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Dedico este trabalho a todos aqueles que esperam
com amor e alegria a Vinda Gloriosa de Jesus
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“Tudo isto devia ser profetizado, anunciado e garantido previamente como realidade futura infalível,
a fim de que não provocasse o terror com uma vinda inesperada, mas ao contrário, sendo objecto da nossa
fé, o fosse também de uma ardente esperança.” (Sto Agostinho)
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INTRODUÇÃO
Fim dos tempos. Corria o ano de 2009 quando houve um tremor de terra em todo o país, tendo eu
acordado na Covilhã, onde vivia. Foi um abalo telúrico ocorrido em 17 de Dezembro de 2009 que se fez
sentir na Península Ibérica. O sismo, com uma magnitude de 6,0 graus na escala de Richter, ocorreu às
01h37m e o epicentro deu-se no mar, a 10 km de profundidade e a Oeste de Gibraltar, cerca de 185 km a
Oeste de Faro e 264 km a Sudoeste de Lisboa. Apesar da intensidade, não foram registados danos pessoais
ou materiais.
Nas semanas seguintes fiquei muito atento a notícias de outros terramotos no mundo: Índia, Chile,
Iália…e isto despertou-me a questão: “Onde é que eu já vi isto escrito???” E fui ler o Enagelho… ao chegar
ao capítulo 24 de S. Mateus, em que Jesus fala dos sinais que precedem a Sua Vinda
Gloriosa…versículo 7: ”Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes,
PESTES E TERREMOTOS EM TODOS OS LUGARES. Tudo isto será o princípio das dores.”
Espantado, exclamei: - “ESTÁ TUDO A ACONTECER!!!” A partir daí comecei a discernir e a estudar
sobre o fim dos tempos e as aparições da querida, amada e honrada Nossa Senhora.
O Pe. Alfredo Saenz SJ escreveu um livro sobre este tema, que enviou na altura ao Cardeal Joseph
Ratzinger (futuro Papa Bento XVI). Este respondeu por carta (25/7/1996) que este tema é
“programadamente esquecido” dentro da Igreja!
Este livro meus filhos não é bem um “livro”, é mais uma recopilação de vários temas, fruto de retiros
e outras formações. Trata-se não de pensamentos ou ideias minhas, mas de um estudo alargado que inclui os
principais temas do fim dos tempos. Dou então a palavra aos que realmente sabem:
“Somente por meio da verdade a humanidade será curada espiritualmente.” (Nossa Senhora a Luz
de Maria, 20 de Junho de 2020)
Vejamos algumas mensagens do Escorial.
Escorial, 1 de Agosto de 1998:
Jesus: “Eu, o Filho de Deus Vivo, o Filho de Maria, Jesus, quero que conheçais o Nome da Minha
Mãe, quero que saibais o poder de Maria. Maria tem o poder de esmagar a cabeça do inimigo. Maria é a jóia
pura do Céu. Maria é o Canal de todas as graças. Maria é a Medianeira entre os homens e Eu. Como é que
os homens não acorrem a Maria? É A HORA DE MARIA E EU PUS O MUNDO NAS SUAS
MÃOS.”
5 DE FEVEREIRO DE 2000, JESUS:
“Ah, Meus filhos, não permitais que aqueles que se julgam sábios e poderosos perturbem as vossas
mentes! É por esses que o Meu Coração mais sofre, pois o orgulho impede-os de serem simples e humildes
e leva-os a julgarem-se superiores a todos os seres humanos. Tende o coração puro, Meus filhos; amai-vos
uns aos outros; tende o mesmo pensamento de Deus; vivei na unidade e no amor, pois é o que agrada ao
Meu Coração. De que serve a um homem ser sábio, se não sabe amar, partilhar, nem estabelecer comunhão
com os outros? Onde é que Eu ia, Meus filhos? À procura dos pobres, dos necessitados, dos incultos, dos
deserdados. Eu sou o vosso Mestre, e o mestre é mais do que o discípulo. O amor, essa é a carreira mais
importante, mas que vós esquecestes, e o mundo está no caminho da destruição porque os homens não se
amam uns aos outros, perderam a alegria, o entusiasmo, porque os seus corações são blocos de gelo. Eu sou
fogo que derreto os corações. Vinde a Mim que Eu derreterei os vossos corações e farei o vosso coração
semelhante ao Meu, para que partilheis uns com os outros as vossas penas, as vossas alegrias e comuniqueis
uns com os outros, Meus filhos. Que teria sido de vós se Eu Me tivesse ocultado e não fosse pelo mundo
para ensinar aos homens as verdades da salvação?”
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4 DE MARÇO DE 2000, MARIA:
“A situação do mundo é grave, apesar dos homens estarem cegos e não verem as consequências do
pecado nos desastres que surgem por todo o mundo.”

2 DE SETEMBRO DE 2000
Nossa Senhora: “Quantas vezes já vos adverti, Meus filhos, que o vosso pensamento tem de estar em
Deus para conseguirdes desprender-vos da carne e do sangue e das tarefas caseiras. Quantas almas se
perdem por causa dos apegos mundanos, pois não adoram senão um só senhor: o mundo e as suas vaidades!
Adoram os sete pecados capitais – que triunfam sobre a humanidade – e a carne, Minha filha, que as
introduzem no mais profundo do inferno. Mas os homens continuam a pensar que a situação no mundo é
muito boa. Só os cegos e os surdos podem pensar assim. Ah, Meus filhos, os homens esqueceram a oração,
não querem renunciar às paixões e, por isso, Satanás é o rei do mundo e está a fazer estragos por todo o
lado. Com oração, sacrifício e penitência, o demónio foge dos lares, dos conventos e de todas as
comunidades que caíram em letargia.
Minha filha, a maioria dos homens está possuída por Satanás.
O demónio apodera-se das suas almas porque os homens abandonaram Deus e ficaram nas trevas. Eles
querem sair dessas trevas, mas não descobrem a luz porque não encontram quem os ajude a sair da situação
em que estão mergulhados, Minha filha. Orai muito, orai. Jejuai, Meus filhos, fazei penitência, para que os
homens voltem o seu olhar para Deus e se libertem, pois estão encadeados a Satanás, e só com a oração e o
jejum se pode expulsar estes demónios, Minha filha”.
Isaías 7, 9: “SÓ QUEM TIVER FÉ SOBREVIVERÁ!”

Fundão, 8 de Março de 2021
(Memória de S. João de Deus)
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AS PROFECIAS DE GARABANDAL:

AVISO, MILAGRE E CASTIGO
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1. AVISO
“O Senhor Javé nada faz sem revelar o seu segredo aos profetas, seus servos”. (Amós 3,7)
“8

E, quando Ele vier, dará ao mundo provas irrefutáveis de uma culpa, de uma inocência e de um
9

julgamento: de uma culpa, pois não creram em mim;
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de uma inocência, pois Eu vou para o Pai, e já
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não me vereis; de um julgamento, pois o dominador deste mundo ficou condenado.» (Jo 16, 8-12)
13

Quinta promessa do Espírito - Quando Ele vier, o Espírito da Verdade, há-de guiar-vos para a Verdade
completa. Ele não falará por si próprio, mas há-de dar-vos a conhecer quanto ouvir e anunciar-vos o que
há-de vir.” (Jo. 16, 13)
Como acontece na grande maioria das Aparições, os locais onde a Mãe de Deus se manifesta
dificilmente estão nos mapas, pois tratam-se de pequenos povoados distantes dos grandes centros e
principalmente escondidos em montanhas e cordilheiras íngremes de difícil acesso. Seus habitantes são
pessoas simples, pobres e que sobrevivem com dificuldade dos poucos recursos que conseguem obter de
suas colheitas e animais. Porém, normalmente é gente de fé e oração, muita fé. Entendemos com isso que
Deus está mostrando o quanto ama e valoriza os humildes e a simplicidade.
Em 1961, San Sebastian de Garabandal era um aglomerado de 80 casas de pedra e 300 moradores,
encravada no meio a uma grande cordilheira no norte da Espanha, nas montanhas cantábricas, pela
proximidade do mar Cantábrico. A cidade próxima mais conhecida era Santander, a 100 km de distância. O
povo reunia-se diariamente, homens, mulheres e crianças, para rezar. Suas orações predilectas eram as
ladainhas, o terço e a Via Sacra.
Neste simples e escondido lugar deram-se cerca de 2000 aparições da Virgem Santa Maria, sob a advocação
de Nossa Senhora do Carmo, entre 1961 e 1965.
A primeira manifestação do Céu que se tem notícia
ocorreu em 18 de Junho de 1961 (domingo), no fim da
tarde, quando quatro meninas colhiam maçãs no pomar do
vizinho. Eram elas:
__ Maria Concepción González (Conchita) de 12 anos;
__ Jacinta González, 12;
__ Maria Dolores (Loli), 12;
__ Maria Cruz González, 11.
Depois de cederem à tentação de colher a fruta,
mostravam-se todas com remorso, comentando que seus
Anjos da Guarda deviam estar muito tristes. Nesse instante, apesar do céu estar limpo, soou um forte e
estranho trovão.
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Em seguida, conta Conchita, “apareceu-me um figura muito bonita
envolta numa luminosidade que não me feria a vista”. Ato contínuo entrou
em estado de êxtase, sua cabeça voltou-se para trás e fixou os olhos no céu. As
outras três ficaram assustadas ao vê-la, quando iam chamar sua mãe, olharam
para onde Conchita mostrava, e gritaram: “O Anjo!!!” Nesse instante todas as
quatro meninas ficaram em profundo, silencioso e contemplativo êxtase. A
manifestação silenciosa do Anjo durou cerca de meia hora.
Em muitas Aparições de Nossa Senhora, os Anjos antecedem como
uma preparação. Em Fátima foi também assim.
A primeira Aparição da Mãe de Deus aconteceu pelas 18 horas de um
domingo, 2 de Julho de 1961, enquanto as meninas caminhavam rezando o
terço, dirigindo-se ao local da visão do Anjo, já acompanhadas por uma pequena multidão de devotos e
curiosos. A Virgem Santíssima denominou-se Nossa Senhora do Monte Carmelo avalizando assim o fato
de comemorarmos em 16 de Julho, Nossa Senhora do Carmo.
Estas aparições duraram quatro anos (1961 a 1965) e que mais de 2000 manifestações do Céus.
Precisamos divulgar as três profecias mais importantes reveladas por nossa Mãe Celestial, e que felizmente
tem alertado milhões de pessoas em todo o mundo, no últimos cinquenta anos.

Conchita entrevista, vídeo youtube “Garabandal entrevista a Conchita” do canal LaMisionBR
publicado a 16 de Novembro de 2011:

“Nós víamos a Virgem como alguém de quem tínhamos muitas
saudades. A primeira mensagem que nos deu – de 18 de Outubro de 1961 –
gostaria de a transmitir textualmente”:
«É preciso fazer muitos sacrifícios, muita penitência. Temos que visitar o Santíssimo com
frequência. Mas antes temos que ser muito bons. Se não o fazemos virá um castigo. O cálice está a
encher-se e, se não mudamos, virá um castigo muito grande».
Narrador: “Numa das Aparições, as videntes viram o Castigo que ameaça o mundo. Mas Deus
enviaria ao mundo uma oportunidade para evitar o Castigo, denominado “o Aviso” – que na Bíblia aparece
como expressão «iluminação das consciências».
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Conchita – O Aviso virá da parte de Deus, vamos senti-lo no interior e o veremos com os nossos
olhos; será como se duas estrelas chocassem num grande estrondo e produzissem muitíssima luz mas
não cairão nem nos magoará. Nesse momento veremos a nossa própria consciência e se fará presente
tudo o que fizemos ou deixámos de fazer, veremos todo o bem e todo o mal que fizemos.
Entrevistador – O que pode dizer-nos sobre o Grande Milagre?
Conchita – Ocorrerá em Garabandal e todos os que estiverem à volta o presenciarão. Nossa
Senhora diz que os doentes se curarão e os pecadores se converterão! E a partir desse dia os pinhos
ficarão marcados com um sinal que ficará aí para sempre – será com um raio de sol. Virá da parte de
Deus, poderá ver-se e fotografar-se mas não será palpável.
Entrevistador - Sabe quando se realizará?
Conchita – Sim, conheço o ano, o mês e o dia mas a Virgem disse para o dizer 8 dias antes de
acontecer.
Narrador – No dia de 18 de Junho de 1965 é dada a 2ª Mensagem para o mundo:
«Como não se cumpriu e não se deu muito a conhecer a minha mensagem de 18 de Outubro, dirvos-ei que esta é a última. Antes o cálice estava a encher-se, agora está a transbordar. Muitos sacerdotes
vão pelo caminho da perdição e levam muitas mais almas com eles. Cada vez se dá menos importância à
Eucaristia. Com os nossos esforços devemos evitar a ira de Deus sobre nós. Se Lhe pedis perdão com as
vossas almas sinceras Ele perdoar-vos-á. Eu, vossa Mãe, por intercessão do Anjo São Miguel, quero
dizer-vos que vos emendeis. Já estais nos últimos avisos. Amo-vos muito e não quero a vossa condenação.
Pedi-nos com sinceridade e Nós dar-vos-emos. Deveis sacrificar-vos mais. Pensai na Paixão de Jesus.»
Conchita – Depois do Milagre, todos mudaremos de ideias. Esquecemos o sentido do pecado,
tirámos-lhe importância, não nos mortificamos nem sacrificamos. Hoje já nada é pecado, parecemos
empenharnos para que o Castigo venha! Assim, o Castigo virá. O melhor que podemos fazer é ensinar
os nossos filhos A AMAR A DEUS, À SUA BENDITA MÃE E A TER MUITA FÉ EM JESUS!
Entrevistador – E qual é o seu maior desejo para o resto da sua vida?
Conchita – AMAR A DEUS E FAZER A SUA VONTADE!!!...

