivo.
Eu digo-vos solenemente que o Meu Fogo descerá sobre
este mundo, mais depressa do que vós esperais, a fim de
que aqueles que não têm consciência dos seus pecados
possam imediatamente reconhecer os seus erros. Está em
Meu Poder fazer apressar esse dia, como está também em
Meu Poder abreviar essa hora, uma vez que essa hora irá
trazer muita angústia, a ponto de muitos acabarem por
amaldiçoar a hora do seu nascimento. Desejarão que os
vales se abram para os engolir, que as montanhas caiam
sobre eles para os cobrir e que os abutres os devorem
rapidamente. Quereriam ser reduzidos a pedaços. Mas
ninguém escapará a essa hora.
Aqueles que verdadeiramente Me amam sofrerão apenas
por não ter feito mais por Mim. Também eles serão
purificados; mas ai daqueles que Me rejeitaram e se
recusaram a reconhecer-Me; esses têm já o seu juiz: A
Verdade que lhes havia sido dada será o seu juiz, nesse
Dia.
...O Senhor (Vassula, vol. IV, pp. 273-275).
---------------1 Na sua alma.

A Minha Igreja foi ferida selvaticamente... e,
brevemente, os Fundamentos da Ecclesia serão sacudidos.
Este acontecimento será seguido da caça de todos aqueles
que causaram as Suas chagas e que se apinharam no Meu
Corpo com a intenção de O prejudicar. As suas Tribulações

começaram apenas. Os muros de Jerusalém desmoronar-seão e ficarão reduzidos a um montão de pó; e só assim
poderá ser reconstruida a Minha Nova Jerusalém. Serei Eu,
o Senhor, a reconstrui-La. Renovarei os seus muros,
embelezá-La-ei, a fim de que todos vós possais viver
debaixo do Seu Novo Tecto, sob um Novo Céu e sobre
uma Nova Terra; e o Amor regressará a vós como amor e
viverá no meio de vós. Serei o vosso Deus e, em Meu
Nome, todos vós vivereis em paz. O vosso espírito será
penetrado de Santidade e Pureza. Sim, Eu descerei do alto
como um relâmpago para A renovar totalmente. As
tribulações serão numerosas, uma vez que tornaram
desolada a Minha Casa; saquearam-na.
...O Senhor (Vassula, vol. II, p. 242).
Por que razão ter, na Minha Casa, Cains que não
procuram senão os seus interesses e não os Meus? Eu
mesmo os desmascararei com a Força Celeste, revelarei
aquilo que está escondido. Não tenhais medo, bemamados: a Minha Igreja serei Eu a purificá-La, varrerei
para fora todos quantos impedem o caminho ao Divino
Amor e a entrada ao Meu Sagrado Coração.
...O Senhor (Vassula, vol. II, p. 79).
Penetrarei em "Jerusalém", para que a Nova Jerusalém
possa começar a ver a Luz. Suprimirei esses blocos a
abrirei o Caminho. Isso, Minha Vassula, será conhecido
como a Grande Tribulação da Minha Igreja. Porei, então,
nas mãos de Pedro, um ceptro de ferro, com o qual
guardará as Minhas ovelhas e, por aqueles que não
conhecem e se interrogam ainda: "Mas para que devemos
nós ter um guia?", Eu mesmo vos direi: "E alguma vez
ouvisteis vós falar de um rebanho sem pastor? ". Eu sou o
vosso Divino Pastor e escolhi Pedro para guardar os Meus
cordeiros até ao Meu Regresso; dei-lhe a responsabilidade.
Para quê, pois, todas essas disputas? Para quê todas essas
fúteis discussões? E, para aqueles que não conhecem ainda
as Minhas Palavras, digo que as leiam nas Escrituras, que
elas estão no testemunho de João, Meu discípulo1 . Eu,
pois, unirei a Minha Igreja e rodear-vos-ei com os meus
Braços, num só rebanho, porque, actualmente, vós estais
todos dispersos pelo proliferar de tantas comunidades, em
grupos divididos. Tendes lacerado o Meu Corpo e ISTO
NÃO PODE SER 2 ! Eu unir-vos-ei a todos.
Neste momento, Jesus pretende unir, não apenas os católicos
romanos, ortodoxos e protestantes, mas também outros grupos, e
até mesmo as seitas.

Depois, Eu e Pedro trabalharemos juntos. Mostrar-lhe-ei
os Meus elementos escondidos; mostrar-lhe-ei muitos dos
Meus Mistérios, para torná-lo capaz de os ensinar aos
Meus filhos e, por este ensinamento, vós mesmos vereis
um Novo Céu e uma Nova Terra. Eu, o Senhor,
renovarei os muros do Meu Santuário. Ah! Vassula! Há
tanto que reparar.
...O Senhor (Vassula, vol. II, pp. 210-211).
-----------------1 Jo 21, 15-17
2 Aqui, Jesus foi categórico.
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Eu preparo-Me para salvar o Meu povo e solicitarei
homens de todas as nações, de todas as raças e de todas as
línguas e perguntar-lhes-ei: "Quereis seguir-Me?"; e eles
responderão: "Nós queremos seguir-vos, porque agora
conhecemos a Verdade". E, um após outro, levá-los-ei a
viver no Meu Coração! Tenho a intenção de levar a Paz a
cada coração. Sim! A vinha que em tempos havia plantado
dará os seus frutos, para Minha Glória. Eu não tardarei,
como não ignorarei os gritos dos fiéis. Se um homem
edifica a Minha Igreja, enquanto um outro a destrói, a fúria
de Meu Pai sobre quem irá cair, no Dia do Juizo?
...O Senhor (Vassula, vol. V, p. 225).
Eclésia precisa de ser reanimada e o tempo da Sua
purificação depressa terminará. O Espírito Santo descerá
sobre vós, concedendo-vos, a todos, esperança, amor e fé,
restabelecendo a vossa fé e alimentando a vossa alma. Este
acontecimento ficará conhecido como "O grande
Regresso", como o Nascer de uma fonte Viva, como o
florescer de flores. A purificação da Igreja preparar-vos-á a
todos para ir ao encontro de um Novo Céu e de uma Nova
Terra, preparar-vos-á para encontrar o vosso Deus.
Compreende o profundo Amor que Eu alimento por todos
vós. ...A Virgem Maria (Vassula, vol. II, pp. 248-249).
Sim, toda esta geração é adúltera... mas Eu quero salvar
esta geração, tal como te salvei a ti. Mesmo que tenha de
arrastá-la pelo deserto e fazê-la experimentar aquilo que te
fiz experimentar a ti 1 . Exporei a sua nudez aos seus olhos
e, ao seu primeiro sinal de arrependimento, voarei para ela,
tal como voei para ti; depois, na presença dos Meus Anjos,
cantar-lhe-ei o Meu Cântico de Amor. Tirá-la-ei da vereda
da ilusão e oferecer-lhe-ei a graça da Minha Lei. Depois,
Eu Mesmo pegarei na sua mão, para a reconduzir para a
Minha Casa, onde lhe mostrarei todas as Riquezas do Meu
Sagrado Coração. O Meu Coração reservou todos estes
Tesouros para o Fim dos Tempos: para reavivar esta chama
vacilante, que quase se apaga, e transformá-la num Fogo
Ardente que dê luz àqueles que vivem nas trevas da
escuridão e nas sombras da morte.
-----------------1 Uma purificação, igual à do Purgatório, que eu sofri, quando

consegui ver os meus pecados com os Olhos de Deus.

...O Senhor (Vassula, vol. IV, p. 38).
Estas mensagens inflamarão de amor o coração dos
Nossos filhos.
...A Virgem (Vassula, vol. II, p. 181).
Mas prometo-te, Minha filha, que, por fim, Eu triunfarei.
Esmagarei esses falsos mestres da vossa era e dar-vos-ei
tesouros escondidos do Meu Sagrado Coração, pondo na
vossa língua a linguagem da Minha Cruz que é Amor, com
todos os seus Mistérios e Milagres e Maravilhas!
...O Senhor (Vassula, vol. IV, p. 39)
Então, quando o amor da Minha Verdade triunfar em vós,
Meus pequeninos, sublevar-vos-eis contra os falsos
espíritos.
Manifestar-vos-eis contra os demolidores da fé, contra
aqueles que vos apresentam falsos deuses, contra aqueles

que mudam o Meu Espírito...
E então, Meus pequeninos, fareis triunfar Deus, pois
tereis em vós, com todo o seu poder de Amor, o Espírito de
Força, de Sabedoria e de Verdade, o Espírito Santo.
...O Senhor (Lúcia, "Eu tenho sede!", p. 44)

Segundo aviso de Deus:
Jesus mostrou-me um quadro do futuro. Vi passar de
leste para oeste uma bola que deitava faíscas vermelhas.
Ela passava por cima do nosso país, através das nuvens.
Passado um instante, a bola abriu-se deixando sair de
dentro dela a "Rainha do mundo". De pé numa nuvem, Ela
desceu, sem que todavia fosse
pousar na terra, e
contemplou um momento o país magiar, propriedade sua.
Ela derramou uma grande graça sobre todos nós. Com esta
graça, era-nos concedido, a todos, a graça de vê-La, a Ela,
a Virgem Santíssima,. Os corações das pessoas
enterneceram-se de repente com benevolência recíproca e
encheram-se então de arrependimento e de espírito de
penitência. As almas encontravam-se como que libertas do
peso dos seus pecados. Cada um precipitou-se de joelhos
"na poeira das suas próprias faltas". Todas as pessoas,
salvo raras excepções, clamavam piedade, o olhar e as
mãos estendidos para o céu. De entre os que se obstinavam,
vi vários morrerem.
Esta visão é o sinal precursor do grande milagre
prometido ao mundo. É por isso que a Mãe de Deus
continuava a pairar por cima de nós afastando-se em
direcção ao local (Garabandal1) onde esta graça prometida,
o grande prodígio, deverá produzir-se. A bola avançava
com uma lentidão pouco comum.[...] Deus serve-se da
viagem desta bola para aspergir o mundo inteiro com a sua
graça, por intercessão de Maria, a Mãe imaculada.
(Irmã Maria Natália, "Maria, Rainha Vitoriosa
do mundo", Parvis, Suiça, 1990, pp.194-195).
Inesperadamente, Jesus recordou-me um sonho que tive a
noite passada e que já tinha esquecido. Era a mesma visão que
tivera ultimamente; mas, no sonho, era mais terrível.

- Escuta: Eu fiz-te rever a visão, durante o sono, a fim de
que tu sintas esse acontecimento. Não, não há forma de
escapar!
Quando vi aquela massa vermelha cair do Céu sobre nós,
como gigantesca onda, comecei a correr, à procura de refúgio,
sabendo muito bem que não havia salvação possivel.
-Mas, então, porquê tudo isto, se Vós nos amais? Porquê?

- É já sabido que sou um Deus de Amor e também um
Deus de Justiça..
- E que poderemos nós fazer para o impedir?
- Enormes reparações vos estão agora a ser pedidas a
todos. Uni-vos e sede todos um; amai-vos uns aos outros,
crêde em Mim, crêde nas Minhas Obras Divinas, pois Eu
estou sempre no meio de vós.
...O Senhor (Vassula, vol. I, pp. 347-348).
----------------------1 Garabandal: Aldeia do norte da Espanha e lugar de numerosas
aparições da Virgem Maria, no princípio dos anos de 1960. Designado
como sendo o lugar do grande milagre que está para acontecer.
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O Sinal da Cruz
e o Tempo do Espírito Santo
E, então, o Sinal do filho do Homem aparecerá nos Céus:
uma grande luz será vista nas vossas trevas, porque Eu, o
Santo dos Santos, quero salvar-vos por amor do Meu
Nome.
... O Senhor (Vassula, "A verdadeira vida
em Deus ", Edições Boa Nova, Portugal, vol. 4, p. 80).
A Cruz vai revelar-se aos homens, vai mostrar-se a eles.
E todos virão arrepender-se ao pé da Cruz.
... O Senhor a Lúcia ("A grande mensagem da
Cruz", Edições Téqui, França, 1991, p. 176).
Escrevei isto: Antes de vir como Juiz equitativo, venho
primeiro como Rei de Misericórdia. Antes que advenha o
dia de Justiça, será dado aos homens este sinal nos céus:
Toda e qualquer luz no céu apagar-se-á, e haverá grandes
trevas sobre toda a terra. Então o sinal da Cruz mostrar-seá no céu; das Chagas das Mãos e dos Pés do Salvador,
brotarão grandes luzes que, durante algum tempo,
iluminarão a terra. Tal acontecerá pouco tempo antes do
dia final. ... O Senhor a Irmã Faustina ("Pequeno diário
de Irmã Faustina", Edições Jules Hovine, 1985, p. 65).
A Cruz está aí em cima do mundo, mas eles não a vêem
(ainda não). A Cruz iluminará os espíritos e fá-los-á
lembrarem-se de Mim.
... O Senhor (Lúcia, "Vem
Espírito Santo!", Ed. Téqui, França, 1992, p. 297)
A Cruz vem, já está aí, e Eu disse-o: o peso dela far-se-á
sentir cada vez mais, a fim de que a purificação cumpra a
sua obra e as almas se abram à beatitude... ... O Senhor
(Lúcia, "Eu tenho Sede!", Téqui, França, 1993, p. 228)
Têm olhos, e não vêem ... A Cruz deverá tornar-se muito
pesada para ser vista.
... O Senhor a Lúcia ("Vem Espírito Santo!", p. 219)
A Cruz visitará todas as partes do mundo, uma após a
outra. A Cruz abater-se-á sobre o mundo, envolvendo-o
com os seus braços redentores.
A Cruz dará a volta ao mundo. A Cruz tocará todos os
corações, então a esperança nascerá e dará lugar ao Amor.
... O Senhor a Lúcia ("Vem Espírito Santo!", p. 222).
Sim, estás a ver! A Cruz está aí em cima do mundo. Mas
escuta bem isto: há duas espécies de cruzes:
A que confio aos que Me amam. Eles sofrem comigo
para continuar a Redenção. A sua cruz é muitas vezes
pesada, mas leve contudo, pois é uma cruz de amor.
E depois, há a outra, aquela que eu dou aos Meus filhos
que estão longe de Mim. Ela também é muito pesada para
eles. Mas dou-a para que eles se lembrem de Mim e voltem

novamente para Mim.
Assim, vês, a cruz de uns ajuda os outros.
Eles vergar-se-ão sob o peso dela, mas quantos voltarão
novamente para Mim quando os seus joelhos fraquejarem
sob o peso do sofrimento! Então, tudo se transformará em
Amor.
E depois, infelizmente, há os revoltados da cruz, Meus
pobres filhos!
Eis o segredo das cruzes. Cada um carrega a sua e dá-lhe
o sentido que deseja, conforme a inclinação do seu
coração. Mas no entanto, o Meu Coração está sempre aí.
Eu vigio e aguardo.
Filhos pródigos, obrigais-Me a isso pela vossa indolência
e o vosso coração de pedra!
... O Senhor a Lúcia
("A grande mensagem da Cruz", Téqui, pp. 56-57).
Com a Minha Cruz, Eu redimi o homem. Eu relevei-o,
elevei-o e devolvi-lhe a dignidade de filho de Deus.
A Minha Cruz eleva, purifica e santifica o homem.
Se o homem é hoje tão baixo, é porque ele rejeitou a Cruz
que eleva. Estão tão baixos os espíritos! Só a gravidade
terrestre os atrai.
Ao perder de vista a Minha Cruz, o homem perde a sua
dignidade de homem e de filho de Deus. E isso é sempre a
obra daquele que apenas procura a perdição do homem, a
sua queda, a sua degradação. Satanás quer erguer o seu
império sobre a queda do homem e a sua baixeza.
Ao derrubar a Cruz, ele derruba a dignidade do homem.
Ele constrói a sua glória sobre o aviltamento do homem e
para tal, ele procura apagar todo e qualquer sinal da Minha
Cruz. Ele procura derrubar a Minha Cruz para melhor
derrubar o homem.
Mas a Minha Cruz relevará o homem. Ela eleva e
purifica. A sua doutrina de amor é imutável, tal como é
imutável quem a deu.
A Cruz santifica o homem, guarda-o na verdade, e condulo à vida eterna.
Tal como te disse: o Meu Coração pertence ao homem,
ele é feito para o homem, e igualmente te digo: a Minha
Cruz foi dada para o homem, para que ele conserve a sua
dignidade de filho de Deus.
Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei, filhota, eis o
que brada a Minha Cruz quando olham para ela. Eis o grito
de amor que releva o homem... Não há mais cruz, não há
mais amor e caridade.
Brado e não ouço nenhum eco...
Conheces a ferida do mundo actual? Conheces a recusa
do homem moderno? Conheces a recusa deste mundo ateu,
perverso e debochado?
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Ele recusa a Minha Cruz, ele rejeita a Redenção. Ele
corre para a sua perda, correm todos para a sua perda pela
sua recusa... e Eu abro-lhes os olhos, e Eu abro-lhes os
braços. Eles recusam a sua cruz, eles recusam a Minha
Cruz, e o inferno engole as almas. Eles recusam a
penitência e o sacrifício. É a rejeição completa da Minha
Cruz que brada: Amor, Amor, Amor!
... O Senhor ("A grande mensagem da Cruz", p. 138).

