
A Cruz na manhã de Páscoa

«A Cruz vai revelar-se aos homens, vai mostrar-se a eles. E todos virão arrepender-se ao pé 
da Cruz.» (Lucie, Le grand message de la Croix, Éd. Téqui, France, 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-
se-á 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.»

(St Faustina, Petit journal de Sœur Faustine, Éd. Jules Hovine, Belgique, 1985, p. 65)

«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.»

(Vassula, A verdadeira vida em Deus, Ed. Boa Nova, Portugal, 1994, vol. 4, p. 80).

«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.»

(Lucie, Viens Esprit Saint!, Éd. Téqui, France, 1992, p. 222)

«Levantarei o estandarte da minha Cruz e a humanidade inteira tremerá e cairá de joelhos 
adorando-a. Agora nestes tempos vem o último esforço da Graça para salvar o mundo: os 
corações arderão com o fogo da minha Cruz, triunfando da negra Ingratidão dos corações. As 
virtudes chegarão a matar a Ingratidão juntamente com os vícios. Uma grande força celeste vem 
hoje manifestar ao homem a minha Bondade e a sua Ingratidão: muitos corações ficarão feridos 
pelas minhas graças, muitos joelhos cairão por terra adorando-Me, as almas chorando os seus 
pecados e a sua ingratidão.

A Cruz, com o meu Coração cravado nela, expiou a Ingratidão no calvário, e a Cruz com o 
meu Coração volta hoje para se apresentar diante de um mundo infame e lembrar-lhe a sua 
Ingratidão. Vem abrir um domínio por entre as almas e fazer com que cessem as ingratidões e os 
vícios  e que reinem todas as virtudes.

O remédio contra a Ingratidão é a Cruz com o meu divino Coração cravado nela.
O meu divino coração despertará as almas mortas e adormecidas pelos vícios  e fará com que 

se arrependam, chorem a sua infidelidade e se sacrifiquem em minha honra. A Cruz com o meu 
Coração fará prodígios; ela atrairá e arrastará milhões de corações debaixo da sua sombra 
bendita; ela curará as almas tíbias e fará com que renasça o fervor dentro dos espíritos.»

(Excertos do documento: De las Virtudes y de los Vicios, de Concepcion Cabrera de Armida, 
ou Conchita, 1921, pp. 187-188).

«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 mundo aqueles que julgam ser a sabedoria. Esta é uma das razões 
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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.»

(Vassula, A verdadeira vida em Deus, Ed. Boa Nova, Portugal, 1996, vol. I, pp. 379-380).

«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 anuncia-vos o vosso Rei.»

(Lucie, Abba, Père, Éd. Téqui, France, Paris, 1994, pp. 113-115) 

«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 ver-Me 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.»     

( J.N.S.R., Testemunhas da Cruz,  Edições Boa Nova, Portugal, 1997, vol. 4, pp. 112-113)

«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)

«Esteja a vosso coração cheio de alegria, filhos prediletos, porque se prepara para vós a 
segunda Páscoa na glória.  Escuro e gélido sepulcro forma esta pobre humanidade que caminha 
na treva da recusa de Deus, é consumida pelo vento impetuoso das paixões, 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 
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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 (Movimento Sacerdotal Mariano, Aos Sacerdotes, filhos prediletos de 
Nossa Senhora, 16a edição Brasileira, outubro 1996, p. 687.

«E Eu, o Senhor, Deus e dono de todas as coisas, declaro a guerra ao Mal porque é chegado o 
tempo de o extirpar da Minha Criação e sou Eu quem abre as hostilidades. Sou Eu quem fecha as 
portas da Minha Fortaleza e sou Eu quem abre o fogo. Também sou Eu quem rechaçará os Meus 
adversários e sou Eu quem renovará a criação. O tempo está maduro, o tempo chegou para 
manifestar o Meu poder e a Minha ira. É chegado o tempo, e Eu não tardarei.»        (p. 44)

(Sœur Beghe, Dieu et les Hommes, Éditions Résiac, France, 1992, 107 pages)

«O Sol de Justiça dará em breve para cada um o som do despertar: e este será potente; como 
o eco no fundo do vale ele irá amplificando-se e repetindo-se; alguns ficarão petrificados pela 
força desta potência, pois dormiram como animais em estado de hibernação, em toda a sua 
friagem.