Um sacerdote Jesuíta, Pe. Richard Foley, numa de suas conferencias sobre Garabandal:
“Três bombas de tempo foram accionadas em Garabandal, desde 1961. São bombas de tempo de uma
espécie muito especial e sagrada, pois pertencem ao mundo sobrenatural da profecia; isso significa que elas
concentram o nosso olhar em eventos divinos ainda escondidos no futuro.
Nós tomamos conhecimento desses três acontecimentos pro intermédio da própria Rainha dos
profetas; eles são comumente denominados de o Aviso, o Milagre e o Castigo.”
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Profecia bíblica (Ap. 6, 12-17) – 4 efeitos do Aviso
«12

E, quando Ele abriu o sexto selo, houve um grande terramoto e o Sol tornou-se negro, como um

pano de crinas, e toda a Lua ficou como sangue.
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As estrelas caíram do céu à terra, como os figos verdes
14

caem de uma figueira sacudida por um furacão. (cósmico) O céu foi afastado, como um livro que se enrola
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e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. (natural) Os reis da terra, os poderosos, os
generais, os ricos, os fortes, todos, escravos e livres, se esconderam nas cavernas e nos rochedos das
16

montanhas; (social) e diziam às montanhas e aos rochedos:
«Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro.
17

Porque chegou o grande dia da sua ira; e, quem poderá resistir?» (espiritual)
S. Mateus (Mt. 24, 29-30)
 Vinda do Filho do Homem (Mc 13,24-27; Lc 17,22-31; 21,25-28) –
29

 «Logo após a aflição daqueles dias, o Sol irá escurecer-se, a Lua não dará a sua luz, as estrelas
30

cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do
Homem e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu,
com grande poder e glória.»
Testemunho-entrevista de Conchita
Entrevistas feitas à vidente principal, Conchita em 1965, 1968, 1873,
1977, 1980, 1989:
Este Aviso está ligado a um fenómeno da natureza; que este
nome existe no dicionário e começa com a letra "A". Que o Aviso é
algo que vem directamente de Deus e poderá ver-se em todo o mundo
ao mesmo tempo. Será como uma lista dos nossos pecados e será visto
e sentido tanto pelos crentes como pelos não crentes e por pessoas de todas as religiões. O Aviso é como
uma purificação para preparar-se para o Milagre. É também uma espécie de catástrofe, que fará com
que pensemos nos mortos, ou seja, que preferiríamos estar mortos do que sentir a vivência do Aviso.
Este Aviso será uma correcção da consciência do mundo e aqueles que não
conhecem a Cristo, isto é, aqueles que não são cristãos acreditarão que é um Aviso
de Deus. Que o mais importante desse dia é que todas as pessoas do mundo verão
um sinal, uma graça ou um castigo dentro de si próprias, por outras palavras, um
Aviso. Ficarão completamente sós no mundo naquele momento,
independentemente de onde estejam, a sós com a sua consciência e perante Deus.
Verão então todos os seus pecados e o que os seus pecados causaram.
Cada um sentirá de forma diferente este evento, porque vai depender da consciência de cada
um, já que os pecados são diferentes de uma pessoa para a outra. O Aviso estará ligado a um
fenómeno astral, como se duas estrelas colidissem entre si; este fenómeno não causará danos físicos,
mas espantar-nos-á, porque nesse preciso instante veremos as nossas almas e o dano que causámos;
será como se estivéssemos a agonizar, mas não morreremos pelos seus efeitos, embora seja possível
que morramos de susto ou devido à impressão de nos vermos a nós próprios.
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- Qual a natureza do Aviso?
- Será como um fogo. Não queimará a nossa carne, mas o sentiremos no corpo e no espírito;
-Veremos o que significa perder a Deus, sentiremos a acção purificante de uma chama abrasadora;
Em resumo, será como passar pelo JUÍZO PARTICULAR AINDA EM VIDA.

- Quando acontecerá o Aviso?
- Está associado a uma «invasão» em Roma, em que o comunismo jogará
um papel importante. Estes acontecimentos terão lugar antes do Aviso; ocorrerá
quando a situação estiver no seu pior momento.

Jacinta disse a Ramon Perez e Jacques Serrs em 1979:
“O Aviso ocorrerá quando o mundo mais precisar dele; quando a Rússia de
repente se superar e fizer parte do mundo livre. O Aviso virá quando virdes que a
Santa Missa não puder ser celebrada livremente em qualquer lugar…”
A Conchita disse ao Pe. Albrecht Weber em sua casa a 14 de Novembro de
1965: “O Papa irá à Rússia, a Moscovo. Quando ele regressar ao Vaticano, as
hostilidades irão explodir em várias partes da Europa.”

No momento preciso da abertura do Concílio Vaticano II, Conchita teve um êxtase com Nossa
Senhora. O futuro Aviso dar-se-á depois de um momento difícil para a Igreja, “algo como um Cisma” –
afirmou o que ouviu o próprio irmão de Conchita, Serafín, presente no êxtase.
Jesus a Marga: (10-11-2015)
“As hordas do inimigo não querem dar ao irmão a oportunidade de
se converter! E eles querem que o Cisma seja aberto antes do Aviso. Para
que todos os irmãos se sintam excomungados! E para que aqueles que
pressionaram para fazê-lo [tradicionalistas], se sintam terrivelmente
culpados por terem cortado a Igreja. E nem uns nem outros, voltem depois
do Aviso.
O Aviso ocorre quando o Cisma já foi oficialmente proclamado.”
REZAMOS NO CREDO: De novo há-de vir PARA JULGAR OS VIVOS E OS MORTOS e o seu
reino não terá fim…
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Nossa Senhora ao Pedro Régis (Anguera, Brasil)
Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, nº2765, 27.11.2006
“Queridos filhos, chegará o dia em que o Senhor derramará uma grande graça sobre a humanidade.
Todos os homens serão tocados e verão seus erros e pecados. Por um instante os homens verão todos
os males praticados e terão consciência do chamado de Deus para uma mudança radical de vida. Aí
cada um poderá escolher o caminho a seguir. Ainda não será o fim. A humanidade será melhor com homens
e mulheres mais cheios de espiritualidade, mas ainda não estará perfeita. Rezai. Por fim Meu Imaculado
Coração triunfará. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vem para vós. Tudo isso acontecerá, mas antes a
humanidade carregará pesada cruz.”
NOSSA SENHORA, Escorial (1981-2002)
“Todos verão o Aviso e conhecerão o seu significado, Minha filha.
Estai preparados, para que não recebais o Castigo. É muito importante
estar com Deus. No dia do Aviso haverá pessoas que morrerão de medo,
minha filha. Procurem estar essa noite rezando diante do Santíssimo
Sacramento ou em vossas casas com as portas fechadas.”(23.10.1981)

“Minha filha, em breve haverá um Aviso. Este Aviso será para toda a humanidade” (4.12.1982)

“Fenómeno astronómico que começa pela letra A…”
11 fevereiro de 1982:
"O castigo está muito perto; consistirá minha filha, em que os astros chocarão com a terra; estão a
ponto de destruir a maior parte da humanidade. O astro Eros iluminará toda a humanidade; será horrível,
minha filha, parecerá que o mundo está em chamas. Até os justos o verão, mas não os afectará
absolutamente nada. Muitos também morrerão dessa grande impressão, será como chuva de fogo; tremerá
toda a Terra.
MISSION io-eros VIDEO
26.02.1982: “Todos aqueles que seguem o caminho da luz têm que carregar a cruz e seguir o caminho do
sofrimento. Mas os humanos não pensam mais do que se divertir e cometer pecados. Diga a todos que, como
não mudam e pedem perdão dos seus pecados e se arrependem, o Castigo está muito próximo; que o som
das trombetas vai soar muito em breve e, naquele momento, a Terra vai estremecer e o Sol vai girar com
grandes explosões, e a Lua vai escurecer, e muitos fenÓmenos serão vistos por todo o planeta Terra. Uma
estrela iluminará a Terra. Vai parecer que está envolto em chamas, vai durar vinte minutos; o pânico se
espalhará por toda parte. Todos aqueles que acreditam em Deus e na Santíssima Virgem ficarão em êxtase
durante esses vinte minutos. Isso é muito perto, minha filha. "
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25.12.1982

Olha, minha filha, em que vai consistir o Aviso ... (Luz Amparo chora amargamente ao ter essa visão).
Parece, minha filha, que o mundo está envolto em chamas; Pobre homem que não está na graça de Deus!
Prestem atenção, meus filhos, estou lhes dando muitos avisos. Estou me manifestando em muitas partes do
mundo, a fim de salvar pelo menos um terço da Humanidade; não sejam ingratos, meus filhos. E você,
minha filha, seja humilde, a humildade é a base de tudo.
17/03/1983: “Minha filha, minha filha, sofre; sofrer pela Humanidade, para que se convertam. A ira do
Pai está próxima. Orar; faça sacrifícios pelos pecadores. O mundo está em grande perigo. Sejam apóstolos
de Jesus Cristo. Avise a humanidade. Meu Filho virá em uma nuvem para julgar a todos de acordo com suas
obras. O fim dos tempos está muito próximo. Não tema; continue orando. Deus estando com você, o que
você teme? Quem nega meu Filho, o Pai o negará. O Pai Eterno está muito zangado; pergunte ao Pai Eterno,
que está de braços abertos. Em muitos lugares eu apareci, mas eles ignoram meus avisos. Não sejam
herodes, sejam apóstolos dos últimos tempos. Oração e sacrifício; com oração e sacrifício você pode salvar
muitas almas. "
30.7.1983:
“Meus filhos: sereis avisados e vereis reflectida a vossa alma como num espelho, daquilo que foram durante
toda a vossa existência, minha filha. Esse é o mistério de Deus que o homem nunca descobriu, meus filhos;
muitos, naquele momento, ficarão horrorizados, minha filha, e não vão querer nem mesmo acreditar na
palavra de Deus. É por isso que vos peço que peçam luz ao Espírito Santo, para que, quando esse momento
chegar, se iluminem para compreender quão misteriosos e ocultos são os desígnios de Deus. "

Ao Pe. Gobbi (1972-1997)

(22 de Maio de 1988)
384. “Com o Seu Amor divino, o Espírito Santo, abrirá as portas dos corações
e iluminará todas as consciências.
Cada homem ver-se-á a si próprio no fogo abrasador da verdade divina.
Será como um pequeno juízo. Depois, Jesus Cristo trará o seu Reino glorioso
ao mundo”
(2 de Outubro de 1992)
479. « Aquilo que irá acontecer será algo tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo.
Será como UM PEQUENO JUÍZO E CADA UM VERÁ A SUA PRÓPRIA VIDA E TODAS AS SUAS
OBRAS NA PRÓPRIA LUZ DE DEUS.
Ao primeiro Anjo cabe a tarefa de proclamar a todos este anúncio: "Dai a Deus glória e obediência,
louvai-O porque chegou o momento em que Ele vai julgar o mundo. Ajoelhai-vos diante d'Aquele que fez o
céu, a terra, as fontes e o mar" (cfr. Ap 14, 7).