O Espírito de Amor transfigura tudo o que toca.
O tempo veio devolver a Deus o que é de Deus.
Vós construireis um mundo de amor sobre a Minha Cruz
transfigurada pelo Amor.
Eis chegado o tempo do Amor....
Eis chegado o tempo do Espírito Santo..
... O Senhor (Lúcia, " A grande mensagem da
Cruz", Edições Téqui, França, 1991, pp. 143-145).

Escutai bem isto: a fim de destruir a Igreja, opuseram-se
à Minha Cruz. Mostraram-vos a Cruz como sendo um
abismo de dores, um martírio sem nome, um espectáculo
assustador, um acto repugnante à sensibilidade humana...
Principalmente num mundo em que o sofrimento
incomoda, em que só o poder atrai. E, com efeito, Meus
filhos, a Minha Paixão foi tudo isso e muito mais ainda!
Meus pequenos, aí reside a manha de Satanás que fez
desaparecer aos vossos olhos o Amor. Pois que é o Amor
que fez a Cruz. Sem o Amor, tudo teria sido assim, mas
com o Amor, tudo é diferente. Esqueceis-vos disso: o
Amor transfigura!
[...]
Portanto, mostraram-vos a Cruz sem o Amor. Assustado,
o homem ávido de prazer desviou-se dela. O inferno
triunfou e regozijou-se. Ele ludibriou-vos!
Uma vez mais, o homem caiu na armadilha do Maligno.
A humanidade caiu e ministros, filhos de luz, caminharam
na mesma direcção. Alguns até indicaram a direcção e até
acentuaram a marcha...
Eis o homem que cai, eis o mundo que se desmorona, eis
a Igreja que vacila. Pois Satanás fez muito simplesmente
desaparecer o Amor que transfigura, para fazer da Cruz um
objecto de repulsa.
Para que vos perdeis, Satanás mostra-vos a Cruz sem o
Amor. O Redentor mostra-vos a Sua Cruz de Amor para
vos salvar. Apagar a Cruz ou então mostrar uma cruz sem
amor, é igual!
Não vos esquecei jamais de que ela é uma Cruz
Gloriosa, Vitoriosa, Luminosa, pois está transfigurada
pelo Amor que fez nascer a Igreja, e não um instrumento
de tortura, como Satanás quer fazer crer. Tudo está aí!
A Minha Igreja nasceu do Amor, dos Meus sofrimentos
de Amor. Apagaram o Amor dos vossos espíritos, dos
vossos pensamentos. Mas a Minha Igreja irá renascer do
Amor.
Na verdade, vos digo: transfigurada pelo Amor, a Cruz é
Luz. E pela Minha Cruz, a Igreja volta a ser Amor e Luz
do mundo, dos povos, das almas, transfigurada pelo divino
Crucificado de Amor.
[...]
A Minha Igreja será salva!
O Redentor falou... O Espírito Santo vai agir...
Transfigurada pelo Amor, a Cruz transfigurará o mundo.
A Cruz transfigurada pelo Amor conduz à ressurreição...
Ressurreição da Minha Igreja e do mundo.
A transfiguração pelo Amor é obra do Espírito Santo.
Compreendeis assim todo o Meu ensinamento.

O Espírito Santo não se separa do Redentor. Não age fora
de Cristo. Aí reside a essência da unidade e do mistério da
Trindade.
O Espírito Santo transfigurou a Cruz e Cristo sofredor,
para deles fazer a Força que cumpriu a Ressurreição.
Ele quer hoje unir a Sua Igreja, os membros do Seu
Corpo místico e o mundo, a Cristo sofredor, a fim de
efectuar essa Força de ressurreição que aguardais.
... O Senhor (Lúcia, " A grande mensagem da
Cruz", Edições Téqui, França, 1991, p. 151).
Será o Espírito de Amor, com a grande força de santidade
e de luz que vai revestir a minha Igreja com um novo
esplendor, para torná-la, por isso mesmo, humilde e pobre,
evangélica e casta, misericordiosa e santa. Será o Espírito
de Amor, por meio do fogo de inúmeros sofrimentos que
renovará toda a criação, tornando-a qual jardim de Deus,
um novo Paraíso terrestre, em que Jesus estará sempre
convosco, qual Sol luminoso espalhando seus raios por
toda a parte.
... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes,
filhos predilectos de Nossa Senhora", p. 387.
O Espírito Santo virá como orvalho celeste de graça e de
fogo, que renovará o mundo inteiro. Sob a Sua irresistível
acção de amor, a Igreja abrir-se-á a viver a era nova da sua
maior santidade e resplandecerá de uma luz tão forte que
atrairá para si todas as nações da terra.
O Espírito Santo virá, para que a Vontade do Pai Celeste
seja cumprida e o universo criado volte a refletir a sua
grande glória.
O Espírito Santo virá, para instaurar o reino glorioso de
Cristo que será um reino de graça, de santidade, de amor,
de justiça e de paz. Com o seu divino Amor abrirá as portas
dos corações e iluminará todas as consciências. Cada
homem verá a si próprio no fogo abrasador da divina
Verdade. Será como um pequeno juízo. Depois, Jesus
Cristo trará o seu Reino glorioso ao mundo.
O Espírito Santo virá, por meio do triunfo do meu
Coração Imaculado. Por isso, hoje, convido-vos todos a
entrardes no Cenáculo do meu Coração.Estareis, assim,
preparados para receber o dom do Espírito Santo, que vos
transformará e tornar-vos-á instrumentos, com os quais
Jesus instaurará o seu Reino.
... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes, filhos
predilectos de Nossa Senhora", pp. 592-593.
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Atualmente o mundo todo deve ser levado à plenitude da
verdade, ao Evangelho de Jesus, à única Igreja desejada e
fundada por Cristo, e isto se realiza por obra do Espírito
Santo.
A Igreja deve abrir-se a essa Divina Flama, de modo que
purificada, esteja pronta para abraçar o esplendor do seu
novo Pentecostes, em preparação à segunda vinda gloriosa
de meu Filho Jesus.
... A Virgem Maria "Aos
Sacerdotes, filhos predilectos de Nossa Senhora", p. 293
Vassula, reconduzirei a Pedro as Minhas ovelhas
dispersas. Eu, o Senhor, prometo-vos isto, a todos!
De repente, o Senhor deu-me uma visão de ovelhas
sozinhas e, mais longe, um rebanho. Despois, as ovelhas
juntaram-se ao rebanho.
- Flor, isto acontecerá, despois do Meu Grande Sinal !
... O Senhor (Vassula, vol. II, pp. 50-51).
Antes do regresso do dono da casa, devo levar todas as
ovelhas para o redil.
... O Senhor (Lúcia,
"Eu tenho Sede!", Edições Téqui, França, 1993, p. 153)
Depressa vos atingirei com um grande Milagre: já bem
depressa, Eu mesmo, o Senhor, adornarei a Minha Esposa,
com a gloriosa prefeição da Sua juventude. Finalmente,
será feita uma aliança de paz entre irmãos. Tal como a
Estrela da Manhã, a Minha Igreja erguer-se-á. A interdição
será retirada... Como uma oliveira carregada de frutos, Ela

será firme, na Minha Presença; como uma videira de
graciosos ramos, as Suas flores darão frutos de glória e de
esplendor...e haverá um só Rebanho e um só Pastor... Eu
sou a Ressurreição....O Senhor (Vassula, vol. IV, p. 70).
E a União descerá sobre vós como a Aurora; e tão
inesperada, como a queda do comunismo. Ela virá de Deus
e as vossas nações chamá-La-ão O Grande Milagre, o Dia
Abençoado da vossa história.
... O Senhor (Vassula, vol. III, p. 246).
Boa parte dos Meus discípulos isolaram-se
completamente sob o nome de Lutero. Eles devem
regressar a Pedro.
- Senhor, eles ficarão escandalizados com isto!
- Vassula, Eu mesmo os porei de joelhos, a fim de que
venerem Minha Mãe. Eu sou o Senhor que fala: Eu mesmo
os dobrarei! E, quando se dobrarem, farei resplandecer a
Minha Luz sobre eles e reerguê-los-ei! Reforçarei os
vossos caules e vós sereis como um jardim irrigado, como
uma fonte de água, cujas águas jamais se esgotarão.
Reconstruirei a Minha Fundação.
... O Senhor (Vassula, vol. II, p. 80).
O anátema da divisão será tirado e a Mulher vestida com
o esplendor do sol, que envio diante de Mim, para vos
educar, encorajar-vos-á. Dei-Lhe poder sobre todas as
raças e sobre todos os países, para que Me abra uma ampla
estrada.
... O Senhor (Vassula, vol. IV, p. 192).

A Passagem:
- Um mundo antigo se vai. Um mundo novo se forma. A
passagem deve fazer-se na paz, no amor, na alegria.(p189)
- Meus bem-amados, vós estais na "passagem" e Eu venho

para que a possais atravessar no Amor e na confiança.
Coragem, Meus filhos! Ides a caminho da Terra
Prometida... Segui a Minha Cruz, é a luz que vos guia nas
trevas deste mundo, neste deserto que atravessais.
(pp. 235-236)
- Segui a Minha Cruz e refugiai-vos no Meu Coração e no

Coração Imaculado da Minha Mãe Santíssima. E assim,
não perecereis.
- Muitos morrem e morrerão sem atingir a Terra
Prometida... Mas ninguém deve morrer na "passagem" se
se agarrar solidamente ao seu Redentor.
- O tempo da Cruz será o tempo da purificação, a revelação
da Luz e da Verdade.
(p. 227)
- A cruz purificará os corações e abrirá a porta ao Espírito
Santo, no Reino de Deus.
- Compreendes que é preciso a Cruz? É preciso que reine a
Cruz em todos os corações para chegar a isso.
- Compreendes porque é que Eu quero que a passagem se
faça no Amor?
- Eu quero corações contritos, corações submissos, a
fim de que a purificação seja vivida como uma obra de

Amor de Deus.

(p. 228)

- Carregai a vossa cruz e permanecei na alegria, Meus

pequeninos! O tempo da Cruz é um tempo necessário,
um tempo de misericórdia e de purificação, um tempo de
Amor. Vós que Me amais, fazei com que esse seja
verdadeiramente um tempo de Amor, como deseja Deus.
(p. 229)
- Não lastimes este mundo ateu e materialista que está a

desmoronar-se para dar lugar a um mundo espiritual
onde a virtude terá o seu lugar. Reza para que esses dias
sejam abreviados.
- Segurando a Cruz com mão firme, agrupai-vos ao pé da
Minha Cruz, pertinho do Meu Coração, e sob o manto de
Minha Mãe Imaculada.
- Escuta a Minha voz que, como um eco, atravessa os
séculos : "Mulher, eis aqui os vossos filhos!" (p. 189)
- E não desisti de orar com confiança, esperando a hora da
vossa libertação.
(p. 190)
- Que nada vos desvie do Meu ensinamento. Deixai as

forças do mal se quebrarem; elas destruir-se-ão por si só.
- Que o pensamento do Meu Amor vos ampare aquando

das horas sombrias. Levantai a cabeça, ficai na alegria.
... O Senhor (Lúcia, "Eu tenho Sede!", Téqui, 1993)
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A Cruz Gloriosa na Manhã de Páscoa
"Eu Próprio lhes darei o Sinal de Jonas..."
Eu vou mergulhar todas as Almas na mordaça do
Tempo em que os Meus Profetas anunciavam a Vinda
d’Aquele por quem o Mundo seria salvo. Ouvireis as suas
vozes, que chegarão até vós, como o som de um tambor;
essas vozes ir-se-ão misturar com as de hoje, para dizer-vos
que um Deus Vivo veio à Terra, para dar aos Homens
a Paz, a Alegria no Seu Amor.
Os Homens de ontem mataram a sua própria Esperança,
matando-O. Os Homens de hoje querem matar a
Esperança, ignorando-O. Deus, que faz germinar a Vida
em todos os corações, vem dizer a este Povo adormecido
que, se paralizarem a Vida de Deus neles, depressa se irão
ver perante um verdadeiro beco sem saída. Este Povo, é a
Terra inteira, que cobre a sua própria face para nada ver;
mas Eu Próprio lhes darei o Sinal de Jonas e os
interpelarei como em NINIVE.
Ouvirei o seu choro. Sem o seu regresso a Deus, este
Povo irá desaparecer, porque, nesse momento, terão todo
o conhecimento e a sua escolha será decisiva. Abençoarei o
seu regresso e estabelecerei de novo entre os Homens e
Mim, seu Deus, esse diálogo interrompido a partir do
momento em que o Homen rejeitou o seu Deus.
Eis, Filhos, porque vos peço que continueis o vosso
trabalho de Amor. O grão hoje semeado será a paveia de
amanhã. A Ceifa está próxima. Mantende as vossas
lâmpadas acesas.
Deus virá depressa lançar
o Fogo de Deus sobre toda a Terra, Amen.
Deus fala aos Profetas,
Deus fala pelos Seus Profetas.
... O Senhor em "Testemunhas da Cruz, Mensagens
de Vida", (J.N.S.R.), Edições Boa Nova, Portugal, 1997,
volume 3, pp. 202-203.

"A Cruz Gloriosa... na manhã de Páscoa"
É o Ressuscitado nos esplendores da manhã de Páscoa
que vem ao vosso encontro para conduzir-vos ao Pai. Eu
quero oferecer ao Pai vivos e não mortos. Toda a carne
receberá o Espírito Santo, o Espírito Santo de Verdade a
fim de que todos possam crer em Mim. Rezai a fim de que
todos aceitem a Minha Verdade.
Eu virei para vós como Cristo-Rei, na glória do Meu
Corpo ressuscitado; mas Eu virei com as Minhas chagas
glorificadas e cheias de amor, e é a Cruz que vos anunciará
o Meu Regresso.
Por isso, Meus filhos, deveis já amá-La pois Ela anunciavos o vosso Rei.
... O Senhor em (Lúcia,"ABBA, Pai", Edições
Téqui, França, 1994, pp. 113-115).