Vereis então o que o Fogo de Amor fará com esses seres de gelo: os seus corações derreter-
se-ão no Meu Amor. Aquele que Me resistirá aniquilar-se-á na morte eterna. 

Pois Deus é Vida e vem dar Vida àqueles que dormitam como àqueles que dormem 
profundamente.  

Ao som da Minha Voz, levantar-se-ão todos, os bons para seguir-Me, os outros para o nada. 
E eis que venho.»
(J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3, p. 216)

«Eis chegado o tempo do Meu Regresso e eis chegado o tempo do Meu Juízo. Separarei os 
bons dos maus e reunirei o Meu verdadeiro rebanho, aquele que Me terá sido fiel até ao fim. O 
Meu Regresso far-se-á na maior Luz, a que alumiará todas as nações, Luz eterna do Pai. 

Todos verão a Minha Luz descida do Céu sobre a Terra e vinda para confundir os ímpios, os 
que não crêem, os que se afastaram de Mim, os que Me perseguem. A Minha divina Luz 
alumiará o coração dos justos e dar-lhe-á  a ventura e a alegria  da presença de Deus neles.

A Minha divina Luz cegará Satanás e todos aqueles que obram para ele, eles cairão, a face  
contra a terra, e compreenderão que Eu os venci pela Minha Cruz. A todos, Eu deixarei uma 
última oportunidade de salvação, pois o Meu Coração transborda de misericórdia. Os que se 
tiverem desviado de Mim, mas que no último momento, apesar de todas as suas máculas, ousarão 
implorar o Meu perdão, o Meu divino Coração libertá-los-á das trevas e a Minha Luz habitará 
neles para a eternidade. Mas aqueles que, uma vez mais, Me rejeitarão, esses mesmos não 
poderão entrar no meu reino e pagarão o seu tributo de sofrimentos a Satanás que os levará 
juntos com ele para o inferno.

Eis, Meus filhos, como se efectuará o Meu Regresso na glória e o juízo sobre a Terra, juízo 
do Pai dos Céus.»                 (Jean-Marc, Parole de la Très Sainte Trinité, Éd. Saint-Jean 
Évangéliste, France, 1996, tome 1, p. 119)

«O Meu Regresso Glorioso não será enterrado, como enterrastes, a primeira vez, Aquele que 
vinha para vos salvar, Aquele que vos salvou, apesar de toda a vossa ingratidão, de todo o vosso 
deprezo.  
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Eu regresso, porque não conseguistes matar Aquele que é o Amor.»  
((J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3, p. 198)

«Hoje, o Senhor está às vossas portas e ninguém Me rejeitará como Eu Mesmo o fui, no 
momento em que o mundo recebia pela primeira vez o seu Rei Divino.  

Eu venho uma vez mais e, desta vez, não será da mesma forma, porque Jesus regressa 
vitorioso, para sempre, do Mal que irá encadear, na vossa própria presença, a fim de que pereça 
aos vossos olhos e jamais possa tentar fazer mal aos filhos de Deus.»  

(J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 4, p. 247)

«Nessa noite de espessas trevas, Eu Mesmo farei jorrar uma Luz : é a Cruz do Senhor, 
iluminada pela Sua Glória, que irá dar a Vida, justamente onde já reinava a morte sem Deus, 
despertando os espíritos para o Amor de Deus, destruindo o sono, que se abateu sobre toda a 
Terra, fazendo-se cada vez mais pesado, no decurso dos séculos, fazendo crer que o homem 
existe para viver, dormir e comer. Eu dei-vos dois mil anos de liberdade para regressardes a 
Mim, curados dessa falsa ideia. A Cruz vem dizer-vos, a todos e a cada um, que Deus enviou ao 
mundo o Seu Filho Único, concebido do Espírito Santo. Tomou carne da Virgem Maria, a Toda
Pura. Jesus fez-Se Homem, para vos mostrar o caminho de regresso ao Pai, santificados, para 
viverdes a Vida, para a qual todos vós  fostes criados.