15

Nª Srª a LUZ DE MARÍA, 11 DE JULHO DE 2020
“Não quero que sucumbam neste momento, continuem sob a protecção de Meu Filho, VIVEI NA
CONTAGEM REGRESSIVA PARA O ENCONTRO COM O QUE PROJECTO PARA A
HUMANIDADE.
Arrependei-vos em cada momento da vida, ARREPENDEI-VOS E ALTERAI OS PECADOS
COMPRADOS! É IMPORTANTE MANTER A PAZ ANTES DA PROXIMIDADE DO AVISO em que
sereis examinados desde as entranhas, uma única ofensa cometida será examinada.
Para alguns será um sopro, para outros um verdadeiro tormento do qual sentirão que não sairão, para
alguns será o reencontro com Meu Filho amado em face do arrependimento pelas ofensas cometidas. Para
outros será incontrolável olhar para si mesmos diante do mal que experimentaram e sentirão que morrem
sem morrer, pelo que então se levantarão contra o Povo de Meu Filho unido às hordas do mal.
Este Acto de Divina Misericórdia pelas almas não deve acontecer sem que vós, filhos de Meu
Imaculado Coração, se examinem continuamente, não descansem, confessem os pecados que cometeram e
não pequem mais.”

Iª Lúcia
Nihil obstat – Mons. Luciano Guerra
Imprimatur – D. Virgílio Antunes
CAPÍTULO XIII - O SEGREDO ESCRITO
3. Nossa Senhora permite que Lúcia escreva o Segredo e dá-lhe novas
luzes.
Dia 3-1-1944
“E senti o espírito inundado por um mistério de luz que é Deus e n’Ele vi e ouvi, - A ponta da lança
como chama que se desprende, toca o eixo da terra, - Ela estremece: montanhas, cidades, vilas e aldeias com
os seus moradores são sepultados. O mar, os rios e as nuvens saem dos seus limites, transbordam, inundam e
arrastam consigo num redemoinho moradias e gente em número que não se pode contar, é a purificação do
mundo pelo pecado em que se mergulha. O ódio, a ambição provocam a guerra destruidora! Depois senti no
palpitar acelerado do coração e no meu espírito o eco de duma voz suave que dizia: No tempo uma só Fé,
um só Batismo, uma só Igreja, Santa, Católica, Apostólica. Na eternidade, o Céu!” (pág. 267)
 La Sallette 1846
“As estações mudarão. A Terra somente produzirá frutos maus. Os astros perderão os seus
movimentos regulares. A Lua só reflectirá uma débil luz avermelhada. A água e o fogo imprimirão ao globo
terrestre movimentos convulsivos e horríveis terremotos, que tragarão montanhas e cidades inteiras...
Ai dos habitantes da Terra! Virão guerras sangrentas e fomes, pestes e enfermidades contagiosas;
chuvas (…) que abalarão cidades, terramotos que engolirão países…”
Diário de Santa Faustina, N.83 Escreve isto: Antes de vir como Justo Juiz,
venho como Rei da Misericórdia. Antes de vir o dia da Justiça, nos céus será
dado aos homens este sinal: Apagar-se-á toda a luz no Céu e haverá uma grande
escuridão sobre a Terra. Então aparecerá o sinal da Cruz no Céu, e dos orifícios,
onde foram pregadas as mãos e os pés do Salvador saírão grandes luzes, que,
por algum tempo, iluminarão a Terra. Isto acontecerá pouco antes do último
dia.
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Mt. 24, 29-30: “O Sol irá escurecer-se, a Lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os
30

poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todos os povos
da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória.”
MENSAGENS A SULEMA
28.08.2012, Jesus:
"O Aviso é uma intervenção directa de Deus, é uma purificação,
primeiro sinal para todos de que a vossa época está a chegar ao fim, quer
dizer, o fim da vida tal como ela é presentemente. Este acontecimento é um
momento único na história da Humanidade.
Far-se-á ouvir um barulho ensurdecedor, e a Cruz luminosa brilhará no céu; ela estender-se-á de Oriente a Ocidente para anunciar a
aproximação da iluminação das consciências. Assim que virdes o céu escurecer, colocai-vos de joelhos, com
o Terço na mão, e rezai, rezai, rezai, porque tudo se passará muito depressa. O dia tornar-se-á noite; como
em Fátima, o Sol girará e extinguir-se-á durante três horas; a Lua obscurecerá e assistir-se-ão a grandes
fenómenos em toda a Terra!
Cada um viverá uma experiência mística pela qual poderá ver o seu estado de alma à luz da
Justiça Divina, semelhante à graça concedida a Saulo de Tarso, que foi penetrado por esta luz. Paulo
obedeceu ao aviso que Eu lhe dei, arrependeu-se, e tornou-se um discípulo fiel, o apóstolo dos pagãos.
Quando se produzir, tudo parará, meus filhos. Será com um fogo, mas não queimará a vossa carne; no
entanto, senti-lo-eis interior e exteriormente. O Espírito Santo virá como um orvalho celeste de graça e de
fogo, que renovará o mundo inteiro; nesse momento, os vossos pecados ser-vos-ão revelados, o bem que
deixastes de fazer e o mal que fizestes. Ele porá a descoberto o que está está condido nas trevas e fará
aparecer as intenções secretas, porque nada mais estará escondido, não para vos fazer sofrer, mas antes por
amor e por misericórdia; sofrereis por causa dos vossos pecados não confessados.
Compreendeis a minha insistência em vos demonstrar porque deveis ir ao Sacramento do Perdão para estardes preparados? De outro modo, ides conhecer a dor do Purgatório ou do Inferno. Vós
vê-lo-eis todos; quer queirais quer não. Será o maior gesto da Minha Misericórdia. Concederei a todos uma
última oportunidade.
E, nesse momento, cada um poderá libertar-se de todos os seus pecados indo ao Sacramento do
Perdão, com um grande arrependimento e o desejo de nunca mais ofender a Deus, endireitando o seu
comportamento, mudando os seus hábitos; ou então, arrastar os seus pecados consigo para a condenação,
recusando ir ao Meu encontro na pessoa do Padre. Eu perdoarei tudo, mas tendes que vos arrepender;
aceitarei o vosso regresso ao Meu Sagrado Coração, mas deveis voltar a Mim por vós mesmos.
A efusão do Espírito Santo será tão forte, tão poderosa, depois do Aviso, como foi no momento
do primeiro Pentecostes. O que se vai manifestar será tão grande como nunca houve nada igual desde o
começo do mundo! Este acontecimento terá como efeito aumentar a vossa Fé, ajudar-vos-á a aproximar-vos
de Mim, preparará a Humanidade para receber as mensagens do Evangelho.
Porquê este acontecimento? Porque sem o conhecimento dos vossos pecados vós não podereis
compreender a que ponto tendes necessidade de Mim e do Meu perdão. Não temais, Meus filhos, os que
crêem em Deus e na minha Santíssima Mãe, os que reconhecerem que isso vem de Deus, serão protegidos.
Lembrai-vos, os que permanecem na Minha Graça não terão nada a temer, nada, Meus filhos.
Rezai o Terço, é muito importante; rezai o Terço da Misericórdia, porque Eu lhe atribuo grandes
graças.
Se Eu vim, não é para vos atemorizar e vos fazer perder a paz, não, Meus filhos, não. É para vos
permitir preparar-vos pela oração, a adoração e os sacramentos, para PERMANECERDES EM
ESTADO DE GRAÇA, nessa intimidade coMigo, vosso Deus, para permanecerdes ao abrigo de todo o
perigo, no Meu Sagrado Coração e no Coração Imaculado da Minha Santíssima Mãe, a Imaculada
Conceição.
Preparai-vos, Meus filhos, porque os vossos olhos vão ver acontecimentos que nenhum olho viu
antes. O tempo é muito curto. Não tenhais medo, mantende-vos na alegria: antes que Eu venha como
Juiz virei como Rei de Misericórdia, para vós, Meus filhos da luz, Meu pequeno resto fiel que Eu amo
tanto. Eu estou perto, Eu nunca abandonarei os Meus, vós, Meus amores. Estai vigilantes, não vos
deixeis distrair, "mantende as vossas lâmpadas acesas" (Lc 12,35).
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Quando a Cruz aparecer no céu, será o sinal do Meu regresso na Glória, porque Eu virei com
ela para instaurar o Meu Reino glorioso no mundo. Ela será a porta que abre o túmulo no qual jaz a
Humanidade, para a conduzir para o Reino da Divina Vontade.
Haverá, ao mesmo tempo, uma grande angústia, uma grande dor, por não terem acolhido a
tempo as Minhas mensagens e as da Minha Mãe, então poderá ser demasiado tarde para aqueles que
não estiverem em estado de Graça, para se arrependerem, se converterem e fazerem penitência.
Povos da Terra, adorai o Senhor, porque Ele vem! Tende coragem, não temais, eis que vem o
vosso Deus! Quando menos esperardes, o Aviso virá, não duvideis disso, e vereis a Minha Cruz no céu.
O que Eu digo, faço.
Sede abençoados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amen,
aleluia!"

Parte II: testemunhos
Várias pessoa mtiveram já a experiência do Aviso: S. Paulo, Santo Cura d’Ars,
Sta Teresa de Jesus, Stº Inácio de Loyola, , Sta Faustina, Mariano Restrepo; Padre
Maniyangat, Pe. Pe. Stephen Scheier, Pe. Adam Skwarczynski; Pe. James Manjackal,
Glória Polo, Vassula Ryden, Luz de Maria Bonillha, Iª Claudilene, Maria VallejoNegara…

S. Paulo
Actos 9:1-6
E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor,
dirigiu-se ao sumo sacerdote.E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a
fim de que, se encontrasse alguns deste Caminho, quer homens quer mulheres, os
conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto
de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu.
E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse:
Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar
contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o
Senhor: Levanta-te, e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer.

Afonso IX (1188-1230), rei de Leão e da Galiza
Desejando que todos seus criados honrassem a Santíssima Virgem com o Rosário, resolveu, para
animá-los com seu exemplo, levar ostensivamente um grande rosário, mesmo sem rezá-lo.
Bastou isto para obrigar toda a corte a rezá-lo devotamente.
O rei caiu enfermo com gravidade. Já o acreditavam morto, quando, arrebatado no espírito diante do
tribunal de Jesus Cristo, viu os demónios que o acusavam de todos os crimes que havia cometido.
Quando o divino Juiz já o ia condenar às penas eternas, interveio em seu favor a Santíssima Virgem.
Trouxeram, então, uma balança: num prato da mesma colocaram os pecados do rei. A Santíssima Virgem
colocou no outro o rosário que Afonso havia levado para honrá-la e os que, graças a seu exemplo, haviam
recitado outras pessoas. Isto pesou mais que os pecados do rei.
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A Virgem lhe disse logo, olhando-o benignamente:
«Para recompensar-te pelo pequeno serviço que me fizeste ao levar meu Rosário, te alcanço de meu
Filho o prolongamento de tua vida por alguns anos. Emprega-os bem e faz penitência!»
Voltando a si o rei exclamou: «Ó bendito Rosário da Santíssima Virgem, que me livrou da condenação
eterna!» E depois de recobrar a saúde, foi sempre devoto do Rosário recitou-o todos os dias.