Eu venho de novo, em Glória, porque Deus tem pena de
vos deixar morrer no vosso orgulho e no lamaçal dos
vossos pecados. Deus tem pena de ver o Homem degradarse a um tal ponto, a ponto de se considerar o rival de Deus.
Deus vem expulsar os vossos piores inimigos, os que vós
próprios abrigais nos vossos corações. Toda essa
degradação poderia
ter um só nome : "Horror na
Abominação", porque, a pouco e pouco, vós próprios
ajudais o Maligno a espalhar por toda a parte o seu veneno.
A abominação infiltrou-se mesmo no lugar santo.
Por conseguinte, Eu vo-lo digo: uma só coisa banirá esse
Mal que acabou por ser a úlcera do vosso Tempo, deste
século infestado: a Minha Cruz que Eu farei aparecer
inteiramente Gloriosa. Glória! Glória! Glória Àquela que
trouxe os Meus sagrados membros. Três vezes bendita, três
vezes glorificada pelo Deus Imortal, o Pai, o Filho e o
Espírito Santo.
E eis que Eu venho! Amen, vem Senhor Jesus!
Que a Glória de Deus inunde os vossos corações de
alegria, porque Eu sou o Deus Vivo, que vem viver com
todos os Seus Filhos. Amen.
... O Senhor em "Testemunhas da Cruz, (J.N.S.R.),
Ed. Boa Nova, 1997, volume 3, pp. 199-200.
A esta altura, nesse Monte sagrado do Gólgota, Eu
Próprio dei a Minha Vida; a Minha Santa Mãe recebeu nos
Seus braços o Meu Corpo sagrado; Ela Própria o
embalsamou com Seus beijos e Suas Santas Lágrimas; e
dá-o ao Santo Sepulcro, Corpo Glorioso de Deus,
ressuscitado ao terceiro dia. Hoje, é pela Minha Cruz
Gloriosa que Deus anuncia o Regresso Glorioso do Filho
do Homem.
... O Senhor em "Testemunhas da
Cruz, (J.N.S.R.), volume 3, p. 145.
Eu Próprio erguerei a Minha Cruz, Eu, vosso Senhor,
para vos mostrar que Deus não esquece as Suas promessas,
que Ele tem sempre o que promete, como estando já
cumprido.
Vós mesmos A vereis, essa Cruz de Luz, sinal da Minha
Ressurreição e da Minha Glória eterna . E Deus chamará à
Sua Cruz todos esses Povos que duvidaram, que renegaram
e que blasfemaram contra Deus tanto como Deus os amou.
E cumprir-se-á, então, a Palavra de Deus :"Vieram a Mim,
arrependidos, pedir o Meu Perdão e a Minha Benção ".
Baterão com a mão no peito; serão milhares a subir à
Minha Cruz, que os atrairá como um amoroso, até fazê-los
penetrar na Minha Luz, porque a Minha Cruz Gloriosa é
Jesus Ressuscitado. Chamarei cada nação pelo seu nome.
Diante deste Meu Sinal glorioso, cada nação baixará a
sua fronte até à terra, para receber o Meu Perdão e a Minha
tríplice Benção. Eles mesmos a rodearão como crianças
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que viram seu Pai pela primeira vez, trazendo nos seus
corações o Meu Amor, a Minha Paz, a Minha Alegria.
(J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, vol. 3, pp. 176-177)
Olha o homem, ele está como no dia da sua criação, Eu
tiro-o da terra, Eu insuflo-lhe o Meu Espírito, os seus olhos
abrem-se à Luz, ele vem para Mim e Comigo caminha
para a sua ressurreição.
Através da Minha Ressurreição ele vai a para sua
ressurreição. Eu digo-lhe: vem! E ele vem! Eu tirei-te da
lama onde o pecado te tinha cativo, e é à Minha Cruz que
deves a glória da tua ressurreição.
... O Senhor (Lúcia,
"ABBA, Pai", Edições Téqui, França, 1994, p. 112).

"Ressurreição e Espírito de Verdade"
Os Homens da mentira não mais poderão bater-se com a
Minha Verdade triunfante; cairão por terra como trapos;
virei reerguer os Moribundos da Fé, os que duvidam e os
que perverteram os seus Irmãos e se arrependem. Irão verMe como relâmpago que penetra as trevas da sua noite.
Esta mesma Luz entre-abrirá o seu espírito e fará entrar
neles a Minha Santa Verdade.
No Meu Conhecimento Divino, terão um novo Baptismo,
o último, Puro, do Fogo do Meu Amor, o último que lhes
darei porque, nesse Banho de Amor, eles mesmos
renascerão unidos para sempre à Minha Santa Cruz e a
sua Ressurreição será soldada à Minha.
Ó Minha Filha, Eu farei Milagres de espírito mais
grandiosos que todos os precedentes, que Eu Próprio terei
realizado até esse dia. Todos esses Milagres de espírito
serão vividos, vistos, sentidos por todos, antes de Eu
Mesmo, Vosso Senhor e Vosso Deus, realizar o grande
Milagre da Ressurreição da Carne, de toda a Carne morta.
Eles serão testemunhas, vós sereis testemunhas da Divina
Redenção de toda a Terra, unida à Redenção do seu Deus,
o Único Redentor, Senhor do Universo e Deus Único e
Verdadeiro. E Eu unir-Me-ei a todos vós.
Os descrentes irão ver-Me na sua Alma, porque Eu
passarei a ser para cada um deles, um Sinal manifesto,
gravado na sua própria Alma; como o corpo doente está
unido à sua doença. Sim, Eu Mesmo incomodarei a sua
indiferença; serei a sua própria e desconcertante
interrogação, que irá ao ponto de os acusar, para provocar o
seu pedido de Perdão.
Cairão de joelhos,
Abrir-se-lhes-ão os olhos. Ver-Me-ão.
E o Meu Dia, longe de os cegar,
será a sua cura.
No Meu beijo de Perdão,
eles próprios Me contemplarão.
Com efeito, todo o olho Me verá.
Eis o Redentor ! Amen.
... O Senhor em "Testemunhas da Cruz ", (J.N.S.R.),
Edições Boa Nova, Portugal, 1997, vol. 4, pp. 112-113.

Vós estais a chegar ao fim dos Tempos, e é o mistério da
Redenção que deve encerrar o Tempo, a era do Filho.
Do mesmo modo que é o mistério da Redenção que deve
abrir a era do Espírito Santo.
Eu quero encerrar o Tempo pela apoteose da Redenção.
Eu quero abrir o Tempo, a era do Espírito Santo, pela
apoteose da Redenção.
Mas, na realidade, os dois tempos farão um só, e vós
devereis passar por eles sem dificuldade, pois que o fim do
Tempo pelo triunfo da Redenção abrir-se-á igualmente
para o triunfo do Espírito Santo.
Assim, de um Tempo para o outro, será sempre o triunfo
da Cruz, porque é a Redenção que fará a ligação entre os
dois Tempos.
Ao encerrar um Tempo, Eu abro outro. E assim, para
vós, o tempo continua, mas vós vos apercebereis pelos
efeitos.
Sim, é a Redenção que vos introduzirá na era da grande
Misericórdia.
(a 16 de Dezembro de 1983)
... O Senhor em "A grande mensagem da Cruz",
Lúcia, Edições Téqui, Paris, 1991, pp.131-132.

Quando Deus dá uma indicação
A Virgem Imaculada continuará ainda a vir à vossa
Terra, até que este tempo se conclua.
A Sua ausência definitiva, nos actuais lugares de
aparições marianas, será o sinal do fim do Tempos.
Nenhum Vidente A poderá já ver.
Então, Deus far-Se-á ouvir, e a Sua Voz fará tremer as
montanhas porque, quando Deus Se fizer anunciar, toda a
Terra passará a ser como uma morta na sua mortalha. Só a
Voz que desperta lhe dirá, como a Lázaro :
"Terra, sai !"
Então, completamente mudada, a Terra despertará e
Deus ordenar-lhe-á que avance para Si. E, desfazendo ela
própria a sua ligadura, todas essas faixas que a encolveram
durante tanto tempo, imobilizando-a, como uma morta sem
Deus, sem Vida, a Terra dirá : "Eis-me aqui, Senhor!". Ela
reviverá, será a sua Ressurreição, a sua Redenção final,
total.
Vai, Minha Filha, que o Tempo está à escuta, porque o
Plano de Deus está já à vista. E bem depressa todos vós
compreendereis que, para que a Terra viva de novo, na
Paz, no Amor e na Alegria, devereis vós mesmos, cada um
de vós, ser Amor, Paz e Alegria no Senhor.
Jesus de Nazaré, Senhor Regressa. Amen.
... O Senhor em "Testemunhas da Cruz ", (J.N.S.R.),
Edições Boa Nova, Portugal, 1997, vol. 4, pp. 109-110.
Esta selecção de textos sobre a Cruz Gloriosa veio juntarse em Abril de 1996, para constituir assim a segunda versão
do documento.
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A Cruz Gloriosa e as Chagas do Cristo Salvador

Extractos do documento intitulado: "Jesus Crucificado e Ressuscitado, Salvação do Mundo".
(Revelações dadas a um mensageiro italiano anónimo em 1964)*

Este século cuja alvorada foi marcada pela consagração
do mundo ao Meu Coração1, o meio do dia ao da Minha
Santa Mãe2, findará pela entrada das nações nas Minhas
Santas Chagas, Portas abertas do Meu Reino, pela
consagração da humanidade a todas as Minhas Santas
Chagas e ao Coração Dolorido Imaculado de Minha Mãe.
... O Senhor (p. 36).
Então as Minhas Chagas gloriosas aparecerão no céu para
julgar o mundo. Vivei no pensamento quotidiano dos feitos
da Minha Paixão, pois a Minha presença intensifica-se e
reclama a vossa cooperação. É por isso que, com uma
generosidade maior do que nunca, Eu vos dou a Minha
Mãe e vos confio ao seu Coração. É por isso que o Meu
grito de Misericórdia se amplifica através do mundo: "Pai,
perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem".
... O Senhor (p. 39).
O Pai escolheu Turim onde está conservado o Santo
Sudário, como ponto de partida da grande Ostentação ao
mundo de Jesus Crucificado3, pela qual muitos,
principalmente os jovens vindos do mundo inteiro, deverão
ser postos em contacto com as grandes realidades da fé, na
unidade e na simplicidade das Chagas do Meu divino
Filho.
(Ostentação = acção de elevar e de mostrar)
... A Virgem Maria (p. 34).
O plano determinado pelo Meu Pai para a salvação visa
fazer com que os Anjos e os Homens reconheçam a
Divindade na Minha humanidade sofredora e se unam a ela
pela oferenda e a adoração das Minhas Chagas. Vós sois
solidários dos anjos; uni-vos a eles e fazei na terra a
vontade do Pai como eles mesmos o fazem no Céu a fim de
preparar o Meu próximo Regresso na Glória. A vós que
sois carne, o Pai pede que fazeis, onde quer que seja, a
Ostentação do Crucifixo, mostrando as Minhas Chagas
dolorosas a fim de que cada homem seja colocado frente a
essas Chagas e possa conhecê-las no tempo da Minha

-------------------------1 Consagração do género humano ao Sagrado Coração pelo Papa Leão
XIII a 11 de Junho de 1899, em preparação no Jubileu do ano de 1900.
2 A Virgem Maria consagrada "Rainha do Mundo" pelo Papa Pio XII
em 1954.
3 Elevada a partir de Turim, A Cruz Gloriosa dará seguidamente a
volta ao mundo para que todos os homens vejam Aquele que eles
traspassaram.

Misericórdia antes da hora da Minha Justiça. As Minhas
Chagas são as Portas do Reino.
... O Senhor (p. 20).
Eu pedi aos Meus Apóstolos para que evangelizassem
todas as nações, baptizando os homens com água, um a
um. Agora, o Meu Pai insiste para que os Meus
Companheiros inflamem com o fogo do Meu Amor todas
as nações, pela adoração e oferenda das Minhas Santas
Chagas, e isso todos os dias. Todos aqueles que receberam
a graça de saber que as Minhas Santas Chagas são a
salvação do Mundo devem com ardor espalhar esta
devoção; o Meu Pai irá pedir-lhes contas dessa sua acção.
... O Senhor (p. 24).
Quando uma alma entendeu o sentido da Oferenda e a
celebra quotidianamente, Eu prendo-a nas redes do Meu
Amor, Eu encaminho-a para a adoração das Minhas
Chagas, para o recebimento frequente dos sacramentos e
para as obras de zelo. Inculcai nas almas a prática da
Oferenda das Minhas Chagas e Eu encarrego-me do
resto. Quando ofereceis as Minhas Chagas para curar as
das vossas almas, as chagas das almas saram eficazmente,
a atracção pelo pecado diminui e as almas purificam-se e
fortificam-se.
... O Senhor (p. 33).
Pela Ostentação universal do Meu Corpo crucificado e
pela propagação da Oferenda das Minhas Santas Chagas,
os Meus Companheiros farão soprar através do mundo este
vento novo, e a face da terra será renovada!
... O Senhor (p. 21).
Os Companheiros surgirão das mais diversas religiões,
até das religiões não cristãs. Depois de terem vivido sem
religião, sem moral, as pessoas mais afastadas irão
aprender aos poucos a se aproximarem da Cruz do Meu
Filho e, na medida em que irão meditar a Paixão de Jesus e
contemplar as Suas Chagas, a profecia do Seu Coração
Misericordioso, que veio para salvar o que estava perdido,
realizar-se-á: "Quando Eu Me encontrar elevado na Cruz,
atrairei tudo para Mim".
O livro deles será o Crucifixo, o seu Guia, o Meu
Coração dolorido e imaculado. Os Companheiros irão
experimentar intimamente que não poderia haver morte
para aqueles que expiram nas Suas Chagas: elas serão as
Portas do Céu.
... A Virgem Maria (p. 44).
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Nas Minhas Chagas adoradas, compreendidas e oferecidas, sucederá uma
renovação doutrinal, apostólica e litúrgica. Tudo ficará clarificado, purificado,
enriquecido e simplificado. A união dos cristãos far-se-á, o mundo inteiro ficará
renovado e confessará que deve a sua salvação às Minhas Divinas Chagas, pela
intercessão da Minha Santa Mãe.
... O Senhor (p. 15).
A Oferenda das Minhas Santas Chagas ao Pai eterno penetrará até aos pontos
mais recônditos do ateísmo. Em toda a parte, ela preparará as almas a receberem a
plenitude das graças que provêm das Minhas Chagas pelo canal da Igreja, a Igreja
fundada sobre Pedro, com a qual Eu estarei até o final dos tempos.
... O Senhor (p. 17).
Eu fiz milagres para provar a Divindade de Meu Filho. Farei milagres para
fortalecer no mundo a devoção para com as Suas Chagas. Nos Céus superabundam
as graças que apenas esperam os vossos pedidos pelas Chagas de Meu Filho
crucificado para serem derramadas sobre a terra. Pedi! Repeti! Insisti! Suplicai!
Até mesmo favores temporais serão concedidos, pois que é por intercessão delas
que alguns virão à Luz.
... O Pai Eterno (p. 26).
A hora em que devo travar a Minha derradeira batalha, a mais decisiva, a mais
gigantesca, é chegada. Por isso, o Meu Pai lança a todos os soldados um supremo
apelo para que se renovem nas Minhas Chagas. No passado, mandei dizer aos
Fundadores de várias ordens religiosas e de agrupamentos dedicados à Minha
Paixão que o desempenho deles na Igreja será de grande importância,
especialmente no final dos tempos. Eles que fiquem cientes de que conto com a
sua mais fervente preparação para que se tornem então as Minhas unidades de
choque e para que tenham sempre os olhos fitos em Mim, Jesus crucificado, a sua
bandeira! Eu quero que eles se unam ao Coração dolorido e imaculado de Minha
Mãe e aprendam a servir-se melhor da Oferenda como da pólvora de que todas as
suas armas devem estar carregadas.
O Meu exército deve tomar consciência de si mesmo e renovar-se na Minha
Paixão.
As Minhas armas são armas de paz, os Meus soldados, os combatentes do Amor,
a Minha vitória será a entrada das nações no Meu Reino.
Os vossos sofrimentos físicos e morais assegurarão o triunfo das Minhas Chagas.
O que Eu vos digo não é alegórico. Que cada um assuma os esforços, os
sofrimentos e os combates a exemplo de todo soldado implicado numa batalha
terrestre. É para uma mobilização geral que Eu vos convido.
... O Senhor Jesus (p. 46).