Jesus diz-vos : « Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida ». A vossa vida tem um sentido 
profundo. Por pequena e insignificante que se considere, a vida na Terra deve ser vivida numa 
profunda procura, porque ela é o começo da verdadeira Vida em Deus; e ela irá prolongar-se, até 
fazer-vos penetrar nesse reino eterno em que a Vida irá reentrar no seu verdadeiro tempo, em que 
não mais há espaço nem limite. Conhecereis então o porquê do vosso nascimento : a vossa Vida 
está com o Pai por toda a eternidade.»  

(J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7,  pp. 68-69)

«Quando o Mal jurou alastrar-se sobre a Terra, Eu jurei salvar o mundo. Salvei-o com a 
Minha morte na Cruz. Salvá-lo-ei de novo com a Minha ternura. [...]

Então, Eu venho, não para castigar mas para corrigir com amor. Venho fazer  misericórdia 
de novo, para que apenas os que não querem viver pereçam, para que apenas os que Me odeiam 
voltem para a morte.

Eis que Eu venho, não para fazer justiça mas para que a Justiça seja. Eu consolarei, Eu 
reconfortarei, Eu cuidarei, tudo isso com bondade e benevolência.

Eu não deixarei que o mal prossiga. Eu condenarei aqueles que se opõem a Mim e Me 
desafiam continuamente. Esses serão excomungados por eles próprios, por sua própria vontade.

Então, filhinha, trabalha lá onde Eu te peço, emenda os corações e derruba o mal que impera 
no Meu santuário.

Ardentes fumaças levantar-se-ão quando este for derrubado, e a Minha Igreja conhecerá um 
triunfo como jamais Lhe foi dado conhecer.»  

(Françoise, Message de Conversion des coeurs, Éd. du Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 111)

«A Minha Justiça fará a sua obra quando se tiver tentado tudo em vão.»      (p.521)                             
«O vento de demência que se propaga no mundo apaziguar-se-á e precipitar-se-á nos 

abismos sem fundo donde não se volta, arrastando com ele os rebeldes à lei. A bonança volta 
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sempre depois da tempestade. O fogo divino latente sob as cinzas renascerá e cobrirá a terra com 
a sua viva chama de amor.»                                                                            (p.522)                                                                                                               

«Um dia um Deus ardendo de Amor criou o mundo para dar a esse Amor uma razão de ser.
Esse mundo não parou de decepcionar o seu Criador.                                                   

Hoje a medida está cheia, e se ele não se converte, sofrerá o castigo da sua felonia. Ele 
voltará para o vazio donde o tirei.

Eles esqueceram-se de que são pó e cinza. A terra não terá senão pó e cinza. Mas sobre essas 
ruinas o Meu amor renascerá mais vivo e mais luminoso que nunca. Ele encontrará nas almas 
apaziguadas a plenitude da sua acção criadora e salvadora.»                                (p.526)  

«Vês esta chamazinha, é a Igreja. Será que se vai apagar?
Ela vacila, ela chega ao extremo limite da vida. Mas eis que o sopro do Espírito aviva esta 

chamazinha. Ela não se apagará, ela subirá e alumiará todas as nações. Não temas nada minha 
filha, ainda aqui estou, e a Minha Igreja não perecerá.»                                     (p.516)  

(Marguerite, Message de l’Amour miséricordieux aux petites âmes, Éditions Jules Hovine, 
Belgique, 1973, 528 pages)

«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.»  
(J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3, p. 203)

«Que escolhereis vós? A Minha Luz ou as trevas?
Agora, conheceis-Me : Eu sou a Luz do mundo, Eu sou a Verdade; e vós já não podeis 

tergiversar.  […]
Àqueles a quem a incompreensão acaba por conquistar e não estão ainda preparados para 

Me seguir, Eu Próprio concederei um tempo breve, porque é o tempo de que Eu Me servirei para 
isso : Faço uma reforma do Meu Governo, o Céu e a Terra serão um na Minha Santa Glória 
Eterna, a Minha Nova Terra e os Meus Novos Céus.»  

(J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 6, pp. 90-92)

«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 prediletos de Nossa Senhora, 16a edição Brasileira, 
outubro 1996, p. 705.
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