Santa Faustina Kowalska
Santa Faustina descreve no seu Diário o Aviso particular que
teve no n. 36:
Em determinado momento, fui submetida ao Juízo de Deus. Acheime, face a face, diante do Senhor. Jesus parecia como na Paixão. Logo
a seguir desapareceram-Lhe as outras Chagas e ficaram apenas cinco: nas
mãos, nos pés e no lado. De repente observei todo o estado da minha
alma, tal como Deus o vê. Reconheci claramente tudo o que não
agradava a Deus. Não sabia que até de tão pequenas manchas era preciso
prestar contas ao Senhor. Que momento! Quem poderá descrevê-lo? Estar
na presença do Três-Vezes Santo! — Jesus perguntou--me:
- “Quem és [tu]?” Respondi:
- «Sou uma Vossa serva, Senhor.» “

- Tens a dívida de um dia de fogo no Purgatório.”
Teria querido logo lançar-me às chamas do fogo do Purgatório, mas Jesus deteve-me e disse:

- “O que preferes, sofrer agora um dia no Purgatório ou, por breve tempo, na Terra ?”
Respondi:
- «Jesus, desejo sofrer no Purgatório, mas quero também padecer os maiores tormentos na Terra,
<ainda que seja> até ao fim do mundo.» Jesus volveu:

- “Basta uma só coisa. Descerás à Terra, onde sofrerás muito, mas não por
demasiado tempo, e cumprirás assim a Minha Vontade e os Meus desejos; ajudar-te-á a
cumpri-los um fiel servo Meu. Agora, repousa a tua cabeça junto a Meu peito, sobre o
Meu Coração, e extrai dele a força e o vigor para todos os padecimentos, pois em nenhum
outro lugar encontrarás alívio, ajuda ou consolo. Fica sabendo que hás-de sofrer muito,
muito, mas não te assustes. Eu estou contigo.”
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Pe. James Manjackal
“… ESTAVA NO CÉU. Num segundo, vi todos os meus pecados
passados, cometidos desde o início da minha vida até àquele
momento, os pecados veniais e mortais, tudo o que tinha confessado e
não confessei. Senti-me completamente nu diante do Senhor. Veio
uma profunda tristeza ao meu coração e uma dor que nunca tinha
sentido. Eu senti que estava condenado e perdido, tinha vergonha de
mim mesmo e sentia-me indigno de estar na presença do Senhor. Uma
grande escuridão pairava no meu coração e só dizia:
- Jesus, Jesus, Jesus”.
- E ouvi a voz do Senhor nitidamente:
- “Eu sou Jesus, o te Salvador e Senhor , eu perdoo os teus pecados.” (Eu vi a Eternidade, p. 29)

 - Vou mostrar-te os teus pecados, os pecados dos teus sacerdotes e as
consequências dos seus pecados. (38-42) … hipocrisia; desonestidade; maus uso
de dinheiro; imoralidade; relações pecaminosas com mulheres e crianças;
sacrilégios; ódio e falta de perdão; gula, alcoolismo, drogas; ligações esotéricas;
não ter fé em Cristo e nos seus sacramentos.”
 Jesus mostrou-me padres e bispos que estavam na Maçonaria e tinham
uma vida dupla e ao mesmo tempo celebravam Missa e administravam os
sacramentos.” E disse:
 - “Por causa destes sacerdotes, a minha Igreja está poluída.”
 E eu chorando disse:
 - “Senhor, tem misericórdia de nós”.

Padre Maniyangat
 Experiência do Inferno
“Primeiro, o anjo me acompanhou ao inferno. Era uma vista horrenda! Eu vi
Satanás e seus demónios, um fogo que não se apagava, com calor de cerca de
(1093°Celsius), larvas se arrastando, pessoas gritando e lutando, outros sendo
torturados por demónios. O anjo me disse que todo esse sofrimento era por causa
de pecados mortais de pessoas que não se arrependeram. Então, eu entendi que
há sete graus de sofrimento, ou níveis, de acordo com o número e tipo de pecados
mortais cometidos durante a vida terrena. As almas pareciam muito feias, cruéis e
horríveis. Foi uma experiência espantosa. Eu vi pessoas que eu conheci, mas não sou
permitido revelar suas identidades. Os pecados que os condenaram são principalmente o aborto,
homossexualidade, eutanásia, ódio, rancor e o sacrilégio. O anjo disse que se eles se tivessem
arrependido, teriam evitado o inferno e ido para o purgatório. Eu também entendi que algumas
pessoas que se arrependem desses pecados podem ser purificadas na terra através de seus
sofrimentos. Dessa forma, eles evitam o purgatório e vão direto ao Céu. Eu fiquei surpreso quando vi
no inferno até padres e bispos, alguns dos quais eu nunca esperava vê-los lá. Muitos deles estavam lá
por terem guiado erroneamente as pessoas com seus falsos ensinamentos e mau exemplo.”
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PE. STEVEN SCHIER - video do youtube “Priest Condemned to Hell by Jesus!!!” Publicado pelo
canal bOtsqui1 a 11 de Novembro de 2011
Em 1985, o sacerdote católico teve um acidente de viação colidindo de frente com um camião.
Viu-se diante do Julgamento divino. Diz ele: “Eu só queria ser um bom rapaz, vivendo como se fosse
um leigo, pois isso trazia mais popularidade.”
- “Eu vivia como um leigo. Falava da paz, amor e alegria e não de fidelidade, dogma e doutrina pois isso não
nos torna populares e se não fores popular não entra dinheiro e com isso dizia o que as pessoas querem ouvir
para entrar dinheiro.”
JULGAMENTO:
- “Deus passou toda a minha vida diante dos meus olhos e eu interiormente só dizia “Sim, é verdade.”
- (Jesus): “A TUA SENTENÇA PARA TODA A ETERNIDADE É O INFERNO.”
- (Eu): “Eu sei, é isso que mereço.”
- (voz feminina): “Filho, podes poupar a sua vida por favor?”
- (Jesus): “Ele foi padre para ele e não para mim. Tem o que merece.”
- (Maria): “Mas se lhe dermos dons especiais e forças e se tiver frutos… senão, que assim seja.”
- (Jesus): “Mãe, ele é teu…”
“Jesus junto da Cruz entregou-nos Maria como Mãe e nesse momento ela aceitou-nos a todos
como filhos. A Santíssima Trindade não lhe diz não a Ela. Não é esta pessoa que gostaríamos de ter
como companhia todo o tempo???”
O Pe. Steven regressou e vive agora numa Comunidade passando os dias em oração, confessando e
celebrando os santos Sacramentos.
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PE. ADAM SKWARCZYNSKI (canal youtube Reinado Tres Corazones; Jesús, María y José
publicado a 17/11/2016)