----------------------------* "Jesus Crucificado e Ressuscitado, Salvação do Mundo", de um autor
italiano anónimo, foi traduzido em francês e distribuído no Quebeque graças aos
bons ofícios do padre Anselme Longpré, até que este se aposentou devido à sua
provecta idade. Pode-se obter este documento de 79 páginas escrevendo para:
Magazine Jésus, Marie et notre temps
5055 St-Dominique,
Montréal, P.Q.
Canada
H2T 1V1

Este texto foi acrescentado
em Março de 1997, para
assim constituir a terceira
versão do documento.
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O Jubileu e a Cruz Gloriosa:
Páscoa 2000

Eu Sou o vosso Redentor. O Meu Sangue lubrificou todas as dobradiças e fechaduras que
fechavam hermeticamente a Porta do Céu. A Minha Cruz, ainda portadora do Meu bem
apaixonado empreendimento, bateu uma só vez e a Porta não mais resistiu. Abriu-se de par em
par a todas as almas dos Justos que Me seguiram, que Me seguem e que Me seguirão.
Hoje, no mundo, os homens choram a sua própria Redenção, que se realiza nos seus
próprios corpos doentes pelo pecado; os corpos, pesados como chumbo, não podem ver a Luz; e
as almas são como prisioneiros que, libertos, andam ainda de grilhetas nos pés. Ninguém é capaz
de compreender que a Porta, aberta pelo Meu Sofrimento de Amor, não pode abrir-se de novo a
cada um, a não ser pelo vosso próprio sofrimento, conjugado com o Meu.
(J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, Portugal, 1998, vol. 7, pp. 214-215)
Eu mostro-vos a Minha Cruz, não para que Me ameis com temor, mas com amor. Quando
Eu a fizer aparecer, toda brihante pela Minha Santa Glória, estarei diante de vós como Pedro,
como João, como Tiago Me viram : transfigurado; e vós ficareis, por vosso lado,
verdadeiramente maravilhados, atraídos a Mim. Por conseguinte, Eu Mesmo vos faço esta
pergunta : Quereis que façamos muitas tendas, ou preferis vir abrigar-vos na Minha Cruz que
salva ? É que vós ouvireis então a Voz do Pai :
« Este é o Meu Filho Bem-Amado
que vem até vós, para vos salvar. Vinde a Ele. »
« E para quem iremos nós, Senhor ?
Só Vós tendes Palavras de Vida,
sim, de Vida Eterna. Amen »
A Cruz Gloriosa libertará de todo o pecado, amen,
porque Ela Mesma é a Porta de Ouro
do Reino Eterno de Glória.
Amen
(J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, Portugal, 1998, vol. 7, p. 53)
Levados como flocos de neve, dóceis, rápidos, levados pelo vento que sopra, guiados por
Aquele que é Espírito, Fogo e Luz, passareis pela última porta que vos falta transpor :
a sagrada porta da Minha Cruz Gloriosa.
Esse turbilhão de Amor irá ajudar-vos a transpor a última porta, a que abre no Reino tão
esperado pelos Meus filhos queridos do Meu Sagrado Coração e de Minha Santa Cruz, os filhos
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de Abraão, os filhos de Maria, todos unidos pelo Amor Triunfante, o Amor que salva. Não
rejeiteis o Meu Apelo; não retardeis a vossa decisão de vir a Mim porque, Eu vo-lo digo em
Verdade, mesmo a vossa obstinação não retardará a Vinda do Meu Reino de Amor.
(J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, Portugal, 1998, vol. 6, p. 117)

A Minha Porta bendita e sagrada vai abrir-se, os Tempos chegam ao seu fim, Deus
decide que se vá abrir como o Mar Vermelho, para deixar passar os filhos do Novo Reino. Jesus
vem de novo. A Nova Jerusalém ai está. Cantai a Minha Glória.
Deixai passar o Meu Jubileu,
É a Porta de Ouro que se abre diante da Parusia.
Ao passar esta porta, já não estareis nesse Tempo que sofre ainda os tormentos do Mal : ele já não
subsistirá, Eu, Eu Mesmo vos apagarei a sua lembrança da memória.
Ouvireis a Voz de Meu Pai que vos dirá bem fortemente :
Hoje, ouvis a Voz de Meu Filho Bem-Amado. Ele Mesmo é o Amor que Eu vos dou, para
transpordes esta última Passagem para a Terra Prometida, a Nova Jesrusalém.
Ele vem abrir-vos a Passagem.
Ele é a Páscoa que se come de joelhos,
de fronte inclinada até à Terra,
porque Ele está aí mesmo, diante de vós, todo iluminado pela Sua Santa Glória, com o Seu
Rosto resplandecente de Luz; ninguém é digno de contemplar a Sua Santa Face. Ele está
revestido da Glória do Altíssimo, porque só Ele recebeu de Seu Pai o Poder de abrir o Livro da
Vida : de julgar os Vivos e os Mortos. Só Ele é digno de falar a Seu Pai em nome de todos e de
cada um dos filhos da Terra.
Eis porque, na Minha Misericórdia infinita, Eu vos dou o Meu Filho Bem-Amado. Ele é a
Ressurreição e a Vida, o Amor que transfigura os que sabem perdoar, os que imploram o seu
Perdão, os que amam e os que se deixam amar.
(J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, Portugal, 1998, vol. 6, pp. 118-119)

O século actual não passará sem que o mundo reconheça o mal que cometeu.
…Mensagem de Jesus a Catalina (Bolivia), 6 de Janeiro de 1996.
(Catalina, A Grande Cruzada do Amor, Ed. do Parvis, Suíça, Outubro 1999, p. 18)
Esta selecção de textos sobre a Cruz Gloriosa foi
acrescentada em Outubro de 1999, tendo-se assim
constituído a quarta versão do documento.
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Intervenções da Virgem Maria: A Sua Acção
O Meu regresso é iminente e dou-vos contínuos sinais
para vos preparar. O Amor está no Caminho do regresso.
Eu estou no caminho do Meu Regresso. Dizei-Me: quando
um rei entra numa cidade, não se terão, por ventura, feito,
antes, os devidos preparativos para o receber? Toda a
cidade estará em efervescência e o rei enviará, à sua frente,
os seus escolhidos e a sua corte imperial a abrir-lhe o
caminho, tornando-lhe, assim, mais fácil a sua viagem.
Enviará os seus mensageitros, para anunciar-lhe a chegada.
Pedir-lhes-á que gritem, a alta voz: "Eis o vosso Rei! O
vosso Rei chega, com o Seu Coração na Mão para vo-Lo
oferecer! A Misericórdia inclina-Se do Céu e do Seu
Trono; Ela teve Piedade de vós".
E é justamente por isso que também Eu, antes do Meu
Regresso, vos envio à Minha frente a Arca da Aliança, vos
envio a Mulher do Apocalipse, a segunda Eva, que
esmagará, com o Seu calcanhar, a cabeça da serpente.
Envio-vos, à Minha frente, a Minha Própria Mãe, para
abrir-vos uma larga estrada, nesse deserto, e para a tornar
plana. Envio-vos a Rainha do Céu, a Porta do Céu, para
vos preparar e para educar todos quantos de vós ainda
jazeis no pó, para virdes fazer as pazes Comigo, vosso
Deus, antes do Meu Grande Regresso. Envio-vos a Rainha
da Paz, para vos chamar a reunir, de um canto ao outro da
terra, e para reunir-vos a todos, um a um.
... O Senhor (Vassula, vol. IV, p. 61).
Maria guardava tudo no seu coração, durante a sua vida
terrestre. Porém, hoje, o coração de Maria abre-se, ele
transborda de ardor, de Amor. Ela vem para falar-vos de
Deus. Ela vem par lembrar-vos o sofrimento de seu Filho.
Ela vem para subtrair-vos às forças do maligno. Ela vem
para preparar o Meu Segundo Advento.
... O Senhor
(Lúcia, "Eu tenho Sede!", Téqui, Paris, 1993, p. 183).
Na qualidade de Mãe pelo Dom da Minha Cruz, Ela vem
para fazer triunfar a Minha Cruz.
Por isso a coloco em primeiro lugar na mensagem da
Cruz. Vós não podereis nada sem Ela , pois é por Ela que
os meus filhos de Luz e de Verdade serão reunidos, e é Ela
que esmagará a cabeça da serpente.
... O Senhor
(Lúcia, "Eu tenho Sede!", Téqui, 1993, pp. 83-84).
Maria é o vosso Caminho de Glória. Enveredai pelo
caminho do seu Coração. Com Ela passareis júbilo e dor,
com Ela partilhareis a Minha glória.
... O Senhor
(Lúcia, "Eu tenho Sede!", Téqui, Paris, 1993, p. 85).
Fui escolhida pela Santíssima Trindade para tornar-me a
Mãe do segundo Advento, e assim a minha missão materna
é a de preparar a Igreja e toda a humanidade para acolher
Jesus que volta a vós na glória. Esta sua segunda vinda se
realizará na luz da sua Divindade, porque Jesus voltará a

vós sobre as nuvens do céu, no esplendor da sua Realeza, e
sujeitará a Si os povos e as nações da terra, e todos os seus
inimigos serão esmagados sob o trono do seu domínio
universal. Assim a minha acção materna, nestes últimos
tempos, se exerce de maneira aberta e sempre mais forte, a
minha luz se faz resplandecente em toda a parte da Terra.
Por isso, Eu hoje me manifesto em toda a parte da terra por
meio das minhas numerosas aparições e das minhas
extraordinárias manifestações.
O meu reino de amor, que Eu estabeleço nos corações e
nas almas, é o caminho que prepara o Reino glorioso de
Cristo. O triunfo do meu Coração Imaculado coincidirá
com a segunda vinda de Jesus na glória, para fazer novas
todas as coisas.
Ouvi, pois, todos, a minha voz, e correi atrás da luz
imaculada da minha beleza virginal, ao encontro do divino
esplendor de Cristo.
Abri os corações à esperança. A segunda vinda de Cristo
está próxima. Os sinais que Ele mesmo vos deu, para
preparar-vos a recebê-Lo, nestes vossos tempos estão todos
se realizando.
Abri os corações à esperança. Vivei na paz do coração e
na oração. Vivei na fé e na alegria. Vivei na Graça e na
pureza. Vivei no amor e na santidade, porque Jesus Cristo,
nosso Redentor, nosso Salvador e nosso Rei, está para
chegar a vós no esplendor do seu Corpo glorioso.
... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes, filhos
predilectos de Nossa Senhora", pp. 710-711.
E quando o Senhor vier sobre as nuvens, demonstrando a
sua potestade, para estabelecer o Seu Reino glorioso,
preparai-vos para ir ao seu encontro com confiança, amor e
fé.
E é precisamente por intermédio de mim, que sou sua
Mãe, que Ele chega até vós. Assim como Jesus havia
tomado o meu seio maternal para vos transmitir a vontade
de Deus, de igual modo Ele irá servir-se do meu Coração
Imaculado para voltar para vós como Rei.
Ó meus filhos do mundo inteiro! Voltai para mim abrindo
de par em par o vosso coração para que nele o fogo que se
apagou se acenda novamente. Uni-vos para pôr em prática
as minhas mensagens assentes no amor.
Transmiti-as para o mundo inteiro com esperança e
fervor. Elas tornar-se-ão um bálsamo que lava e enxuga as
chagas sangrentas do Senhor na hora em que, por mor das
vossas orações que brotam do amor profundo das pequenas
almas, elas serão postas em prática.
Se, sem renegar o meu amor maternal, vós as puserdes
em prática, o meu Coração Imaculado triunfará perante as
ameaças de uma nova e terrível guerra que provocará o
terror; além de que o amor e a paz virão sobre o mundo
inteiro.
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Até mesmo no meio das trevas mais negras, estenderei o
meu manto luminoso sobre todas as almas que seguem as
minhas palavras, e eu salvá-las-ei escondendo-as no asilo
seguro do meu Coração Imaculado.
Pelo contrário, as almas que não tiverem aceite as minhas
palavras serão atiradas para um mar de fogo, ardendo com
grandes labaredas.
Tende pois confiança e entregai-vos inteiramente ao meu
Coração Imaculado, entregai-vos a mim que sou a Mãe da
Paz. ... A Virgem Maria (R. Spies e L. Couëtte, "Maria
porque choras tu? Factos e mensagens de Naju-Coreia
do Sul", Edições do Parvis, Suíça, 1991, pp. 95-96).
Há pouco, Jesus disse-me: « Regozijai-vos! Orai e tende
confiança! Por ordem de minha Mãe Imaculada, a terra
inclinar-se-á perante Deus. O pecado será apagado. As
portas do inferno irão fechar-se e a efusão de sangue ficará
estancada. O regozijo da vida renovada alegrará o céu e a
terra. O ser humano viverá de manifestações de amor, de
adoração e de louvores a Deus. »
- Quando é que isso irá realizar-se, meu Jesus? - A
graça prometida está-vos muito próxima! - Como é que
isso poderá suceder se não se vislumbra nos homens
vontade alguma de se emendarem?
- Aquilo que os
vossos pecados vos fizeram perder, a vós e ao vosso país, à
Santa Igreja, meus filhos, obtê-lo-eis pelos méritos de
minha Mãe Imaculada. Malgrado todas as formas de
desastres, o poderio de minha Mãe, poderio de que a
revesti, triunfará de todos os seus inimigos. Dela será a
vitória mesmo se o inferno se assanhar. O que a minha Mãe
realizar como Rainha, realizar-se-á segundo a ordem
preestabelecida pela Santíssima Trindade aquando da
criação do mundo. Pois que a revesti com a força da minha
potestade divina, e cada uma das três Pessoas divinas a
abençoou. ... O Senhor (Irmã Maria Natália, "Maria,
Rainha Vitoriosa do Mundo", Parvis, 1990, p. 205).
A minha presença entre vós deve agora se fazer sempre
mais forte, contínua e extraordinária.Com ela quero vos
anunciar que deveis levantar a vossa cabeça do pesado jugo
da grande tribulação que estais vivendo, porque a vossa
libertação está próxima.
... A Virgem Maria
"Aos Sacerdotes, filhos predilectos de ...", p. 757.
Eu tive então uma visão e seguidamente uma aparição da
Virgem Maria. Vi, num mundo de trevas, um número
incalculável de povos. Depois, como se acontecesse um
tremor de terra, vi a terra começar a agitar-se, a ser
sacudida tal como um barco à vela debaixo de uma
tempestade. Além disso, aqui e além, viam-se sair
labaredas.
As pessoas caiam em todas as direcções; algumas, até,
caiam de costas, de cabeça, e os seus gritos elevavam-se
até ao céu, como se o fossem furar.
"Ó meu Deus! Ó meu Senhor! Perdoai com indulgência