O padre Adam Skwarczynski recebeu visões proféticas desde criança.
- A AVISO O Padre afirma que algumas das suas visões correspondem aos acontecimentos
profetizados por Nossa Senhora de Garabandal. Aqueles que estão espiritualmente preparados, em
relacionamento íntimo com Cristo, vivendo em sua graça, não terão nada a temer.No momento do Aviso, a
humanidade estará dividida em 3 grupos:
1. Os “penitentes”: que esperam a volta de Cristo e rezam e se penitenciam;
2. Os "mornos" que não acreditam nessas mensagens e revelações;
3. Os "muito egoístas e demonizados".
Os mornos ficarão assustados com o julgamento do Aviso. Eles farão uma resolução inicial para
mudar, mas quando virem as dificuldades associadas à mudança, eles se juntarão ao grupo do Anticristo.
Eles serão infestados de demónios ao mais alto grau e sairão para perseguir os penitentes. Aqui se cumprirá
o que foi dito no Apocalipse: "Vou vomitar o morno da minha boca."
Os "egoístas e demonizados" morrerão porque não aceitarão o julgamento de Deus. Eles vêem Deus
como frio, distante, implacável, porque Satanás distorce a imagem de Deus naqueles que ele mesmo prendeu
em suas redes, por causa do pecado.
O Padre Adam teve uma visão sobre um terremoto que ocorrerá após a iluminação das consciências no
“Aviso”, os efeitos de uma possível queda de meteorito que atingirá a Terra.
- O MILAGRE. Osacerdote também nos fala sobre o "Milagre" mencionado em Garabandal e em
Medjugorje. Será semelhante à nuvem que caiu sobre a Terra durante o dia, sob a qual os israelitas vagaram
no deserto por 40 anos. À noite, a coluna de nuvem parecia uma coluna de fogo, semelhante à coluna de
fogo prevista em Garabandal. E isso de alguma forma será um ultimato para a humanidade.
- O PUNIÇÃO. Também anunciado em Garabandal e Medjugore, completará a limpeza e purificação
da Terra. Então virá um curto período de perseguição para aqueles que permanecerem fiéis a Deus. Alguns
serão martirizados.
Uma religiosa, relatou-lhe as visões que teve dos 3 dias de escuridão que ocorrerão no Castigo. Os
demónios serão libertados do inferno e assumirão forma visível. Eles virão para pegar todos aqueles que lhes
pertencem. É assim que a Terra será limpa dos seguidores de Satanás. Teve visões a respeito do Castigo
quando criança. Lembra-se de uma atmosfera de espíritos infernais chovendo na Terra. Ele estará sujeito a
algum tipo de guerra e possivelmente a explosões nucleares.
- O REINO DE CRISTO NA TERRA. Quando a primavera chegou, tudo se transformou em um
instante. O povo ficou muito feliz, saiu cantando hinos ao Senhor, em gratidão por tê-los preservado e
trazido ao limiar do Novo Mundo, a Terra transformada, renovada pelo Espírito de Deus. O homem viverá
uma vida mais simples sem tecnologia (telemóvel, internet, computador, veículo etc.). Tudo será feito com
as mãos, tudo será compartilhado.
-PREPARAÇÃO PARA OS MOMENTOS DE TRIBULAÇÃO: O Pe. Adam sugere que façamos uma
confissão geral de toda a nossa vida. Existem condições sem as quais os pecados confessados não serão
absolvidos, mesmo que o padre diga "Eu te absolvo". Essas condições são:
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1. Resolução firme de não pecar mais;
2. O pecado é confessado com precisão;
3. Sinta dor pelos pecados;
4. Que façamos reparação;
5. Reconcilie-se com seus irmãos. Tem que pedir perdão e também tem que perdoar.
O perigo é que as pessoas estão recebendo a comunhão sacrílegamente por fazerem confissões más e
imperfeitas. Grupos de oração devem ser formados nas paróquias. O Rosário deve ser rezado para evitar a
destruição dos templos e a morte dos ministros. No futuro, será muito difícil encontrar um padre.
MARIA VALLEJO-NÁGERA – (Testemunho: María Vallejo-Nágera;
Paróquia de Jesus Cristo Ressuscitado em Cáceres; canal Youtube Reza o
Rosário em publicado a 29/5/20182013)
Em Medjugorje, saindo da Igreja de S. Tiago e encaminhando-me para o
testemunho do Jacob, de repente parou tudo o que estava à minha volta, as
pessoas, os sons. Foi como um filme, 3 segundos de amor na minha cabeça e no
meu coração foram 10 minutos que mudaram a minha vida para sempre. Tive o
impulso de olhar para o céu mas não vi nada. Senti que uma catarata de água
me caiu em cima, era uma catarata de amor tão grande que é indescritível. Em 3
segundos passou toda a minha vida, desde criança e tenho consciência de
pecado, VI TODOS OS MEUS PACADOS, TODOS!... Eu pensava que era santa, não roubava, não matava,
não era infiel ao meu marido, pensava que iria para o Céu! Mas eu não estava preparada pra ir par o Céu,
não o teria conseguido, penso que iria para o Purgatório. Quando conheces Jesus a porta de repente se
estreita e o Senhor me falou-me ao coração e disse: “Maria, Maria, assim é como Eu te amo e é assim que
amo todo o mundo mas ninguém me corresponde.” E nesse momento eu quis morrer pois o Amor era tão
brutal; eu amo o meu amor e os meus filhos, mas nesse momento o vejo minúsculo comparado com a
enormidade de Amor que recebi. Senti aí o horror que os meus pecados tinham provocado a Cristo porque
tudo me passou à frente desde a escola, pessoas que magoei, namorados e a dor que eu lhe provoquei com
meus pecados mortais e veniais magoando as outras pessoas foi principalmente a Jesus. Eu quis-me
esconder, senti muitíssima vergonha. Foi o meu juízo final. Deus mostrou-me a minha vida e eu não tinha
dado nada a Deus; recebi pais amorosos, situação económica correcta, educado em bons colégios, um
marido que me amava, e filhos perfeitos, tudo grátis. Eu queria morrer e que Deus me levasse com esse
amor; eu só queria ir com Ele e com esse Amor. Pedi-lhe que cuidasse do meu maridos e dos meus filhos e
vou contigo. Ele respondeu:
- “NÃO, CONTA AO MUNDO O MEU AMOR!!!”
FREI DANIELE NATALE ofm
Em 1952 foi diagnosticado cancro a este irmão monge. Foi ao encontro
do Pe. Pio, na esperança de ser curado. Mas, para sua surpresa, foi por ele
enviado a Roma, ao Dr. Ricardo Moretti.
A situação era grave e exigia uma operação com risco de vida; três dias
depois de estar em coma, o monge franciscano faleceu; Ele relata o que viveu:
JULGAMENTO: (Vi Deus Pai cheio de carinho e amor; vi como Ele me amou desde o princípio
como se fosse o único ser vivente e eu descuidei esse amor);
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SENTENÇA: 3 horas de purgatório.
-“Mas só? Fiquei alegre;
“Tinha dores terríveis e intensas nos olhos e na língua, aquilo com que mais tinha pecado. Passados
minutos, parecia-me uma eternidade. Pedi ajuda a um irmão para que rezasse por mim, ele não me via mas
ouvia. Tinha a impressão que tinham passado 300 anos… Disse a Nossa Senhora:
- “Ó Virgem Maria, peço a graça de voltar a viver e agir só por amor a Deus.” Rezei depois ao
Pe. Pio:
- “Pelas suas dores atrozes e benditas chagas, reze por mim e liberte-me destas chamas e conceda-me
continuar o Purgatório na terra!” (O Pe. Pio falou com Nossa Senhora, ela inclinou a cabaça e sorriu
para mim). Acordei e regressei ao meu corpo depois do óbito já passado. O Dr. Moretti exclamou:
- “AGORA SIM ACREDITO EM DEUS, NA IGREJA E NO PE, PIO.”
GLÓRIA POLO
O Meu Julgamento (Da ilusão à verdade, Testemunho vivo de Glória
Polo; Fátima, Cidade do Imaculado Coração de Maria, pp. 30-37)
Foi atingida por um raio no campus universitário, entrou em coma,
tendo falecida de imediato o seu sobrinho que a acompanhava.
Conta ela: Quando gritei que era católica, irmãos, oiço uma voz tão
doce, tão linda que encheu tudo de paz e de amor, que fez a minha alma
estremecer. Aquelas criaturas horríveis que se tinham colado a mim ao
ouvirem aquela voz, de imediato se prostraram em adoração e pediram licença
para se retirar, porque não resistiam à doçura daquela voz e abre-se algo...
como uma boca por baixo e eles fogem apavorados. Quando vejo aquelas
coisas, aqueles demónios horríveis, prostrados ali! Só com o ouvir a Voz do
Senhor apesar do orgulho de Satanás, mal a ouviram, prostraram-se de
joelhos!
A Virgem Maria intercedia por mim! Ela trazia todas as orações que o povo da minha terra fazia por
mim, prostrada aos pés de Nosso Senhor entregava-Lhe todas essas orações.
Sabem, quando o sacerdote eleva a hóstia, a presença de Jesus sente-se, todos se prostram de joelhos
até os demónios! E eu, que ia à missa sem um mínimo de respeito, sem dar atenção nenhuma, mastigando
pastilha elástica, às vezes dormitando, olhando para o lado, pensando em todo o tipo de coisa banais!
Depois, ainda tinha o descaramento de reclamar cheia de soberba que Deus não me ouvia, quando Lhe pedia
qualquer coisa!
Vi a SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA, formosamente prostrada aos pés do SENHOR rezando por
mim, em adoração diante do SENHOR, e eu pecadora, com a minha imundície tratando o SENHOR de “tu
cá, tu lá”; e dizendo que tinha sido boa! Boa ruína! Renegando e maldizendo O SENHOR! Imaginem
semelhante pecadora, quando até os demónios se prostravam no chão quando o SENHOR JESUS CRISTO
passava.
Aquela voz tão linda, diz-me:
- “Muito bem! Se tu és católica, diz-me os mandamentos da lei de Deus!” Aí... Vocês imaginam o
susto?!... Por aquela eu não esperava! Eu só sabia que eram 10! Daí para a frente, nada! E agora... como me
safo desta? (Pensava eu, aflita). Lembrei-me que a minha mãe dizia que o primeiro mandamento era o amor,
falava sempre nisso, o amor a Deus e ao próximo. Aí, digo para mim, que finalmente me serviu para alguma
coisa a conversa da minha mãe! Então soltei essa, para ver se pegava e que não se notasse o resto! Eu
pensava lidar com aquilo como sempre fazia aqui na terra. Porque aqui sempre tinha a resposta pronta, a
resposta perfeita, sempre me justificava e me defendia de tal forma que ninguém descobria que não sabia.
Agora pensava que me escapava de igual forma. E, comecei a dizer:
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- “O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e... ao próximo como a mim
mesma.“
- “Muito bem! Diz-me, e tu, tens feito isso? Tens amado?”
Eu toda atrapalhada, disse: - “Eu... sim! Sim, eu sim. Sim!”
Mas aquela voz maravilhosa diz: - “NÃO!!!”
Olhem que quando me disse «NÃO!», aí sim, senti o choque do raio. Senti-me nua, caíram todas as
minhas máscaras e fiquei à descoberta.
E aquela voz tão bela continuou e dizer-me:
- “NÃO!!! Tu não amaste o teu Senhor sobre todas as coisas e muitíssimo menos amaste o teu
próximo como a ti mesma! Tu fizeste um Deus que moldaste a ti, e à tua vida! Só em momentos de
extrema necessidade ou de sofrimento, te lembravas do teu SENHOR. Aí sim ajoelhavas, choravas,
pedias, oferecias novenas, e propunhas-te ir à missa, ir a grupos de oração pedindo alguma graça ou
milagre quando eras pobre, quando a tua família era humilde, quando querias ser uma profissional! Aí
sim, todos os dias rezavas de joelhos horas inteiras, suplicando ao teu Senhor! Rezando e pedindo-me
para que te tirasse dessa pobreza e te permitisse ser uma profissional e ser alguém! Quando tinhas
necessidade e querias dinheiro, aí sim, tu prometias: - «Rezo o rosário, mas concede-me um dinheirinho,
Senhor!» Essa era a relação que tu tinhas com o teu Senhor!... Mas tu nunca cumpriste as promessas que
fizeste, nem uma! E além de não cumprires as promessas, nunca ME agradeceste!” E o SENHOR insistiu
sobre isso: - “Tu davas a tua palavra e fazias um compromisso com o teu SENHOR, mas nunca
cumprias!”
O SENHOR mostrou-me uma de tantas das minhas orações. Quando lhe pedi que me concedesse a
graça de ter o meu primeiro carro, eu rezava e muito humilde pedia que por favor, mo concedesse, nem que
fosse um carrinho pequenino, velhinho, não importava, desde que andasse. Mas, logo que consegui o carro
que tanto ansiava, nem um muito obrigado disse ao SENHOR, e oito dias depois, além de não agradecer, já
o renegava e maldizia. O SENHOR foi-me mostrando como em todas as graças que me concedia além de
nunca ter pago as promessas que fazia, também nunca agradecia.
Recordo aqui a Mensagem de Fátima:
3ª e ÚLTIMA APARIÇÃO DA LOCA DO CABÊÇO
Depois, levanta-se dá a hóstia à Lucia e o Preciosíssimo Sangue ao
Francisco e à Jacinta, dizendo:
Tomai e bebei o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, horrivelmente
ultrajado pelos homens ingratos.
Em Pontevedra a 10 de Dezembro de 1925, na residência das Irmãs
Doroteia, no quarto de Lúcia, ao lado de Nossa Senhora, aparece o Menino Jesus, suspenso numa
nuvem. Este é o primeiro a falar.
Jesus – “Tem pena do Coração da tua Santíssima Mãe, coberto de espinhos que os homens
ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um acto de reparação para os
tirar.”
Depois, foi a vez da SS. Virgem:
- “Olha minha filha, o meu coração cercado de espinhos que os homens ingratos a todos os
momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões.”
Continuamos com o relato da Glória Polo:
Eu realmente via o meu SENHOR de uma forma triste. Sabem, a minha relação com DEUS era do tipo
«Multibanco»: metia um rosário e ele tinha que me dar dinheiro, era essa a minha relação com DEUS, e se
não mo desse, eu revoltava-me. O Senhor mostrou-me tudo. Logo que me permitiu ter a minha profissão e
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consequentemente começava a ter um monte de dinheiro; já o nome de DEUS me ficava pequeno e comecei
a achar-me grande e nem sequer tinha uma expressão mínima de amor ou gratidão para ELE. Ser
agradecida! Jamais! Nem sequer um obrigada, por este dia que me deste, nem obrigada pela minha saúde,
pelo tecto que tenho ou coitadinhos daqueles que não têm tecto, nem comida Senhor! Nada!!!
Desagradecidíssima! Além disso, desacreditei tanto o meu SENHOR, que acreditava em Mercúrio e Vénus
para a sorte andava cega com a astrologia dizendo que os astros dirigem a vida. Comecei a acreditar em
todas as doutrinas que o mundo me oferecia. Acreditava na reencarnação, comecei a acreditar que
simplesmente morria e voltava a começar e esqueci-me que tinha custado um preço de Sangue, ao meu
SENHOR JESUS.
O Senhor continua: - “E nada te era dado porque tu o pedisses, mas porque tudo o que tu tinhas era
uma bênção, que recebias do Céu: Mas tu dizias, que tudo tinhas conseguido por ti, porque eras
trabalhadora, lutadora, que tudo tinhas conseguido a pulso e à custa de estudar.”
O SENHOR disse-me: - “NÃO! Olha quantos profissionais há com melhor situação académica que
tu, que trabalham tanto ou mais que tu!”
O Senhor fez-me o exame dos 10 mandamentos, mostrou-me como eu era, que dizia que adorava
e amava a DEUS, com as minhas palavras, mas antes pelo contrário, estava a adorar Satanás.
Ao meu consultório costumava ir uma senhora que deitava as cartas e fazia umas «limpezas» para
a sorte, e eu dizia: não acredito nisso, mas deite por acaso, pois nunca se sabe e ela deitava aquelas coisas
para a boa sorte. Meteu-as num canto onde ninguém via, uma ferradura e uma planta de babosa para afastar
o azar e outras coisas deste género. Sabem o que eu fiz ao permitir isso? Abri as portas para que os
demónios entrassem à vontade e livremente circulassem alegremente, no meu consultório e na minha
vida. Olhem, tudo isso é vergonhoso. DEUS fez-me uma análise de toda a minha vida, à luz dos 10
mandamentos mostrou-me como fui na minha relação com o próximo, como fui com DEUS. Criticava
tudo e a todos, e a todos apontava com o dedo, “a santa Glória...” E o SENHOR mostrou-me tudo isso,
quando eu dizia que amava a DEUS e ao próximo, mas pelo contrário, era muito invejosa. Agora via que
quando enganava alguém ou dizia uma mentira estava a jurar em vão, porque no momento em que eu dizia:
«Eu sou católica», eu estava a dizer que JESUS CRISTO era o meu SENHOR, por isso, estava a dar um
testemunho de mentira e de engano! Como fiz mal a tanta gente! Como eu jamais reconheci, nem agradeci
aos meus pais por todo o sacrifício e entrega deles, para dar-me uma profissão poder triunfar na vida, todo o
sacrifício e esforço que fizeram mas eu não via isso e logo que tive a minha profissão até eles ficaram
pequenos para mim: ao ponto de ter vergonha da minha mãe pela sua humildade e pobreza.
JESUS continuou a mostrar-me que esposa era eu: - Passava todo o dia a resmungar desde que me
levantava. O meu marido dizia: «bom dia!» E eu: - «Só se for para ti!!» Sempre resmungava e renegava
tudo. E santificar os dias de festa? Foi um espanto! Que dor senti! JESUS mostra-me como eu dedicava 4 e
5 horas ao meu corpo no ginásio e, nem 10 minutos diários de amor tinha para o meu SENHOR, nem um
agradecimento ou uma oração bonita, não, nada! Pelo contrário, eu até rezava o terço às vezes, começava
com toda a velocidade no intervalo da novela, pensava para mim mesma: consigo rezar o terço enquanto dá
a publicidade. Eu começava a rezar rapidamente nem sabia o que estava a dizer preocupada se a novela já
tinha começado ou não, e em que parte já ia. Sem elevar o coração a DEUS. JESUS continuava a mostrarme como eu nem sequer era agradecida com Ele, e a preguiça que me dava para ir à missa quando eu vivia
com os meus pais e a minha mãe me obrigava, eu dizia:
- “Mãe, mas se DEUS está em toda a parte, que necessidade tenho eu de ir à missa!?”
Claro, era muito cómodo para mim dizer isso, e JESUS mostrou-me... Eu tinha o SENHOR 24 horas
por dia para mim, toda a minha vida, DEUS cuidou de mim e eu tinha preguiça de ir um bocadinho ao
domingo, mostrar-Lhe o meu agradecimento, o meu amor por ELE e o pior de tudo isso foi não saber que
essa entrada na igreja era o restaurante onde eu devia alimentar a minha alma, mas eu dediquei-me a cuidar
do meu corpo, tornei-me escrava da minha carne e esqueci-me desse pormenor: que tinha uma alma e nunca
cuidei dela. E da palavra de DEUS (a Bíblia) eu até dizia descaradamente que quem lia muito a Bíblia ficava
louco.
Eu cheguei ao ponto de blasfemar, e a incoerência da minha vida levou-me a dizer: - “Qual
Santíssimo? Acolá, DEUS vive ali? Na custódia e no cálice? Os padres deveriam deitar aguardente para
que tenha bom sabor!”
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Até que ponto chegou a degradação da minha relação com DEUS! Nunca alimentei a minha alma e
para rematar, não fazia outra coisa que não fosse criticar os sacerdotes. Se soubessem como fiquei tão mal
nessa parte diante de JESUS! O Senhor mostrou-me como ficou a minha alma com todas essas críticas. Só
lhes digo que, uma só palavra tem a capacidade de matar e destruir as almas. Agora, via todo o mal que
tinha feito! A minha vergonha era tão grande que não há palavras para a descrever! Só lhes peço que não
façam o mesmo, não critiquem! Rezem! Vi, que as manchas mais graves que eu tive na minha alma e que
me trouxeram mais maldições à minha vida, foi falar mal dos sacerdotes!
LUZ DE MARIA BONILLA
(Santíssima Virgem Maria À Luz De Maria 25.10.2015)
“… o pecado não só afecta o homem na sua alma, como afectou
tudo quanto o rodeia. Como consequência, o próprio firmamento vos
anunciará a chegada do prelúdio do Aviso, VEREIS UM GRANDE
SINAL NO CÉU, não vos prejudicará fisicamente, mas o impacto será
grande com o céu a iluminar-se como nunca antes no meio da
escuridão, como jamais haveis visto…”

“VENHO EM BREVE, VENHO EM BREVE COM O MEU AMOR E A
MINHA PUREZA PARA TOCAR A CONSCIÊNCIA DO HOMEM.” (Nosso Senhor
Jesus Cristo a Luz De Maria 07.08.2013 )
A humanidade é e será purificada, só assim será digna de Mim. Existirá um
espelho em frente a cada um e um momento de oportunidade para o arrependimento.
(10.07.2013)
Santíssima Virgem Maria à Luz De Maria:
“A humanidade deve ser purificada para não cair nas chamas do inferno. (OBJECTIVO
DO AVISO = CONVERSÃO) Ver-vos-eis a vós próprios e, nesse momento, doer-vos-eis por não terdes acreditado.”
(05.03.2013 )

Nosso Senhor Jesus Cristo, 28.4.2012: “Romperei o véu da ignorância e da negação com o AVISO.
Cada um estará na Minha presença em vida e se olhará sem máscaras, todo o homem saberá que Deus
existe.”
Nosso Senhor Jesus Cristo a Luz De Maria
21.10.2011: “Convido os Meus fiéis Sacerdotes a chamarem o seu rebanho para reconsiderar e
reconhecer e evitar cuidadosamente o pecado que arruína, escraviza e conduz à morte eterna.”
29.08.2010 “A Minha Cruz é vitória e brilhará no firmamento durante sete dias e sete noites. Brilhará
constantemente. Será um sinal prévio do que espera o Meu Povo e para os incrédulos, será uma grande
confusão.”
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Nosso Senhor Jesus Cristo a Luz de Maria, 16.02.2010
“Não vos apelo recorrendo ao temor, mas sim por Amor. Assim como Me entreguei por vós, assim
virei com a Minha Misericórdia ao íntimo de cada um e vereis as vossas acções, mesmo quando não queirais
ver; sentireis as ofensas, mesmo quando não as queirais sentir. Será um AVISO, no íntimo do ser humano,
estrareis a sós Comigo. Este é o Amor do Rei, que não deseja que os Seus se percam e adianta os Seus
desígnios.
O Meu Povo está preso e tem que se levantar.”

A Santíssima Virgem a Luz de Maria, 7.12.2009
“Terá que vir do alto um sinal para que vejais no vosso íntimo o estado espiritual em que viveis. Será
doloroso, muitíssimo doloroso, mas depois a maioria regressará ao seu estado de pecado e novamente a
Misericórdia Divina será forçada a visar de novo a humanidade para salvar mais almas.” (Milagre???)
Testemunho (Quarta-feira de Cinzas de 2008)
De forma muito particular, o Senhor deu-me a entender que virá um cometa que se aproximará da
terra, toda a humanidade o verá, isto fará com que muitas pessoas se confessem, não por arrependimento
mas sim por pânico.
Aparecerá um sinal no céu, "UMA CRUZ" durante vários dias, as pessoas de fé sentirão a
necessidade de confessarem os seus pecados, de se arrependerem, os outros dirão que é um efeito provocado
pelo homem e insurgir-se-ão contra a Igreja Católica, dizendo que é um artifício para assustar a humanidade.
No meio desta confusão e de um terramoto virá o AVISO…
Passei assim cerca de 20 minutos, então a angústia foi aumentando, até que comecei a sentir como se a
alma me abandonasse, porque pouco a pouco, senti uma terrível solidão que me ia enchendo não apenas o
ser espiritual, mas também o meu corpo físico. Até que senti uma terrível solidão, a angústia fez-me andar
de um lado para outro, porque cada vez a solidão era maior, estava plenamente consciente de que estava a
ficar sem Deus no meu ser, a minha alma estava desolada, angustiada, caminhava procurando consolo e não
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o encontrava, a solidão, o vazio eram cada vez maiores, até que chegou o momento em que me senti
enlouquecer, a minha alma ficou sem Deus!
E como um filme começaram a desfilar dentro de mim, todos os pecados, talvez os maiores cometidos
pelos homens: senti, ou melhor, estava a vivê-los, porque eu sentia-os como se fossem meus, vivia-os, senti
o que passa pela mente, pelo coração, dentro das pessoas que se suicidam, vivi esses momentos anteriores
que padecem os que se suicidam, vivi o que sente uma criança quando está a ser abortada, vivi os abusos dos
seres humanos que são ultrajados, vivi a toxicodependência, a prostituição, todo o género de pecados
começaram a desfilar uma após o outro dentro da minha alma, era um desespero terrível, sentia na minha
mente que não podia sair de casa porque tinha sido abandonada por Deus, estava a viver "A TOTAL
AUSÊNCIA DE DEUS" é um vazio terrível, que nada consegue preencher, "aqui os homens pecam e
arrependem-se, mas não sentem o peso, a ofensa que causa o pecado, porque temos a presença de
Deus."
Caminhava desesperada vivendo aquele abandono de Deus, tão terrível, e nisto lembrei-me que o meu
marido crê em Deus e fui ter com ele ao seu quarto e disse-lhe: «Por favor coloca-me as mãos na cabeça,
preciso que me passes Deus, por me abandonou!» O meu marido assustado não sabia o que fazer e
perguntava-me, o que é que te aconteceu? E eu dizia-lhe desesperada: «não tenho Deus desapareceu de mim,
por favor passa-mo», os meus lamentos vinham realmente do mais profundo do meu ser e ele dizia-me, o
que devo rezar? E eu disse-lhe: «qualquer coisa, mas passa-me Deus!...» Isto foi realmente desolador,
amargo.
Ele rezou, mas o vazio persistia, acho que fui tentada pelo demónio a sair da minha casa, pegar no
carro e procurar um dos sacerdotes, mas dentro de mim eu sabia que se saísse da minha casa, poderia ser
fatal, então deixei-me cair por terra com os braços estendidos em cruz e supliquei a Deus que regressa-se a
mim, naquele momento, então a minha alma falou comigo! Eu sabia que era a minha alma e disse-me
algumas palavras, que eu fui repetindo conforme ela mas dizia e senti que o Espírito Santo estava a encherme, fui sentindo-me invadir por uma paz que nunca antes tinha sentido, uma paz que me saciou, que me
fundiu, sentia o peito a transbordar até que algo físico me ficou, uma presença que eu ainda hoje sinto e que
abarca todo o meu peito.
Para aqueles que são indiferentes, é o momento do arrependimento, da graça, porque ao
compreenderem o erro pedirão perdão e converter-se-ão e para os que estão em graça será o momento de
serem preenchidos com a presença do Espírito Santo.
Sabemos que após o AVISO, os que não crêem, darão uma explicação científica, para que a
humanidade persista no erro e o pecado aumentará e existirá perseguição.
Deus no AVISO dar-nos-á a consciência do pecado.
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Jesus disse-me que: “ ISTO SENTIRÃO AS ALMAS NO AVISO.”
E TAL É APENAS UMA GOTA DO QUE ELE VIVEU EM GETSÉMANI PELOS NOSSOS
PECADOS.

Nesse momento, Jesus fez-me sentir que seria assim que se sentiria
expressamente o AVISO - " O ABANDONO DE DEUS, NÃO POR
VONTADE DE DEUS, MAS SIM PORQUE NESSE MOMENTO SERÁ
DEUS QUE ATENDENDO À VONTADE DO HOMEM DE FAZER USO
DO SEU LIVRE ARBÍTRIO, LHE FARÁ MAIS UMA VEZ A VONTADE" .
Talvez devido a estas vivências misericordiosas, é que tento e luto para
evitar deixar-me cair no pecado e me confesso quando posso e dói-me
ofender o Nosso Jesus, porque não gostaria que me encontrasse a ofendêLo.
Assim será o AVISO, portanto, as pessoas que estão em pecado
ficarão como loucas e o demónio que estará à espera induzi-las-á a
suicidarem-se para as levar como suas presas antes que chegue a hora da
misericórdia, “o AVISO será para aqueles que não estão com Deus o momento terrível, insuportável em
que acabarão por entregar-se nas mãos do demónio” que com as suas legiões demoníacas cercarão as almas
para recriminá-las pelo pecado em que vivem e para dizer-lhes que não terão o perdão de Deus.
PELO QUE ME DISSE JESUS, MEDIANTE O AVISO, QUE É TOTALMENTE INTERIOR, NO
SENTIR, HAVERÁ TAMBÉM UMA PARTE QUE SERÁ A NÍVEL CÓSMICO, PORQUE TODO O
COSMO QUER PURIFICAR-SE, JÁ QUE FOI CONTAMINADO PELO PECADO DO HOMEM. A
CRIAÇÃO QUE ESTÁ EM TOTAL CONCORDÂNCIA COM A SANTÍSSIMA TRINDADE, QUER
LIBERTAR-SE DA CONTAMINAÇÃO QUE O HOMEM LHE IMPUTOU.
Isto é o que a mim Jesus me permitiu viver relativamente a esta graça para a humanidade, então terá a
sua parte visível para todos, com o sinal no céu em primeiro lugar, a seguir vi a Luz Santíssima sobre a
humanidade que virá levantar as trevas que cobrem com tanto pecado a Terra e o cosmos, tocará a
consciência do homem e Deus retirar-se-á por alguns momentos, essa força Divina colidirá visivelmente
com a Terra e contemplar-se-á no céu e a Terra tremerá...
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A grande cruz que se verá no céu

“ ENTÃO APARECERÁ NO CÉU
O SINAL DO FILHO DO HOMEM;
E TODAS AS TRIBOS DA TERRA SE LAMENTARÃO".
(Mt, 24,30)

A Santíssima Virgem a Luz de Maria, 03.05.2010
“JÁ CHEGOU O TEMPO ESPERADO, O TEMPO
ANUNCIADO, O TEMPO QUE NÃO É TEMPO.
Já se vislumbra o Aviso: o nevoeiro cobrirá todo o globo e uma luz
intensa que emanará da Cruz de Amor no Céu, far-lhes-á saber que chegou a
hora. O sol pôr-se-á e o calor que vem de cima, far-se-á sentir na carne de
todos os homens (repete a descrição das videntes de Garabandal). Não
haverá nenhum lugar onde se possam esconder; todos os homens verão e
sentirão o calor do fogo que vem de cima. E verão também o seu estado
interior.”