aos pobres pecadores. Salvai aqueles que vos estão a
invocar", gritei chorando.
Quando muitos povos se arrependiam com lágrimas e
buscavam Deus com angústia, eis que uma luz
deslumbrante surgiu no céu: era a Virgem Santíssima, a
nossa Mãe lindíssima, a Mulher de Luz, que aparecia por
cima dos povos.
Sobre a cabeça, levava um diadema onde brilhavam doze
estrelas; vestia uma roupa branca com um manto azul,
cujos debruns dourados resplandeciam. Segurava um terço
branco (cor de marfim) na mão direita, e um escapulário
castanho na mão esquerda. Era de uma beleza indescritível.
- A Virgem: « Vós sereis salvo se viverdes com o Pão
descido do céu e se me seguirdes, a mim que sou vossa
Mãe, e não vivendo segundo a carne ».
- Júlia: « A virgem acabara apenas de falar que uma cruz
branca e luminosa apareceu por cima d’Ela,
transformando-se em hóstia. E enquanto o mundo
entenebrecido se via alumiado por uma grande luz, o
tremor de terra cessou ».
... A Virgem Maria ( R. Spies e L. Couëtte, "Maria
porque choras tu? Factos e mensagens de Naju – Coreia
do Sul", Edições do Parvis, Suíça, 1991, pp. 101-102).
E Jesus prosseguiu: « Meus filhos, na Hungria também,
podereis ver a chegada solene de minha Mãe Imaculada.
Eu quero que os meus filhos saibam isso. Estai prontos à
chegada de minha Mãe. Acolhei-a, alegres! Aclamai-a num
amor ardente. Saudai a sua entrada com um Hosana! Flori
o seu caminho com Ave Maria e oferendas expiatórias! »
... O Senhor (Irmã Maria Natália, "Maria, Rainha
Vitoriosa do Mundo", Ed do Parvis, Suíça, p. 195).
Farei prodígios diante de Muitos.
... A Virgem Maria (Vassula, vol. II, p. 181).
E, antes que o tempo que vos é concedido para a
conversão acabe, já podeis ver os sinais do triunfo do amor
misericordioso de Jesus, nas primeiras e extraordinárias
intervenções do Coração Imaculado da vossa Mãe Celeste.
... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes, filhos
predilectos de Nossa Senhora", p. 573.
Compreende o motivo pelo qual, nestes vossos dias, Eu
envio o Meu Filho e a vossa Santa Mãe a patrulhar o
mundo. É a Minha Benção que limpa a face do mundo
inteiro. Levantai, pois, todos, os olhos; e, quando os
tiverdes levantados, vereis o Céu completamente aberto e,
resplandecente em toda a Sua Glória, a Arca da Minha
Aliança, o símbolo da Minha Presença no meio de vós, o
símbolo da Minha Misericórdia e da Minha Salvação,
Aquele que revela que tem piedade de todos vós.
... O Pai Eterno (Vassula, vol. VI, p. 88).
Sou a Mulher vestida de sol. Sou o grande sinal que
aparece no céu.
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Hoje recordais a minha última aparição, ocorrida em
Fátima, na Cova da Iria, e confirmada pelo milagre do sol.
Este milagre vos indica, de maneira extraordinária, que Eu
sou a Mulher vestida de sol. Este milagre vos convida a
olhar para Mim como o grande sinal que aparece no céu.
... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes, filhos
predilectos de Nossa Senhora", pp. 749-750.
Confirmo-te, meu filho, uma vez mais, a hora da
purificação, após a qual haverá Céus novos, uma Terra
nova e uma Igreja nova. Evidentemente, aparecerá a todos
a intervenção decisiva de minha Mãe, Rainha das Vitórias,
bem como a glória e a potestade de Mim, verdadeiro Deus
e verdadeiro Homem. Uma era nova terá lugar na história
da humanidade.
... O Senhor em
"Confidências de Jesus aos seus Sacerdotes e aos seus
fiéis", Edições do Parvis, Suiça, 1992, p. 262.
Agora que a grande prova chegou, sentir-me-eis de
maneira extraordinária junto a todos vós, para ser o grande
sinal de consolação e de segura esperança, nestes últimos
tempos da purificação e da grande tribulação.
... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes, filhos
predilectos de Nossa Senhora", p. 841.
Jesus disse: « O mundo atolou-se na sua perversão. Mais
se afunda na perversão, mais ele se afasta de Mim. Mas,
apesar de tudo, ele não pode escapar ao Meu Amor. Eu
estendo-lhe as Minhas duas Mãos. É ao mesmo tempo um
gesto de castigo e de misericórdia. Para aqueles que Me
amam, as Minhas duas Mãos estendidas exprimem a Minha
Misericórdia, mas para os ímpios, elas estão ali para
castigá-los. Quando falo convosco, é a voz dAquele que
está por cima de vós que estais a ouvir. Quando estendo a
Minha Mão para vós, vedes aparecer simultaneamente a
Minha Mãe, a fim de que possais escapar ao castigo. O
poder de Minha Mãe é tal, que ele consegue parar o
desmoronamento das montanhas, conter as águas de uma
inundação, reduzir ao silêncio o mar desenfreado. É ela que
vos ajudará! »
... O Senhor
(Irmã Maria Natália, "Maria, Rainha Vitoriosa do
Mundo", Edições do Parvis, Suiça, 1990, p. 155).
Como outrora no caminho do Calvário o encontro com a
Minha Mãe foi o Meu grande reconforto, hoje, eu vo-lo
digo: não tenhais medo de encontrar a Minha Santíssima
Mãe! Ela será o vosso grande reconforto. ... O Senhor
(Lúcia, "Eu tenho Sede!", Téqui, França, pp. 229-230).
O Cenáculo espiritual do meu Coração Imaculado é o
refúgio no qual todos deveis entrar para receber o dom do
segundo Pentecostes. Assim, com a poderosa arma do
santo Rosário, podeis obter, ainda hoje, a minha maior
vitória na história da Igreja e de toda a humanidade.
... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes, filhos
predilectos de Nossa Senhora", p. 704.

Eu vos peço para multiplicar em toda parte os Cenáculos
de oração, com a reza do Santo Rosário, a meditação da
minha palavra e a vossa consagração ao meu Coração
Imaculado.
Com isso dais à Mãe Celeste a possibilidade de intervir
para prender Satanás, e assim cumprir a missão de
esmagar-lhe a cabeça, isto é, derrotá-lo para sempre,
fechando-o no seu abismo de fogo e enxofre.
A humilde e frágil corda do Santo Rosário constitue a
forte corrente com a qual tornarei meu prisioneiro o
tenebroso dominador do mundo, o inimigo de Deus e dos
seus servos fiéis. Desde modo, ainda uma vez, a soberba de
Satanás será derrotada pela força dos pequenos, dos
humildes, dos pobres.
... A Virgem Maria
"Aos Sacerdotes, filhos predilectos de Nossa Senhora",
pp. 794-795.
Vinde a Mim, e refugiai-vos no meu Coração Imaculado:
ele é a Arca da Aliança com uma fonte inesgotável de
graças que Eu derramarei sobre todos vós. Deus permitiu
que o meu Coração as recolhesse para derramá-las sobre os
homens. Com elas, farei com que sejais pobres espiritual e
materialmente, mansos, pacíficos, misericordiosos, saibais
chorar os vossos pecados, ter fome e sede de justiça e,
sobretudo, tenhais o coração puro.
Todos aqueles que vierem para este Coração encaminharse-ão para a salvação, mais ai de aqueles que não querem
observar as leis de Cristo: eles irão arder como palha seca.
Feliz os que observam estas leis, ele verão o Sol, e no Sol
eles encontrarão os raios da salvação eterna. Semeai para a
boa colheita, meus filhos, vós recolhereis o que tiverdes
semeado.
... A Virgem Maria em
"Aparições e Mensagens no Escorial em Espanha
(1987-1992)", Résiac, França, 1992, p. 81.
A vossa Santa Mãe, dentro de pouco tempo, fará abater o
trono de Satanás e esmagará a cabeça da Serpente;
terminará imediatamente o extermínio das criancinhas e a
viuvez; o dragão será entregue ao seu destino e o mundo
terá um período de paz. A Mãe de toda a humanidade, por
fim, prevalecerá e Eu, o Senhor vosso Deus, triunfarei em
todas as nações, em cada coração e em cada raça.
... O Senhor (Vassula, vol. V, p. 185).
Do meu Coração Imaculado virá a paz para vós! No
momento em que tudo parecerá perdido, aí vereis o
prodígio extraordinário da Mulher vestida de sol, que se
manifestará em todo o seu poder. As trevas serão
dissipadas por uma Luz que cobrirá o mundo inteiro; o gelo
do ódio cederá lugar ao fogo do amor; a grande rebelião
contra Deus será substituída por um retorno universal ao
seu amor misericordioso de Pai.
[..]
Mais depressa do que podeis pensar, virá a vós o Reino
de amor e de paz do meu Filho Jesus; a Ele somente se
deve a honra, o poder e a glória nos séculos dos séculos.
... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes, filhos
predilectos de Nossa Senhora", p. 303.
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Os Castigos
Século algum terá visto tantas misérias morais e físicas
como este em que viveis. Pois que o mal não parou de
crescer desde há duzentos anos. Por isso, passadas tantas
desgraças, estais à beira de um cataclismo que atingirá a
sociedade humana em geral. Se acaso Deus, na sua força e
sabedoria, não estabelecesse nela um limite, a humanidade
inteira seria destruída pela crueldade das armas inventadas
pelos homens. Estas provocariam a sua própria destruição,
terríveis destruições no universo inteiro, na criação inteira,
aquela que Deus criou por amor, para o bem e a felicidade
dos meus filhos. Tudo isso, querem destruir! É o inferno
que continua com o seu jogo juntamente com todos os seus
acólitos.
... A Virgem Maria em "KérizinenAparições na Bretanha", Novas Edições Latinas,
França, 1968, p. 151.

Tudo isso realizar-se-á com uma violência jamais vista
sobre a terra. Fogo e água serão tais rolos compressores,
depois ventos, tremores de terra, inundações, fome, sede...
cumprirão a obra purificadora numa humanidade que se
prostituiu como uma mulher que se entrega ao pecado...
Os homens disseram "não" aos Meus apelos reiterados ao
arrependimento e à conversão; eles disseram "não" ao
Amor, à Verdade, à Misericórdia e à Paciência de Deus;
eles disseram "não" às numerosas intervenções da popular
Mãezinha celeste, privando-se de qualquer via de salvação.
Por isso irão eles experimentar a Justiça divina.
... O Senhor em "Confidências de Jesus... ", p. 271.

A humanidade conhecerá a hora sangrenta do seu castigo:
será golpeada pelo flagelo das epidemias, da fome e do
fogo; muito sangue será derramado nas vossas estradas; a
guerra estender-se-á por toda a parte, levando ao mundo
uma incomensurável devastação. ...A Virgem Maria "Aos
Sacerdotes, filhos predilectos de Nossa Senhora", p. 821

A origem das vossas tribulações reside pois na recusa em
reconhecer em Deus a sua soberania. Vede estas nações
abandonadas por Deus, prestes a
esganarem-se
mutuamente em guerras de extermínio, arremessando-se
umas contra as outras, cobrindo o mundo de sangue e de
ruínas! Mas Deus voltou, de mão armada, infligindo duros
golpes e purificando, derramando sobre o mundo o cálice
da sua ira. E o mundo deverá esgotar esse cálice da
amargura, por causa dos crimes sem conta que ofendem o
Deus Trinitário. É por essa razão que eu clamo aos
pecadores: penitência; aos justos: paciência e confiança.
... A Virgem Maria em "KérizinenAparições na Bretanha", França, 1968, pp. 137-139.

A grande prova chegou para toda a humanidade. O
castigo, predito por Mim em Fátima, e contido na parte do
segredo que ainda não vos foi revelada, está para vir.
Chegou sobre o mundo o extraordinário momento da
divina justiça e da misericórdia. ... A Virgem Maria "Aos
Sacerdotes, filhos predilectos de Nossa Senhora", p.708.
Meu filho, a luta travada pelo Príncipe das trevas, ao
servir-se da concepção materialista da vida, colocou a
Igreja, e não só a Igreja mas sim toda a humanidade, num
impasse que só poderá resultar na maior tragédia da
história do género humano. Tragédia sem precedente, te o
afirmo uma vez mais. É deveras paradoxal e absurdo que a
humanidade se encaminhe com tamanha ligeireza para uma
tão enorme catástrofe. [...]
Filhos, serão os homens, eles próprios, com as suas
próprias mãos, que destruirão esta civilização da matéria e
das coisas materiais, ignorando que a verdadeira
civilização não é a das coisas materiais, mas sim a do
espírito imortal. Não é a Mim que eles deverão imputar o
desmoronamento da sua repugnante civilização pagã que
os conduz à extrema ruína, às violências brutais, à
exaltação do crime, à legalização do crime, exemplo, o
aborto apresentado como sendo uma conquista social....
Não é a Mim, Meu filho, não é a Mim mas tão somente à
sua consciência que eles deverão a hora terrível da
purificação.
... O Senhor em
"Confidências de Jesus aos seus Sacerdotes e aos seus
fiéis", Edições do Parvis, Suíça, 1992, p. 255.

O mundo, mas especialmente a Europa, irá arder, numa
hora sem precedente.
... O Senhor em "Confidências
de Jesus aos seus Sacerdotes e ao seus fiéis", p. 30.

Desde há mais de um século não paramos de repetir as
mesmas mensagens, os mesmos avisos: regresso a Deus ou
graves castigos.
A hora é extremamente grave. Estais no virar trágico e
decisivo da história. Neste mundo trepidante e febril travase o combate entre a luz e as trevas. Tantas almas ficaram
presas nas redes satânicas! - redes mortíferas lançadas em
pleno mundo. Então, a Justiça de Deus mostra-se por todos
os lados, porque recusam a sua Misericórdia.
Como Mensageira de paz, volto a dizer-vos: "Orai bem
em estado de graça e com confiança: a duração da prova
será substituída pela intensidade, e o fogo do céu tornará os
homens sábios, contritos e humildes. Um mundo novo
surgirá e Jesus será glorificado".
... A Virgem Maria
em "Kérizinen – Aparições na Bretanha", p. 143.
Outrora, se acaso Deus fez com que as águas do Dilúvio
subissem, progressivamente, para dar aos pecadores o
tempo de se arrependerem, hoje, de igual modo, Ele age na
Sua infinita Bondade e, sobretudo, na Sua grande
Misericórdia para os pecadores. É sucessivamente que ele
atinge as localidades, a fim de avisar as testemunhas, quer
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para prepará-las, quer para permitir-lhes evitar ou atenuar
os efeitos da Sua Ira. Mas a tormenta só se afastará se os
homens se submeterem a Deus, ao Evangelho e à Igreja,
fiéis ao seu ensinamento e ao recebimento dos
sacramentos. Que os actuais flagelos purificadores vos
conduzam pois à conversão: e cessareis de temer: caso
contrário o céu só se purgará através de uns castigos
maiores. Estes terão o carácter do imprevisto, do repentino,
da violência e da irresistibilidade, provocando uma
mortandade prodigiosa na espécie humana. O último
choque sobretudo será pavoroso, menos geral que o
Dilúvio, mas mais cruel, pois ele será de fogo e de sangue.
Deus intervirá visivelmente para vencer a resistência da
humanidade revoltada, para esmagar a impiedade e a fim
de iluminar o racionalismo. Ele cortará, trinchando os
membros podres e gangrenados da sociedade cristã a fim
de salvar o restante do corpo místico da Sua Igreja. Ele
vingará o sangue das Suas vítimas e dos Seus justos que os
ímpios terão perseguidos. Se bem que tantos flagelos e
castigos possam ajudar a converter um grande número de
almas, haverá sempre pecadores até ao fim, pecadores
impenitentes, tornando-se cada vez mais cruéis e furiosos
sob os golpes da Justiça de Deus. Sobre esses pecadores,
enraizados na sua impenitência, Deus fará subitamente cair
o Seu raio e esmagá-los-á a todos. Então saber-se-á que Ele
é o dono deste mundo que Ele criou e de onde pretendem
expulsá-lo.
... A Virgem Maria em "KérizinenAparições na Bretanha", pp. 133-134.

tempos aproxima-se. Grandes tremores de terra castigarão
a terra, fortes furacões aparecerão; a água transbordará dos
mares e arrasará grandes cidades. Quando tudo isso
acontecer, um número reduzido de almas permanecerá
sobre a terra devastada pois esta será igual a um deserto: o
homem não encontrará nem alimentos nem bebidas... mas
nesta situação o homem bradará a Deus... até onde vai a
perversidade dos homens.
... A Virgem Maria em
"Aparições e Mensagens no Escorial em Espanha
(1987-1992)", Résiac, França, 1992, p. 95.