Nosso Senhor Jesus Cristo a Luz De Maria, 29.10.2010
“A Minha Cruz é vitória e brilhará no firmamento durante sete dias e sete noites. Brilhará
constantemente. Será um sinal prévio do que espera o Meu Povo e para os incrédulos, será uma grande
confusão. A ciência incumbir-se-á de dar explicação ao que não tem explicação científica.”
A Santíssima Virgem a Luz de Maria, 24.10.2010
“ABRACEM A CRUZ: Quando a virem no céu saberão que as trevas se aproximam. Não temam,
porque a luz contida na Cruz não cessará. Serei luz no coração de Meus filhos.
Amados: mais uma vez chamo-vos para que ABENÇOAIS os vossos lares, mas sobretudo para que
vos abençoais a vós próprios com uma vida de santidade.”
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Nosso Senhor Jesus Cristo a Luz De Maria, 16.07.2011:
“Amados, permaneçam alerta, um sinal no Céu será visto por todos, a Minha Cruz brilhará através
das Minhas chagas e iluminará tudo por um momento. O sol dará grandes sinais.” (repete a mensagem de
Jesus Misericordioso a Santa Faustina).
14.11.2011:
“A Minha Cruz mostrar-se-á com poder e glória no firmamento, prontamente e cada um ver-se-á
perante a sua própria medida. CONVERTAM-SE JÁ. A Minha Misericórdia é infinita, Sou perdão, justiça,
amor. Não duvidais e aproximai-vos de Mim. Abri-me a porta do coração e da mente. Abandonem JÁ os
falsos ídolos que vos fazem decair cada vez mais e mais.”

SEGUNDA MENSAGEM DE GARABANDAL PARA O MUNDO: 18 de Junho de 1965
“Antes a taça estava a encher, agora está a transbordar. Os sacerdotes vão muitos pelos caminhos
da perdição e com eles levam muitas almas. À Eucaristia cada vez se dá menos importância. Devemos
evitar a ira de Deus com os nossos esforços. Se lhes pedis perdão como almas sinceras, Ele vos perdoará.
Eu, Vossa Mãe, por intercessão do Anjo S. Miguel, quero-vos dizer que vos emendeis. Já estais nos
últimos avisos. Amo-vos muito e não quero a vossa condenação. Pedi-nos sinceramente e nós vo-lo
daremos. Deveis sacrificar-vos mais. Pensai na Paixão de Jesus.”
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Santíssima Virgem Maria A Luz De Maria
25.10.2015
“NÃO ESPEREIS VER OS SINAIS, DEVEIS APROFUNDAR-VOS NUMA SÉRIA
TRANSFORMAÇÃO JÁ! PARA QUE NÃO VOS ENCONTRE ADORMECIDOS NA
DESOBEDIÊNCIA”.
MENSAGENS A MARIA DO DIVINO CORAÇÃO
O que é o GRANDE AVISO?
A ILUMINAÇÃO DA CONSCIÊNCIA, predito por Nossa Senhora em Garabandal em 1965, terá
lugar em breve para salvar o mundo.
PORQUE O GRANDE ALERTA acontecerá?
- Para provar a todos que Deus existe.
- Para trazer todos de volta para Jesus e ao caminho da Verdade.
- Para diluir o impacto do pecado e do mal no mundo, através da conversão.
- Para ajudar a salvar-nos, antes do último dia de julgamento, dando-nos a chance de pedir perdão pelos
pecados que cometemos.
- Para converter os não-crentes, que não teriam chance de redenção, sem este grande acto de misericórdia.
- Para fortalecer a fé dos crentes.
- Os ateus vão dizer que foi uma ilusão global. Os cientistas vão procurar uma explicação lógica, mas não
haverá nada disso.
- Ele será espectacular e não nos vai magoar, porque ele vem como um Acto de Amor e Misericórdia de
Jesus.
- Nossos pecados serão mostradas para cada um de nós e isso vai nos fazer sentir tristeza e vergonha
tremenda quando forem revelados. Outros ficarão tão doentes e chocados com a maneira em que seus
pecados serão revelados, que eles vão cair mortos antes que eles tenham a chance de pedir perdão.
- Todos verão o estado da sua alma diante de Deus: o bem que fizeram em suas vidas, a dor que infligiram
aos outros e tudo o que eles não conseguiram fazer.
- Muitas pessoas vão prostrar-se e chorar lágrimas de alívio, lágrimas de alegria e felicidade, lágrimas de
admiração e amor.
- E, finalmente, será possível viver uma nova vida depois, quando soubermos toda a Verdade.
- Jesus agora está pedindo a todos para rezar por aquelas almas que morrerão de choque, que podem estar
em pecado mortal.
Todo o mundo precisa de se preparar agora.
«Jesus pede que todos peçam o perdão de seus pecados antes do GRANDE AVISO.
PASTORINHOS DE FÁTIMA
Também os pastorinhos tiveram esta experiência mística que um dia acontecerá em
todo o mundo. A 26 de Maio de 1996 Nossa Senhora disse ao Pe. Gobbi: “Línguas de fogo
miraculosas e espirituais purificarão os corações e as almas de todos, que se hão-de ver
a si próprios na luz de Deus e serão trespassados pela espada cortante da sua Verdade
divina.” O Francisco relata que quando Nossa Senhora abriu as mãos delas saía uma luz
vivíssima, nela eram submergidos em Deus: “Nós estávamos a arder naquela Luz que é
Deus e não nos queimávamos.” Nela viram os Sagrados Corações de Jesus e Maria tão
feridos pelos nossos pecados e após isto o Francisco conclui: “NÓS NUNCA MAIS
VAMOS TORNAR A PECAR!...”
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2. O MILAGRE

Será onde? Nos pinheiros de Garabandal.

Testemunho de Conchita no seu Diário:

"A Virgem anunciou-me um grande milagre que Deus vai fazer
por intercessão dela. Como o Castigo será muito grande, também o
Milagre será muito grande, tal como o mundo necessita."
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 Passarão menos de doze meses entre o Aviso e o grande
Milagre; (Mari Loli disse que o Aviso e o Milagre são no mesmo
ano);
 Terá a duração entre 10 minutos e um quarto de hora;
 Acontecerá numa quinta-feira, às 20:30 h, hora local;
 Ocorrerá entre o dia 8 e 16 dos meses de Março, Abril ou
Maio;
 Esse dia não será festa de Nossa Senhora;
Coincidirá também com um acontecimento muito importante, raro, singular, tanto para a Igreja como
para toda a cristandade, um acontecimento feliz e venturoso;
Será o maior Milagre que Jesus Cristo fez no mundo depois da Sua Ressurreição;
O Milagre será visível na aldeia de Garabandal e nas montanhas dos arredores. Poderá ser
fotografado, filmado e televisionado;
Depois do milagre, ficará nos "pinos" um sinal milagroso que não se poderá tocar, mas que poderá
ser filmado, fotografado e televisionado;
Os doentes presentes ficarão curados e os incrédulos acreditarão;
Não será necessário que as videntes estejam presentes em Garabandal para que o Milagre se realize;
O Papa verá o Milagre " onde quer que ele se encontre";
No dia a seguir ao Milagre, o corpo do defunto Padre Luís Andreu será desenterrado e o seu corpo
será
encontrado
incorrupto.

S. Pe. Pio

Para mim, grande prova da sobrenaturalidade destas aparições é o conhecimento que o Pe. Pio
tinha delas através de Nossa Senhora. Escreveu assim à Conchita na carta de 3/3/1962
"Queridas meninas, às nove horas desta manhã, mandou-me a Virgem Santíssima dizer-vos isto :Oh
abençoadas meninas de S. Sebastião de Garabandal, Eu prometo-vos que estarei convosco até ao fim dos
tempos , e vós estareis comigo no fim do Mundo. E, depois, unidas a Mim, na glória do Paraíso. Envio-vos
uma cópia do Santo Rosário de Fátima, que a Virgem me disse para vos mandar. Este Terço foi ditado pelo
Santíssima Virgem e deve ser propagado para a salvação dos pecadores e preservação da humanidade dos
piores castigos com que o Bom Deus ameaça. Só vos dou um conselho: rezai e fazei rezar, porque o mundo
está no princípio da perdição Não acreditam em vós, nem nos vossos colóquios com a Branca
Senhora....acreditarão quando já for demasiado tarde."
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Ao Franciscano Padre Bernardino Cennamo, que esteve ele próprio
em Garabandal o famoso Capuchinho de Pietrelcina lhe pediu para
oferecer a Conchita o pequeno véu que iria cobrir a sua face após a
sua morte. Esta extraordinária relíquia foi dada a Conchita. Nesse dia,
em Lourdes, Conchita ficou também a saber que ao Padre Pio antes
de falecer foi-lhe dado a conhecer o futuro Milagre de Garabandal:
“Ele disse-me isso, ele próprio”.

Padre Luís Maria Andreu
8 de Agosto de 1961: o Padre Luís rezou a missa. No final da
missa, as quatro meninas videntes entraram em "êxtase" dentro da
Igreja. Logo a seguir, elas saíram da Igreja em " êxtase " e o Padre
Luís seguiu-as do princípio ao fim. As meninas subiram até ao local
dos "pinos" sempre em êxtase, caminhando sempre a uma grande
velocidade. Ao chegarem aos " pinos", elas ajoelharam-se e cantaram
o hino a São Miguel Arcanjo. Foi nesse momento que o Padre Luís
apareceu profundamente emocionado e por quatro vezes repetiu a
palavra "MILAGRE, MILAGRE!".
Segundo as meninas videntes, o Padre
Andreu viu o futuro grande Milagre anunciado
por Nossa Senhora, bem como a própria Nossa
Senhora. Ao regressar nessa noite de carro para
sua casa disse o seguinte:
"Que lindo presente me deu a Virgem! Que
sorte ter uma mãe assim no céu. Não devemos ter
medo da vida sobrenatural. A mim não me resta
nenhuma dúvida que tudo aquilo que as meninas
diziam era verdade. Porque é que Nossa Senhora
nos escolheu? Hoje é o dia mais feliz da minha
vida."
Ao acabar de dizer isto, o Padre Luís Andreu ficou muito calado dentro do automóvel onde seguia. No momento a
seguir já morreu...

No dia 18 de Julho de 1964, Conchita afirmava no seu diário o seguinte:
" No dia do Milagre, o corpo do Padre Luís Andreu será retirado incorrupto do seu sepulcro...."
“O papa verá o Milagre, onde quer que ele esteja!...”
o que convida a pensar que o Papa não estará no
Vaticano na hora do Milagre. Daqui resultam duas hipóteses:
ou estará a realizar uma viagem pastoral ou estará fora de Roma
por circunstâncias associadas a uma perseguição contra a Igreja
e contra o Papa.
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A conversão da Rússia

O GRANDE MILAGRE PRODUZIRÁ A CONVERSÃO DA RÚSSIA
Mari Loli: “”Haverá um momento na Igreja em que parecerá que ela está a morrer.
Perguntámos à Virgem como se chamaria essa grande prova. E ela disse-nos: COMUNISMO!”
Conchita perguntou a Jesus: “A Russia vai converter-se?”
Jesus: “Sim vai converter-se; e todos amarão os Nossos Corações!”