A terra tremerá e será abalada. E todo o mal edificado
em Torres ruirá num montão de destroços e será sepultado
no pó do pecado! Por cima, os Céus serão abalados e os
alicerces da terra vacilarão! {Profetizado pelo Senhor a 11 de

Agora já não consigo impedir que este pobre mundo se
precipite no fundo do abismo. É este o seu maior castigo.
E se chegar ao extremo, o mundo será por si mesmo
destruído.
Será destruído e consumido pelo fogo do egoísmo
desenfreado, do ódio que impelirá uns contra os outros. O
irmão matará o irmão, um povo destruirá outro povo numa
guerra de violência inaudita, que fará inumeráveis vítimas.
O sangue escorrerá em toda parte.
... A Virgem
Maria "Aos Sacerdotes, filhos predilectos ...", p. 176.

Setembro de 1991, ou seja no mesmíssimo dia 10 anos antes dos
acontecimentos de Nova Iorque}.

Rezai, a fim de que a Mão do Pai não caia no inverno.
Inesperadamente, com o trovão e a Chama, visitarei as
ilhas, os mares e os continentes.Ouvi atentamente as
Minhas últimas palavras de aviso; escutai agora, que ainda
estais a tempo. Lede as Nossas Mensagens1 e deixai de ser
desdenhosos ou surdos, quando o Céu fala.
-------------------1 As Mensagens de Jesus e de Maria, as duas Testemunhas.

... O Senhor (Vassula, vol. IV, p. 265).
Mas um fogo do céu abater-se-á sobre a terra e apagará
todo e qualquer sinal da loucura humana; não restará,
através das cidades e das nações, pedra sobre pedra, até que
se haja apaziguado a cólera terrível de Deus. ... O Senhor
em "Confidências de Jesus aos seus …", p. 245.
O cataclismo que irá abater-se sobre a humanidade será
de tal forma que mudará a topografia da terra; a
humanidade será estruturada de novo e a tirania nebulosa
de Satanás cessará. Eu encerrá-lo-ei no seu maldito inferno,
vencido pela minha Mãe Santíssima e suas tropas.
... O Senhor em "Confidências de Jesus ...", p. 278.
Deus está a enviar grandes calamidades à terra: o fim dos

A incapacidade de construir a paz, da parte dos homens
de hoje, tem a sua causa na obstinada negação de Deus.
Enquanto a humanidade continuar a percorrer o caminho
da recusa de Deus e de rebelião contra a sua Lei, não
haverá paz. Antes, o egoísmo e a violência aumentarão e
suceder-se-ão guerras sempre mais cruéis e sangrentas.
Poder-se-á chegar à possibilidade, muitas vezes prevista,
de uma terceira guerra mundial, que terá a terrível
capacidade de destruir grande parte da humanidade, acaso
os homens não se propuserem seriamente a retornar a Deus
O Senhor está pronto a derramar até sobre a vossa
extraviada e tão ameaçada geração, o rio da sua
misericórdia. Mas isto só com a condição de que esta
geração voltar arrependida para os braços de seu Pai
Celeste.
... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes,
filhos predilectos de Nossa Senhora", p. 283.

As nações estão à beira da guerra! Compreendes?
Filhinha, oferece-Me os teus sofrimentos, porque a ira está
prestes a rebentar. ... O Senhor (Vassula, vol. IV, p. 126).
As horas fogem e uma poderosa frota, como o mundo
jamais viu nem poderá ver, se aproxima! Poucos homens
serão poupados! Oh! Quanto Eu grito, para romper a sua
surdez! Uma nação ululante, com gritos semelhantes ao
fragor de inumeráveis cascatas inundará de novo a terra,
com fogo e enxofre. Eu sou rico de perdão, mas bem
dificilmente ouço qualquer grito de arrependimento. Ó
homens de pouca fé! Ó homens só capazes de controvérsia
e discussão!
... O Senhor (Vassula, vol. V, pp. 31-32).
Estás na cidade banhada pelo sangue dos primeiros
mártires japoneses e encontras-te no próprio lugar, onde
uma arma terrível, num só instante matou milhares e
milhares dos meus pobres filhos.
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Junto de ti está a Igreja, sobre a qual explodiu a bomba
atómica [...]
O que aconteceu neste lugar, poderá também acontecer
em breve em todas as partes do mundo, se os meus filhos
não acolherem o meu apelo à conversão a Deus.
... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes, filhos
predilectos de Nossa Senhora", p. 188.
Contudo, encontrai-vos a apenas um palmo da vossa
ruína. Quando todo o mundo estiver gritando por paz, de
repente poderá explodir uma nova guerra mundial, que
espalhará morte e destruição por toda a parte. Quando se
disser: "Tranqüilidade e segurança", então poderá ter início
a maior derrocada dos indivíduos e dos povos. Quanto
sangue vejo correr por todas as estradas do mundo!...
Quantos dos meus pobres filhos vejo a chorarem e a
lamentarem-se, por causa do flagelo do fogo, da fome e da
terrível destruição.
... A Virgem Maria "Aos
Sacerdotes, filhos predilectos de Nossa Senhora", p. 377
Vai haver uma próxima guerra carregada de
consequências. A França está designada para ser invadida e
ocupada por um exército russo. Será então que os bons irão
sofrer perseguições por parte dos sem-Deus. [...]
Passados alguns anos após essa próxima guerra, sereis
submetida a outra, mas após a qual os fiéis servidores de
Cristo gozarão de uma doce e justa paz. Será o Reino de
Jesus pelo meu Coração Imaculado.
... A Virgem
Maria em "Kérizinen - Aparições na Bretanha", p. 108.
Oh, Meu filho, um fogo cairá do céu, pedido e provocado
pelo orgulho do homem. Ele reduzirá em cinzas tudo o que
tiver sido envenenado e contaminado pelo homem, de
forma que será ele próprio o justiceiro de si mesmo.
Paradoxal, mas verdadeiro. ...O Senhor em "Confidências
de Jesus aos seus sacerdotes e aos seus fiéis", p. 257.
Permitirei ao Dragão que morda esta geração pecadora e
faça cair sobre ela um fogo que o mundo nunca vira antes
nem verá mais, e que sejam queimados os seus inúmeros
crimes.
... O Senhor (Vassula, vol. V, p. 50).
Oráculo do Senhor. Em todo o país, dois terços serão
exterminados e perecerão; um terço será conservado.
(Za 13, 8).
... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes,
filhos predilectos de Nossa Senhora", p. 801.
Os homens estão rendidos a um tal ponto de iniquidade,
que uma parte da terra será destruída e duas serão arrasadas
pelo fogo. Da mesma forma que um dia o mundo ficou
destruído pelo dilúvio, virá um dia, não muito longínquo,
em que ele será destruído pelo fogo. Somente a oração e o
sacrifício irão salvar uma parte da humanidade. Rezai,
rezai, meus filhos, pois que quando se está a rezar não se
cai em tentação.
... A Virgem Maria em
"Aparições e Mensagens no Escorial em Espanha
(1987-1992)", Résiac, França, 1992, p. 65.

Convertei-vos, Meus filhos, arrependei-vos. Nessas duas
partes da humanidade que serão arrasadas: ai dos ímpios,
dos fariseus hipócritas, dos impuros, dos falsos profetas,
daqueles que se julgam deuses! Todos eles irão arder tal
como a lenha seca arde no fogo! Ai daqueles que se dizem
justos aos olhos dos homens, mas que são fariseus
hipócritas aos olhos de Deus! Ai desses malditos!
... O Senhor em "Aparições e Mensagens no
Escorial em Espanha (1987-1992)", Résiac, p. 65.
E, agora, eu Mesmo vos digo: os Céus derramarão sobre
vós um dilúvio, no momento da Minha Vinda. O Meu
Fogo será lançado sobre esta terra, para queimar os
seus crimes . Eu não deterei já a Minha Mão. O Meu Santo
Nome é diariamente profanado e os Meus Preceitos,
desprezados. E isto para que se cumpram as palavras ditas
nas Escrituras. ... O Senhor (Vassula, vol. IV, p. 260).
O mundo está a descambar para o abismo e Eu já não
tenho como impedi-lo. Eu posso tudo e mesmo o
impossível, mas não irei contra as Minhas próprias leis
nem contra os Meus próprios decretos. Não irei violentar a
liberdade da Minha criatura e não irei impor-Me a ela. Eu
sou Deus Todo-Poderoso e perdoo apenas àquelas de entre
as Minhas criaturas que imploram o Meu perdão. Eu
abençoo as criaturas que Me obedecem e que querem a
Minha vontade, mas amaldiçoo os demónios e o seu
séquito. Desejo a conversão de todas as Minhas criaturas, e
farei tudo o que puder para desviar as criaturas
desobedientes dos seus maus desígnios. Os homens não se
dão conta da gravidade dos seus actos e mesmo que os
compreendessem na sua terrível realidade, eles tampouco
iriam converter-se. Por isso, é para lhes poupar um pecado
ainda maior que Eu ainda não Me manifesto e só irei
manifestar-Me para abençoar e não para amaldiçoar.
Manifestar-Me-ei dentro de pouco tempo, e os homens que
não suportarem a Minha vista desviarão a sua face da
Minha Glória; Eles petrificar-se-ão porque irão odiar
aquilo que deveriam ter amado e morrerão de pavor ao
verem aproximar-se a sua sentença. Eles fugirão diante
dos sinais precursores da Minha vinda e não a verão da
mesma forma que os Meus fiéis. Eles fugirão, esconder-seão e prosternar-se-ão na lama do seu desregramento, dos
seus crimes e do seu ódio, e sufocarão no visco dos seus
pecados. Eu só voltarei na Minha Glória após o seu
desaparecimento porque o mau não participará da Minha
Vitória.
... O Senhor (Irmã Bèghe, "Deus e os
homens", Edições Résiac, França, 1992, pp. 77-78).
Direi, então, aos Meus Anjos: "Chegou a hora de escolher
e de extirpar todos quantos não são Meus: de separar,
daqueles que Me reconheceram, todos quantos não
quiseram submeter-se à Minha Lei; de separar, daqueles
que acolheram o Meu Espírito Santo e Lhe permitiram ser
o seu Guia e a sua Tocha, todos quantos se rebelaram, na
sua apostasia, contra Mim; de separar, daqueles que estão
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marcados, na fronte, com o Selo do Cordeiro, todos
quantos trazem em si o nome da besta ou o número 666".
[...]...viveis um tempo de grande Misericórdia e de
grande Graça; mas agora, está para chegar o Dia, ardente
como uma fornalha; e, nesse dia, aqueles que não foram
assinalados com o Meu Nome sobre a sua fronte tornar-seão como palha. ... O Senhor (Vassula, vol. V, p. 155-156)
Eu mandarei do Céu Colunas do Meu fogo
Purificador. Quero purificar-vos a todos. Mortos serão os
dias em que os mortos se alegravam na presença dos
mortos. Depois desta purificação, vós falareis uma só
linguagem, a Minha própria Linguagem, chamada:
AMOR. DIVINO AMOR.
Quero extinguir todo o mal e toda a maldade. Por isso,
nesses dias, o Meu Véu será lançado por sobre o sol, a lua
e as estrelas. Eu cobrirei o sol com nuvens escuras e a lua
não reflectirá a sua luz. Obscurecerei todo o corpo
luminoso do céu e cobrirei de trevas as vossas terras
(regiões), a fim de que a Babilónia deixe de se aliar com
o pecado. Ela adoptará de novo a Minha Lei de Amor,
porque Eu Mesmo lançarei no fogo os seus renegados.
... O Senhor (Vassula, vol. III, p. 312).
O que aflige muito o meu Coração, é o castigo que vai
desabar sobre a humanidade com grandes chuvas de fogo
que reduzirão a terra em cinzas; todas essas grandes obras
que os homens fizeram e que admiram serão destruídas.
Tal não vai tardar muito, minha filha. Numa noite fria,
virá uma grande catástrofe sobre os homens como a terra
jamais presenciou. [...]
Grandes partículas soltar-se-ão do horizonte em direcção
à terra e a terça parte da terra ficará carbonizada pelo fogo.
Pequenos e grandes morrerão juntos. [...] nesses momentos
não haverá tempo para que se lamentem e para que se
arrependam.
É preciso que os homens se consagrem ao meu Coração
Imaculado. Aquele que o tiver sido será protegido. Quando
chegar essa grande catástrofe numa noite escura, fechai
todas as portas e as janelas, não sejais curiosos para olhar;
ajoelhai-vos para rezar. Sereis protegidos pela vossa Mãe
Imaculada.
Trazei círios para que estes sejam benzidos quando
chegar a hora. Com um único círio, tereis o suficiente para
os três dias, meus filhos. Não abandoneis a recitação do
terço, recitai-o com muita devoção. Refugiai-vos no meu
Coração Imaculado. Ele proteger-vos-á.
(pp. 60-61)
Meus filhos, quando isso acontecer, deixai as portas e as
janelas fechadas sem olhar para traz. Mesmo se julgais ver
os vossos próprios filhos à porta, não a abrais: seria
terrível.
(p. 122)
... A Virgem Maria em "Aparições e Mensagens no
Escorial em Espanha (1987-1992)", Résiac, França.
Diante do perigo, permanecei confiantes, pois estais
próximo de um termo e de uma finalização.

O Anticristo :
O Número 666 indicato três vezes, isto é,
multiplicado por 3, exprime o ano de 1998, mil
novecentos e noventa e oito. Neste período histórico, a
maçonaria, ajudada pela maçonaria eclesiástica,
conseguirá o seu grande intento: construir um ídolo
para colocar no lugar de Cristo e da sua Igreja. Um
falso Cristo e uma falsa Igreja. Portanto, a estátua
construída em honra da primeira besta, para ser
adorada por todos os habitantes da terra e que
assinalará com sua marca todos aqueles que queiram
comprar ou vender, é a do ANTICRISTO.
Chegastes assim ao vértice da purificação, da grande
tribulação e da apostasia. A apostasia será então
generalizada porque quase todos seguirão o falso
Cristo e a falsa Igreja. Então, será aberta a porta para o
aparecimento do homem ou da própria pessoa do
ANTICRISTO !
Eis, filhos predilectos, porque vos quis iluminar
sobre as páginas do Apocalipse, que se referem aos
tempos em que viveis. Para preparar-vos comigo para a
parte mais dolorosa e decisiva da grande luta que se
está a travar entre vossa Mãe Celeste e todas as forças
do mal que se desencadearam.
Coragem! Sede fortes, minhas criançinhas. A vós
cabe a responsabilidade, nestes anos difíceis de vos
conservar fiéis a Cristo e à sua Igreja, suportando
hostilidades, lutas e perseguições. Mas, vós sois parte
preciosa do pequeno rebanho, que tem a
responsabilidade de combater, e no fim vencer, a força
poderosa do anticristo.
... A Virgem Maria
"Aos Sacerdotes, filhos predilectos...", p. 650.
Se acaso Deus castiga, é porque Ele quer purificar e
distribuir grandes graças. Quando castigar intensamente, é
porque quererá distribui-las rapidamente.
... A Virgem Maria em "Kérizinen ...", p. 136.
Sim, Deus tocado pelas preces dos justos e pelos gritos
de desespero de uma humanidade mais horrenda do que
nos dias do Dilúvio, intervirá milagrosamente, como o
havia prometido. Ele será semelhante a uma mãe irritada
com justa razão contra a sua criança insolente: beija-a
depois de uma
boa sova, aceite com respeito e
arrependimento. Ele devolverá a paz à sociedade e um
triunfo à Igreja. Esse triunfo da Igreja será deveras
milagroso, com o extermínio completo e imprevisto dos
últimos corifeus do demónio. Ele será incomparável, o
mais belo da sua história e tal como jamais houve igual.
Ele será evangélico, baseado na humildade no sucesso, no
desprendimento dos bens e das dignidades deste mundo e,
sobretudo, no amor efectivo do divino Crucificado. É tudo
isso que deveis ver, esperar, apressar, comprar. Quantos
mártires compraram-no antes de vós! Oh, justos, estejai
pois cientes do mistério da história do mundo!
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Antecipadamente vivei de alegria e de esperança desse
triunfo que vos está prometido e para o qual estais a
laborar! Mas os ímpios, não obstante o seu triunfo material
e passageiro, caminham nas trevas para o seu fim fatal de
vencidos.
Queiram pois as minhas celestes mensagens serem uma
fonte constante de alegria e de esperança para todos os que,
através da sua fé, da sua confiança e do seu amor, ajudam à
realização desse grande triunfo, hoje muito próximo, e que
será um duplo Reino de Amor do Coração de Jesus e do
meu coração Imaculado. Oh, olhai para o futuro, não por
mera curiosidade pueril e ridícula, mas com espírito de
sábia previdência, a fim de afastar os males ou, pelo menos
atenuá-los. Isso é certamente possível. Não terá o meu
Filho dito: "Eu não posso castigar o mundo pecador se ele
invocar a Minha Misericórdia" . Não vos olvidais de que
Deus nunca deixou de manifestar o Amor ardente do seu
Coração, que é uma plenitude de Misericórdia.
Ah, se o mundo quisesse! Não parei de o avisar até ao
fim. O meu Coração sangra diante da sua indiferença.
... A Virgem Maria (Raoul Auclair, "KérizinenAparições na Bretanha", pp. 134-135).
Lembras-te de Ninive? Os seus habitantes estavam à
beira de um grande desastre e escutaram Jonas, o Meu
porta-voz, do mais importante ao mais pequenino... todos
jejuaram, todos se arrependeram e prometeram mudar de
vida e viver santamente. "Refreai os vossos passos e vede;

Palavras de reconforto:
-

Arrependei-vos, olhai para Mim, vosso Senhor, com
coração puro, e as sombras da terra não vos assustarão,
nem vos aterrorizará a hora das trevas. Não tereis, nem
dor, nem angústia, nessa hora de mortal silêncio. Deste
modo, ouvi as Minhas Palavras, que vos consolarão,
quando a hora da escuridão descer sobre todas as Minhas
Criaturas. Solenemente vos digo que a hora já não está
longe de vós. Eu, que sou Amor, atrairei a Mim todos
aqueles que Me amam e diminuirei o seu espanto, cobrilos-ei com o Meu Amor, consolá-los-ei com o Meu
Coração e eles encontrarão refúgio em Mim.
... O Senhor (Vassula, vol. II, p. 302).

- Eu, Rainha das Vitórias, protegerei todos aqueles que,
sensíveis aos meus chamados, me terão invocado na
intimidade do lar doméstico com a oração que me é
querida, e que, por todos os modos ao seu alcance, tiverem
propagado a devoção, o amor do Rosário.
Protegerei igualmente aqueles que não têm vergonha de a
dizer em público, dando aos tíbios e aos fracos um
exemplo de corajosa piedade cristã. Eu, no momento da
prova, velarei pelas famílias e pelas pessoas que terão
permanecido fiéis a mim. Meu filho, propagar o Rosário
quer dizer contribuir ardentemente para a Glória de Deus e
para a salvação das almas.
... A Virgem Maria em
"Confidências de Jesus aos seus sacerdotes…", p. 79.

informai-vos sobre os caminhos de outrora" (Jer 6,16);
procurai a verdade. Minha filha, feliz o homem que seguir
o Meu conselho. Deixa que te diga ainda uma coisa: Eu, o
Ungido, incendiar-vos-ei a todos com o Meu Fogo e
consumir-vos-ei, para levar a vossa alma a uma nova vida.
Mas, agora, resta já muito pouco tempo, porque os Tempos
de Misericórdia e de Graça estão quase a acabar. Eu não
escondo os Meus Planos, como tão pouco escondo o Meu
Rosto; Eu revelo o Meu Rosto, como nunca. E vós, Meus
bem-amados, tendes a missão de irem difundir estas
Mensagens do Segundo Pentecostes e aquilo que o Espírito
ensina.
... O Senhor (Vassula, vol. IV, p. 251).
Mitigarei a Minha Justiça, apenas quando forem
realizadas enormes reparações.
... O Senhor (Vassula, vol. III, p. 23).
A hora pedida por Satanás e por homens maldosos será
terrível. Mas a Misericórdia infinita de meu Filho fará dela
uma hora esplendorosa, pois ela marcará o advento do
Reino de Deus na terra. A derrota de Satanás e das suas
legiões assinalará o fim das loucuras do orgulho humano.
O ateísmo, arma formidável de Satanás, será apagado da
face da terra. Se acaso um grande número de homens
estiver destinado a perecer física e espiritualmente, será tão
somente porque assim o quiseram.
... A Virgem Maria, "Confidências de Jesus aos seus
sacerdotes e aos seus fiéis", Parvis, Suíça, 1992, p. 79.

- Mas, acreditai em mim, terei novamente a vitória.
Ninguém deve duvidar que eu queira distribuir a paz ao
mundo, a verdadeira paz: a que exclui qualquer conflito,
qualquer violência, qualquer perturbação; a que engendra a
felicidade e a alegria do coração.
Essa paz, ajudai-me a obtê-la de Deus através da vossa
caridade e da vossa oração. Dentro em breve, quando os
historiadores procurarem qual o evento que terá mudado a
face do mundo, aquele que lhe trouxe a paz e a prosperidade, eles descobrirão que não foi uma batalha, mas sim
uma prece. Uma prece ofertada para o mundo inteiro, num
verdadeiro espírito do catolicismo. Será o maior evento
religioso da história do mundo moderno.
(p. 151)
- Não vos esqueçais de que as horas graves e desesperadas
são as horas de Deus. Quando ele dá grandes abanões ao
mundo, é para despertar a sua fé. Pois que, para libertar o
mundo desse grande desastre, deveis voltar para a fé, para
uma fé singela. Acreditai todos com singeleza, como
acreditam as crianças e os ignorantes, a paz, então,
regressará e a caridade reinará.
(p. 154)
- Oh, amai a vontade de Deus; amai tanto a sua justiça
quanto a sua Misericórdia; pois tudo nEle é adorável. Paz,
confiança, entrega filial à Providência; pois todas essas
desgraças irão salvar muitas almas. Não seria Deus capaz
de abalar o mundo inteiro para a salvação de uma só alma?
Não criou Ele cada homem para a sua Glória?
... A Virgem Maria em "Kérizinen...", (p. 139)
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O Regresso de Nosso Senhor
Esteja a vosso coração cheio de alegria, filhos predilectos,
porque se prepara para vós a segunda Páscoa na glória.
Escuro e gélido sepulcro forma esta pobre humanidade que
caminha nas trevas da recusa de Deus, que é consumida
pelo vento impetuoso das paixões, que é morta pelo
pecado, pelo egoísmo, pelo ódio e pela impureza. Parece
que agora só a morte triunfa no mundo.
Mas tende confiança e esperança. Cristo ressuscitado está
vivo entre vós. O Cristo vivo é a vossa grande vitória.
Está próxima a segunda Páscoa na glória. Dentro em
pouco abrir-se-á a porta deste imenso sepulcro em que jaz
toda a humanidade. Jesus Cristo, circundado pelo coro dos
Anjos, sobre as nuvens do céu, prostrados a seus pés a
formar um trono real, no esplendor de sua divindade
retornará, para levar a humanidade a uma nova vida, as
almas à graça e ao amor, a Igreja ao seu mais alto vértice
de santidade, e instaurará assim no mundo o seu Reino de
glória.
... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes,
filhos predilectos de Nossa Senhora", p. 687.
Está próximo o reino glorioso de Cristo, que se
estabelecerá entre vós com a segunda vinda de Jesus ao
mundo. É o seu retorno na glória. É o seu glorioso retorno,
para instaurar entre vós o seu Reino e reconduzir toda a
humanidade, redimida pelo seu preciosíssimo sangue, ao
estado do seu novo Paraíso terrestre.
O que se prepara é coisa tão grande, que nunca houve
desde a criação do mundo. Preparai-vos com humildade,
com fé, com intensa oração. Preparai-vos, recolhendo-vos
todos no Cenáculo espiritual do meu Coração Imaculado.
Preparai-vos no silêncio e na espera.
... A Virgem
Maria "Aos Sacerdotes, filhos predilectos de...", p. 705.
Ele é a vossa Páscoa: a ponte que vos permite passar do
pecado à graça, da morte à vida, da escravidão à liberdade.
É o vosso irmão, que vos toma pela mão e vos conduz para
serdes verdadeiros filhos de Deus.
Jesus retornará sobre o trono real da sua glória, para dar
cumprimento àquela sua Palavra, que foi a causa de sua
condenação: as nuvens do céu prostrar-se-ão como
escabelo de seus pés; e virá para instaurar o seu reino de
Graça, de santidade, de amor, de justiça e de paz, levando
assim a perfeito cumprimento o desígnio da sua Redenção.
Vivei na espera do seu glorioso retorno e da vossa já
próxima libertação.
... A Virgem Maria
"Aos Sacerdotes, filhos predilectos de...", pp. 776-777.
Vós vos aproximais do momento do glorioso retorno de
Cristo. Então não vos deixeis tomar pelo medo, nem pela
tristeza, nem pela vã curiosidade, nem pelas preocupações

inúteis. Vivei, com a simplicidade dos pequenos, cada
momento deste novo Advento, no meu Coração Imaculado
e esforçai-vos solícitos por escancarar as portas dos
homens e dos povos ao Cristo que vem. E abri o coração à
esperança, para acolher com alegria o anúncio que hoje vos
dou: está prestes a cumprir-se o tempo do seu glorioso
retorno.
... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes,
filhos predilectos de Nossa Senhora", p. 669.
A Minha vinda terá lugar durante uma noite, e essa noite
será muito fria. Os astros do firmamento não darão mais o
seu esplendor e a terra estará de luto. Os habitantes da terra
e os animais terão sido destruídos em grande parte e a
superfície da terra apenas será ruína e desolação. Os
homens chorarão a sua loucura e a terra continuará a
balançar-se com a violência dos seus sobressaltos. O
mundo quedar-se-á atónito e os homens desolar-se-ão
diante da imensidade do desastre. A terra parecerá como
que despojada e em ruínas e os homens saberão que esse
estado ultrapassa os seus próprios meios. Os Anjos e os
Santos ajudá-los-ão a não ceder ao desânimo nem à
desolação que invadirão as suas almas, e os homens,
ajudados sobrenaturalmente, não cairão na tentação de pôr
fim aos seus dias.
Eu virei então na maior Glória que jamais apareceu no
mundo visível, e a Minha Luz jorrará como um raio de
leste a oeste e de norte a sul. Os homens levantar-se-ão e
apertar-se-ão uns contra os outros porque a admiração
apagará a sua alma. A Cruz e o Salvador aparecerão no
céu; a luz, naqual a aparição banhará, eclipsará a luz dos
astros e o sol apenas será uma pálida centelha em
comparação com a luz divina. Eu virei escoltado pela corte
celeste, e a beleza da Minha escolta, cuja diversidade e
riqueza são desconhecidas dos habitantes da terra, brilhará
no céu. Os Meus Anjos e os Meus Santos abrirão as suas
asas e o céu encher-se-á do seu voo. Eles repararão os
desastres e renovarão as ruínas. Voltarão a erguer o que
deve ser erguido e suprimirão os restos do que não deve
subsistir. As pedras e as paredes das casas serão levantadas
e as telhas dos telhados serão novamente colocadas no
lugar. As cidades e os campos serão limpos e a vegetação
plantada de novo e retalhada. A terra e tudo o que contém
será posta em estado de novo como o Senhor quer e
ordena. Os habitantes da terra ficarão estupefactos e de tal
forma reconhecidos que as suas lágrimas correrão pela cara
abaixo e suas mãos unir-se-ão numa prece de louvor, de
deferência e de deslumbramento.
... O Senhor (Irmã Bèghe, "Deus e os homens",
Edições Résiac, França, 1992, pp. 78-79).
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Novos Céus e Nova Terra
Sobre as ondas dos sofrimentos jamais conhecidos e de
prodígios nunca realizados, chegareis ao porto seguro de
novos Céus e de uma nova terra. Uma era de graça, de
amor e de paz está para nascer dos dias dolorosos que
estais vivendo.
... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes,
filhos predilectos de Nossa Senhora", p. 281.
Este mundo não passará antes que se cumpra tudo o que
se encontra escrito na Revelação. A humanidade,
submetida por enquanto à purificação que vai fazê-la
renascer à graça, vai encontrar-se daqui a pouco no estado
privilégio que tinham os nossos primeiros pais no paraíso
terrestre. Essa felicidade que lhes foi concedida no paraíso
aguarda todos aqueles que se convertem e vivem no amor
das oito Bem-Aventuranças.
... O Senhor
(Irmã Maria Natália, "Maria, Rainha Vitoriosa do
Mundo", Edições do Parvis, Suiça, 1990, pp. 193-194).
Depois da purificação, a humanidade viverá na pureza e
na beleza, como foi já o caso quando o Pai criou o primeiro
homem.
... A Virgem Maria à Irmã Maria Natália
("Maria, Rainha Vitoriosa do Mundo", p. 179).
Sim, passado o tempo do grande sofrimento, raiará a hora
do grande renascimento, e tudo reflorescerá. A humanidade
será um novo jardim de vida e de beleza; a Igreja - uma
família iluminada pela Verdade, alimentada pela Graça,
consolada pela presença do Espírito Santo. Jesus instaurará
o seu Reino glorioso. Ele estará convosco e conhecereis os
novos tempos, a nova era. Vereis finalmente uma nova
terra e novos céus!
Estes são os tempos da grande misericórdia.
O Pai exulta de ardor e quer derramar sobre esta pobre
humanidade as torrentes do seu infinito amor.O Pai quer
plasmar, com suas mãos, uma nova criação, que traga sua
marca divina mais visível, acolhida, aceita, na qual sua
paternidade seja exaltada e glorificada por todos. O respiro
desta nova criação será o sopro do amor do Pai, que será
glorificado por todos, enquanto se difundirá por toda a
parte, cada vez mais plenamente, como água que jorra de
fonte viva e inesgotável, a plenitude do seu divino amor.
E Jesus reinará: Jesus, por quem tudo foi criado; Jesus
que se encarnou, que se fez vosso Irmão, viveu convosco,
sofreu e morreu na Cruz para remir a humanidade e levá-la
a uma nova criação e para que seu Reino pudesse
lentamente difundir-se nos corações, nas almas, nas
pessoas, nas famílias, em toda a sociedade. Jesus, que vos
ensinou a oração para invocar o advento do Reino de Deus
na terra, verá finalmente transformada em realidade esta
sua invocação, porque instaurará o seu Reino. E a criação
voltará a ser um novo jardim, onde Cristo será glorificado
por todos e a sua Realeza divina acolhida e exaltada. Será

um Reino universal de Graça, de beleza, de harmonia, de
comunhão, de santidade, de justiça e de paz.
A grande misericórdia virá a vós como fogo de amor que
queima e será trazida pelo Espírito Santo, que vos é dado
pelo Pai e pelo Filho, para que o Pai possa ver-Se
glorificado e o Senhor Jesus sentir-Se amado por todos os
seus irmãos. O Espírito Santo descerá como fogo, mas de
maneira diversa da Sua primeira vinda: será um fogo que
tudo queimará e transformará, que santificará e renovará a
terra até aos fundamentos. Ele abrirá os corações para uma
nova realidade de vida e conduzirá todas as almas à
plenitude de santidade e de graça. Conhecereis um amor
tão grande, uma santidade tão perfeita como jamais haveis
conhecido até agora. O Espírito será glorificado nisto:
conduzindo todas as pessoas ao maior amor pelo Pai e pelo
Filho.
... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes, filhos
predilectos de Nossa Senhora", pp. 536-537.
Pelo Espírito de Deus, o mundo foi castigado quando se
desviou dEle, e esse castigo valeu à humanidade o mais
belo e o mais excelente dom de Deus: Ele próprio. Pelo
Espírito de Deus, o mundo castigado será renovado,
devolvido novo a uma humanidade renovada também. Pelo
Espírito de Deus, o mundo renovado conhecerá as belezas
e as maravilhas do Amor de Deus. O Espírito de Deus
renovará a face da terra mas também o avesso da terra,
assim como o interior e o exterior de tudo o que vive e se
move sobre a terra. Os homens não conhecerão mais nem a
fome, nem o frio, nem o sofrimento, nem a morte. Os
homens não conhecerão mais nem a ira, nem o ciúme, nem
a inveja, nem o desprezo, nem o ódio. Conhecerão a paz e
as delícias do entendimento, da paciência e da caridade. Os
animais, eles também, serão purificados e já não haverá
mais matança, carnificina, depredação. A vegetação de
igual modo beneficiará do renovo e será bela e
encantadora. Será abundante mas não invasora. Alimentará
os homens e servirá de alimento aos animais. E Deus virá
na Sua criação como Se comprazia a fazê-lo no paraíso
terrestre. Cumprir-se-á então a profecia de Isaías (Is 65, 1725), e os homens irão conhecer o seu Deus.
... O Senhor (Irmã Bèghe, "Deus e os homens",
Résiac, França, 1992, pp. 11-12).
A terra saiu do abismo e tornou-se a jóia da criação. Ela
perdeu a pérola preciosa que lhe fora confiada: o Paraíso
terrestre foi destruído em vez de ter sido conservado e
propagado. A terra está contudo destinada a achar
novamente o que o homem lhe fez perder e ela voltará a
achá-lo pela acção divina porque a acção humana falhou.
Assim acontece com tudo, para tudo e para sempre. Deus
dá, repara e volta a dar, e o segundo dom é maior, mais
sólido, mais perfeito e mais duradoiro do que o primeiro
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dom, não por causa de alguma imperfeição divina mas por
causa da imperfeição da criatura a quem Deus dá de
participar no desenvolvimento da Sua obra e que Ele
próprio renova quando a criatura imperfeita tudo estragou.
... O Senhor (Irmã Bèghe, "Deus e os
homens", Résiac, França, 1992, p. 91).
O Reino Glorioso de Cristo estabelecer-se-á antes de
tudo nos corações e nas almas. Esta é a parte mais preciosa
da Realeza divina de Jesus. De facto para isto o Verbo se
fez homem e veio habitar entre nós (Jn 1, 14). Para isto o
Filho se fez obediente ao Pai até à morte e à morte na Cruz
Cruz (cf. Ph 2, 8). [...]
O Reino Glorioso de Cristo corresponderá a um geral
florecer de santidade e de pureza, de amor e de justiça, de
alegria e de paz. Porque os corações dos homems serão
transformados pela força poderosa do Espírito Santo, que
derramar-se-á sobre eles com o prodígio do seu segundo
Pentecostes.
E as almas serão iluminadas pela presença da Santíssima
Trindade que produzirá nelas um extraordinário
desenvolvimento de todas as virtudes.
O Reino Glorioso de Cristo reflectir-se-á também numa
nova forma de vida para todos. Porque sereis levados a
viver somente para a glória do Senhor. E o Senhor será
glorificado quando for cumprida perfeitamente a sua
Vontade divina por cada um de vós.
O Reino Glorioso de Cristo coincidirá portanto com o
perfeito cumprimento da Vontade de Deus por parte de
toda sua criatura, de modo que, assim como no céu,
aconteça também sobre esta terra. Mas isto não é possível
se antes não for derrotado Satanás, o sedutor, o espírito da
mentira que sempre interferiu na história dos homens para
conduzi-los à rebelião contra o Senhor e à desobediência
da sua lei (cf. Ap. 20, 10).
O Reino Glorioso de Cristo estabelecer-se-á depois da
derrota completa de Satanás e de todos os espíritos do mal
e com a destruição do seu poder diabólico. Assim será
amarrado e precipitado no inferno e será fechada a porta do
abismo, para que não possa mais sair e fazer mal no mundo
(cf. Ap 20, 2-3). No mundo reinará Cristo.
O Reino Glorioso de Cristo coincidirá com o triunfo do
Reino eucarístico de Jesus. Porque num mundo purificado
e santificado, completamente renovado pelo Amor, Jesus
manifestar-se-á sobretudo no mistério da sua presença
eucarística.
A Eucaristia desprenderá todo o seu divino poder e tornarse-á o novo sol, que reflectirá os seus raios luminosos nos
corações e nas almas e depois na vida de cada um, das
famílias e dos povos, com todos formando um único
rebanho dócil e manso de quem Jesus será o único Pastor.
Para estes novos céus e esta nova terra vos conduz a
vossa Mãe Celeste, que hoje vos reúne de todas as
partes do mundo para preparar-vos para receber o

Senhor que Vem. … A Virgem Maria "Aos Sacerdotes,
filhos predilectos de Nossa Senhora", pp. 850-852.
Cristo instaurará seu reino glorioso com o triunfo
universal do seu reino eucarístico, que se desenvolverá
com toda sua força e terá a capacidade de transformar os
corações, as almas, as pessoas, as famílias, a sociedade e a
própria estrutura do mundo.
Quando tiver instaurado o seu reino eucarístico, Ele
levar-vos-á a gozar desta sua habitual presença, que vós
percebereis de um modo novo e admirável, e levar-vos- á a
fazer a experiência de um segundo, renovado e mais belo
Paraíso terrestre. ... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes,
filhos predilectos de Nossa Senhora ", p. 548.
A nova era, que vos espera, corresponde a um particular
encontro de amor, de luz e de vida entre o Paraíso, no qual
Me encontro na perfeita bem-aventurança com os Anjos e
os Santos, e a terra, na qual viveis vós, meus filhos, em
meio a tantos perigos e inumeráveis tribulações. É a
Jerusalém Celeste, que desce do céu sobre a terra, para
transformá-la completamente e assim formar os novos céus
e a nova terra.
A nova era, para a qual sois conduzidos, leva toda a
criação à perfeita glorificação da Santíssima Trindade. O
Pai recebe a sua maior glória de cada criatura, que reflecte
a sua luz, o seu amor, o seu divino esplendor. O Filho
instaura o seu Reino de graça e de santidade, libertando
toda a criação da escravidão do mal e do pecado. O
Espírito Santo derrama-se em plenitude com os seus santos
Dons, leva à compreensão de toda a Verdade e renova a
face da terra.
[...] A nova era, que já está para chegar, leva-vos a uma
plena comunhão de vida com os que vos precederam e que
aqui no Paraíso gozam da perfeita felicidade.Vede o
esplendor das Hierarquias Celestes; comunicai-vos com os
Santos do Paraíso; aliviai os sofrimentos purificadores das
almas que ainda se encontram no Purgatório. Experimentai,
de maneira forte e visível, a consoladora verdade da
Comunhão dos Santos.
[...] Esta minha festa (15 de agosto), que vos convida a
olhar para vossa Mãe Celeste assumpta ao céu, torna-se
assim para vós motivo de profunda alegria e grande
confiança. Em meio aos inumeráveis sofrimentos dos
tempos que viveis, vedes a mim como sinal de segura
esperança e de consolação, porque sou a porta luminosa
que se abre para a nova era, que foi preparada para vós pela
Santíssima Trindade.
... A Virgem Maria "Aos Sacerdotes, filhos
predilectos de Nossa Senhora", pp. 741-743.
Na Igreja resplandecerá de novo plenamente a luz da
verdade, da fidelidade, da unidade. Meu Filho Jesus
manifestar-se-á plenamente, de sorte que a Igreja se tornará
Luz para todas as nações da terra.
... A Virgem Maria
"Aos Sacerdotes, filhos predilectos de ...", p. 258.
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Na Igreja, purificada e completamente renovada,
resplandecerá, no seu grande poder, somente a Luz de
Cristo, que será por ela difundida em toda parte da terra e,
assim, todas as nações lhe acorrerão, para a perfeita
glorificação da Santíssima Trindade. ... A Virgem Maria
"Aos Sacerdotes, filhos predilectos de Nossa …", p. 804.
Quando na terra reinarão a Paz e o Amor, e que nela já
não haverá mais senão um único rebanho e um único
pastor, Maria aparecerá sob diversos aspectos para dirigir a
vida das almas. Ela, a Rainha da Paz, a gloriosa Senhora,
irá aparecer branca aos humanos brancos, negra aos
humanos negros, amarela aos humanos amarelos e
vermelha aos humanos vermelhos. Por Jesus Cristo, ela
espalhará a glória de Deus como mediadora, e por ela, o

Não é o fim do mundo que está próximo mas o fim dos
pecados, o fim da danação para muitas almas.
... O Senhor (Irmã Maria Natália, "Maria, rainha
Vitoriosa do mundo", Parvis, Suiça, 1990, p. 119).
A perda de uma só alma é uma coisa mais grave que
todas as guerras, epidemias, revoluções e desgraças de
todos os tempos. Isso, não podeis facilmente entendê-lo,
porque não sois capazes de entender o que quer dizer uma
eternidade de tormentos.
... O Senhor em
"Confidências de Jesus aos seus sacerdotes e aos seus
fiéis", Parvis, Suiça, 1992, p. 9.
Aqueles que hoje se agarram à Minha Misericórdia teriam
razão se não se olvidassem de uma coisa capital:
- Acaso, sim ou não, a alma vale mais do que o corpo?
- Na afirmativa, tratar-se-ia de Misericórdia, para salvar
os corpos, deixar que as almas se percam?
Eu não sou o Deus da vingança, mas sim o Amor infinito
e eterno, o que quer dizer que de toda eternidade Eu amovos infinitamente. Eu não quero a ruína dos homens, mas
porque Eu sou o Amor, Eu quero a sua salvação, a sua
salvação eterna.
... O Senhor em "Confidências
de Jesus aos seus sacerdotes e aos seus fiéis", p. 135.
Elevar-vos-ei a todos com a Minha Palavra. Não ficarei
silencioso, até que não tenha glorificado o Meu Corpo e
renovado inteiramente a Minha Igreja. [...] Por isso, não
tenteis sufocar a Minha Voz, nem os Apelos de Minha
Mãe. As Nossas Vozes continuarão a descer sobre vós
como um martelo que despedaça as rochas, até ao Dia da
Minha Glória.
... O Senhor (Vassula,
"A verdadeira vida em Deus ", vol. III, pp. 52-53).
Não digais, amanhã, no Dia do Juizo: "Eu nunca ouvi, eu
nunca tive conhecimento". Jesus e Eu, estamos-vos
revelando antecipadamente estas coisas, antes que
aconteçam, para que não possais dizer, quando vos
encontrardes face a face com o Senhor: "Eu não sabia.."
... A Virgem Maria (Vassula, vol. IV, p. 54).

título que lhe foi atribuído conferirá por sua vez todos os
dons celestes. O Sagrado Coração de Jesus e o seu
Coração, perfeitamente unidos, governarão o mundo até ao
Juízo Final. No lugar do trono dos sem-deus elevar-se-ão
dois tronos, o do Sagrado Coração de Jesus e o do Coração
imaculado de Maria. É pelos dois Corações unidos que o
mundo será salvo.
Jesus: "Quando Eu nasci, Eu trouxe a Paz no mundo, mas
este não tirou proveito dela. É preciso que o mundo alcance
a paz. Os homens são filhos de Deus. Deus soprou neles o
seu próprio fôlego. Deus não permite que o mantenham na
sombra. É pois necessário que os filhos de Deus gozem da
Paz que Eu lhes prometi."
... O Senhor (Irmã Maria Natália, "Maria, Rainha
Vitoriosa do mundo", Parvis, Suiça, 1990, pp. 163-164).
Hoje, dou a todos a possibilidade de ouvirem claramente
a Minha Voz, da Minha Santa Morada. A Minha Voz
ressoa, vinda de Jerusalém, como um eco, e atinge todos os
habitantes da terra. Mais tarde, ninguém poderá dizer que
Eu o não tenha avisado.
... O Senhor (Vassula, vol. III, p. 328).
A Minha Palavra descerá até vós, Criação, como um
Raio! Ai dos infiéis! ...O Senhor (Vassula, vol. II, p. 178)
...a rebelião cessará e chegará ao seu fim. Traspassada
pela Minha Palavra, será estendida morta para nunca mais
voltar a levantar-se. Desejo libertar-vos das mãos do
Maligno, fortificando-vos na Minha Luz.
... O Senhor (Vassula, vol. III, p. 90).
Ecclesia reviverá, por Mim! E não por ti, humanidade!
Eu sou Aquele que irá trazer a Minha esposa.
... O Senhor (Vassula, vol. III, pp. 325-326).
- Então, sorrir-lhes-ei, e a Minha Luz penetrará através
das dobradiças das suas portas e dos buracos das
fechaduras; a Minha Luz penetrará, mesmo por debaixo
das suas portas!
- Alleluia! Glória a Deus!
- Sim, coraçãozinho, grita de alegria. as vossas terras
estéreis darão frutos! Desatai a chorar de alegria, todos vós
que Me ouvistes. Com eterno Amor, Eu tive compaixão de
vós. Crescerão vinhedos, em vez dos espinhos e das
sarças. Quero mostrar a Minha Santidade e a Minha
Sabedoria, para fazer desaparecer a hostilidade desta era,
nos confrontos com a Minha Divindade, e a sua dita
sabedoria.
... O Senhor (Vassula, vol. III, p. 323).
As Obras do Pai espantar-vos-ão a todos.
... O Senhor (Vassula, vol. IV, p. 259).
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