Mary Jane Even e Pe. Adam
Ex, 13, 21

21

O SENHOR caminhava diante deles; durante o dia, numa coluna de nuvem para os
conduzir na estrada, e de noite, numa coluna de fogo para os alumiar, para que pudessem caminhar de dia
e de noite. Esta passagem bíblica referir-se-á também a este Grande Milagre, que Conchita descreveu como
“um raio de sol…”
Dos escritos de São João da Cruz:
«É coisa admirável e digna de ser contada que, sendo este fogo de Deus tão ardente e devorador,
capaz de destruir mais depressa mil mundos do que o fogo da terra um fiapo de linho, não consuma nem
destrua a alma em que assim arde! Em vez de lhe causar qualquer tristeza, vai-a antes endeusando e
deleitando à medida da força do amor, enquanto a abrasa e nela arde suavemente. E isto acontece assim pela
pureza e perfeição do espírito que arde no Espírito Santo. Foi o
que aconteceu nos Atos dos Apóstolos (Act 2,3): este fogo,
surgindo veementemente, abrasou os discípulos em amor, que, no
dizer de São Gregório, arderam, interior e suavemente... Ora,
como o fim de Deus nestas comunicações é engrandecer a alma,
então não a aflige nem comprime, antes a dilata e inebria; não a
obscurece nem cobre de cinza como faz o fogo ao carvão, mas
clarifica-a e enriquece-a; por isso, chama-lhe cautério suave.
Assim, a ditosa alma que tiver a grande ventura de chegar a este
cautério, tudo conhece, tudo saboreia, tudo o que quer faz, de tudo tira proveito, ninguém permanece contra
ela e nada a perturba, pois a esta alma se aplicam as palavras do Apóstolo: o homem espiritual julga todas as
coisas, mas a ele ninguém o pode julgar (1CoR 2,15). E também: o espírito tudo penetra, até as profundidades de Deus (1CoR 2,10). De facto, a propriedade do amor consiste em esquadrinhar todos os bens
do Amado.» (Chama de Amor Viva, 2, 3-4)
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Nª Srª a LUZ DE MARÍA, 11 DE JULHO DE 2020
“Não temais, Meus filhos, sabereis do GRANDE MILAGRE, vereis o resultado da Fé que se
cumprirá em São Sebastião de Garabandal, no Meu Santuário em Fátima, no Meu Santuário de
Guadalupe no México, em Saragoça no Meu Santuário da Basílica do Pilar e dos lugares onde me fiz
presente e onde continuo a fazer-me verdadeiramente presente na Terra. Eu o solicitei de Meu Filho para a
bênção das almas em todo o mundo, pois o GRANDE MILAGRE SERVIRÁ PARA QUE AS
CRIATURAS HUMANAS SE CONVERTEM.
Os Meus filhos vão querer ir para esses Santuários, embora seja difícil para eles, quem olhar para isso
e quem vive com dignidade por dentro saberá que Deus os protege e o medo se afastará desses Meus filhos.
Sendo isto verdade, podemos declarar que este sinal “luminoso, divino, indestrurível ” estará espalhado pelo
mundo inteiro. Senão vejamos AS APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA NO MUNDO:
I. - Aparições / Revelações / Manifestações De Nossa Senhora Aprovadas Por Dioceses
e/ou Pela Congregação Para A Doutrina Da Fé. (Vaticano)
> NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (França), 1830
> NOSSA SENHORA DE LA SALETE (França), 1846
> NOSSA SENHORA DE LURDES (França), 1854
> NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Tuy, Pontevedra e Lisboa (Portugal), 1917
> NOSSA SENHORA DO CARMO (Inglaterra) -1251.
> NOSSA SENHORA DE GUADALUPE (México), 1531
> NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO (Equador), 1588-1634
> NOSSA SENHORA DE APARECIDA (Brasil), 1717
> NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO (Itália), 1432
> NOSSA SENHORA DE AKITA (Japão), 1973
> NOSSA SENHORA EM HERFORD (Alemanha), 958
> NOSSA SENHORA EM CALANDA (Espanha), 1640
> NOSSA SENHORA DE BEAURAING (Bélgica), 1932
> NOSSA SENHORA DE KIBEHO (Ruanda), 1981
> NOSSA SENHORA EM HEEDE (Alemanha), 1936
> NOSSA SENHORA DE BANNEUX (Bélgica), 1933
> NOSSA SENHORA DO COROMOTO (Venezuela), 1651
> NOSSA SENHORA EM CUA (Venezuela), 1976
> NOSSA SENHORA EM SIRACUSA (Itália), 1953
> NOSSA SENHORA DE PONTMAIN(França), 1871
> NOSSA SENHORA EM PFAFFENHAFEN (Alemanha), 1946
> NOSSA SENHORA EM TRÉ FONTANE (Itália), 1947
> NOSSA SENHORA DE TODOS OS POVOS (Holanda), 1945-1959
> NOSSA SENHORA EM LIPA (Filipinas), 1948-1949
- TODOS OS LOCAIS ONDE VIAJOU O PE. GOBBI (1972-1997)
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II. - Aparições / Revelações / Manifestações De Nossa Senhora Aprovadas Por Papas / Cardeais
/ Bispos. (Ainda Sem Parecer Final Da Congregação Para A Doutrina Da Fé – Vaticano)
> NOSSA SENHORA EM NAJU COM MILAGRE EUCARÍSTICO. (Coreia do Sul)
> NOSSA SENHORA EM CUAPA
> NOSSA SENHORA EM GARABANDAL (Espanha)
> NOSSA SENHORA EM MEDJUGORJE.
> NOSSA SENHORA DE CZESTOCHOWA.
> NOSSA SENHORA EM ROMA(Itália)
> NOSSA SENHORA EM NAPOLES (Itália)
> NOSSA SENHORA EM MONTICHIARI (Itália)
> NOSSA SENHORA DAS NEVES (Itália)
> NOSSA SENHORA EM CORBIE
> NOSSA SENHORA EM CANTERBURY
> NOSSA SENHORA EM LUCA (Itália)
> NOSSA SENHORA EM GLATZ
> NOSSA SENHORA EM VAILANKAMI
> NOSSA SENHORA EM VERVIERS
> NOSSA SENHORA EM CITTA VECCHIA (Itália)
> NOSSA SENHORA EM MIRA
> NOSSA SENHORA DE KNOCK (Irlanda)
> NOSSA SENHORA EM CASERTA (Itália)
> NOSSA SENHORA DE LICHEN.
III. - Aparições / Revelações / Manifestações De Nossa Senhora Reconhecidas Por Seus Filhos
Leigos e Que Se Tornaram Grandes Centros De Peregrinação. ( Ainda Sem Parecer Final Do
Vaticano.)
> NOSSA SENHORA DO PILAR (Espanha)
> NOSSA SENHORA EM LUJAN (Argentina)
> NOSSA SENHORA EM BAYSIDE (EUA)
> NOSSA SENHORA EM MANTARA
> NOSSA SENHORA EM KERIZINEN (França)
> NOSSA SENHORA EM VICENZA (Itália)
> NOSSA SENHORA EM THIENE
> NOSSA SENHORA EM PUGLIA (Itália)
> NOSSA SENHORA DE LORETO (Itália)
> NOSSA SENHORA EM SAVONA (Itália)
> NOSSA SENHORA EM FIORANO (Itália)
> NOSSA SENHORA EM ZITEIL
> NOSSA SENHORA EM LA VANG
> NOSSA SENHORA EM SCHIO (Itália)
> NOSSA SENHORA EM NECEDAH.
> NOSSA SENHORA EM BOPFINGEN
> NOSSA SENHORA EM KEVELAER
> NOSSA SENHORA EM BOULOGNE
> NOSSA SENHORA EM ZEITOUN (Egipto)
> NOSSA SENHORA EM SAN NICOLAS (Argentina)
> NOSSA SENHORA EM MONTAGNAGA (Porto Rico)
> NOSSA SENHORA DE GUNADALA
> NOSSA SENHORA EM VALENCIENNES
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- NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS entre 1936 e 1937 (Cimbres, Pernambuco, Brasil)
> NOSSA SENHORA EM NOVA POMPÉIA (Itália)
> NOSSA SENHORA EM BOCCADIRIO
> NOSSA SENHORA EM JERUSALÉM (Israel)
> NOSSA SENHORA EM SAN DAMIANO (Itália)
> NOSSA SENHORA EM TILLY-SUR-SEULLES
> APARIÇÃO DE NOSSA SENHORA PARA SOLDADOS NA I GUERRA MUNDIAL
- NOSSA SENHORA DAS ROSAS EM HEROLDSBACH (Alemanha), 1949
- NOSSA SENHORA VIRGEM OURA DOLOROSA, Umbe (Espanha), 1941-1988
- NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ, Pedro Régis (Brasil), 1987-hoje
- NOSSA SENHORA RAINHA DO ROSÁRIO E DA PAZ, Edson Glauber (Brasil), 1994-hoje
- IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, Luz de Maria (Argentina), 2011-hoje
Em Portugal a wikipédia toma em consideração estas 13 aparições:
1480 Vale do Paraíso, Portugal

A um pastor

1580 Reguengo do Fetal, Portugal
1702 Balugães, Barcelos, Portugal
1757
1758

Outeiro do Pereiro, São João da
Folhada, Portugal
Ortiga, Fátima,
Portugal

1917

1917

1918

1920

1931 - 1955

Barral,
Ponte da
Barca,
Portugal

Uma menina pastorinha –
João Alves, 20 anos, conhecido por
João Mudo
A três meninas pastorinhas

Uma pastorinha muda

Ao menino Severino Alves, pastor de 10 anos de idade.

Nossa Senhora
do Paraíso
Nossa Senhora
do Fetal
Nossa
Senhora da
Aparecida
Nossa Senhora
da Aparecida
Nossa
Senhora da
Ortiga
Nossa
Senhora da
Paz

Os três pastorinhos de Fátima: Lúcia dos Santos e os
Santos Jacinta Marto e Francisco Marto. Temos de
Cova da
acrescentar aqui as Aparições em Aljustrel (quartos da Nossa
Iria, Fátima, Jacinta e do Francisco), Lisboa (antigo orfanato junto à Senhora de
Portugal
Estrela e Hospital D. Estefênia); Tuy e Pontevedra (Em Fátima
Espanha à irmã Lúcia); e quem sabe até Coimbra (onde a
Ir. Lúcia viveu…)
Água de
Nossa
Pau, ilha de
Maria Joana Tavares do Canto
Senhora do
São Miguel,
Monte Santo
Portugal
Montijo,
Nossa
Setúbal,
Maria Gertrudes de Belém
Senhora Da
Portugal
Aldeia Galega
Nossa
Balazar,
Beata Alexandrina Maria da Costa
Senhora e
Portugal
Jesus
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1937

1947

1954

Ladeira do Pinheiro, Portugal

Maria da Conceição
Mendes Horta (7 anos)

Virgem da
Ladeira / Nossa
Senhora das
Graças

Olinda do
Nossa Senhora
Céu, uma
Bugarrel, Tomar, Portugal
da Cova da
jovem de 14
Cruz
anos
Nossa Senhora
Asseiceira (Rio Maior),
A um menino chamado Carlos Alberto
do Rosário de
Portugal
Asseiceira

Mas quero aproveitar para colocar toda a lista apresentada pois está descriminada por ano, local e país,
vidente e respectiva invocação:
Lista de aparições marianas
Data /
Localidade / País
Ano
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Saragoça, Espanha

São Tiago, maior, Apóstolo

352

Roma

Papa Libério e um romano chamado João

1061

Walsingham,
Inglaterra

Richeldis de Faverche

1208

Prouille, França

1251

Inglaterra

1347

Siena, Itália

São Domingos de Gusmão (instituição do
Santo Rosário)
São Simão Stock (recebe o Escapulário de
Nossa Senhora do Carmo)
Santa Catarina

1432

Caravaggio, Itália

Joaneta Varoli, uma camponesa

1480

Vale do Paraíso,
Portugal

A um pastor

1490

Génova, Itália

Benedetto Pareto

Cidade do México,
México
1579
Cazã, Rússia
Reguengo do Fetal,
c. 1580
Portugal
1531

Os videntes

Invocações / Ligações
Nossa Senhora do Pilar
Nossa Senhora das Neves,
Basílica de Santa Maria
Maior
Nossa Senhora de
Walsingham
Nossa Senhora do
Rosário
Nossa Senhora do Carmo
Virgem Maria
Nossa Senhora de
Caravaggio
Nossa Senhora do Paraíso

Uma menina de 10 anos

Nossa Senhora da
Guardia
Nossa Senhora de
Guadalupe
Nossa Senhora de Cazã

Uma menina pastorinha

Nossa Senhora do Fetal

São Juan Diego, um indígena

1594

Quito, Equador

Mariana de Jesus Torres

1600

Vailankanni, Índia

Dois jovens pobres indianos e alguns
marinheiros comerciantes portugueses

Nossa Senhora do Bom
Sucesso
Nossa Senhora da Boa
Saúde

Quatro crianças

Nossa Senhora de Siluva

1608 Siluva, Lituânia
1612
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1655 Ágreda, Espanha
1660
1664 - Saint-Étienne-le1718
Laus, França
Balugães, Barcelos,
1702
Portugal

A uma religiosa: a Venerável Maria de Jesus de Virgem Maria (Imaculada
Ágreda
Conceição)

1717

Um grupo de pescadores

1757
1758

Aparecida, Brasil

A pastora Benoîte Rencurel
João Alves, 20 anos, conhecido por João Mudo

Outeiro do Pereiro,
São João da Folhada, A três meninas pastorinhas
Portugal
Ortiga, Fátima,
Uma pastorinha muda
Portugal

1798

La Vang, Vietname

Um grupo de católicos (que eram perseguidos)

1830

Paris, França

Santa Catarina Labouré, uma freira do
Convento das Irmãs da Caridade

1836

Notre-Dame des
Victories, Paris,
França

Padre Genettes

1840

Blangy, França

Irmã Justine Bisqueyburu

1846

La Salette, França

1850

Dois pastores: Melanie Calvat e Maximin
Giraud
Licheń Stary, Polónia Mikołaj Sikatka

1858

Lourdes, França

Santa Bernadette Soubirous

1859

Champion,
Wisconsin, E.U.A.

Irmã Adele Brise, uma freira

1871

Pontmain, França

Eugéne e Joseph Barbedette, Jeanne-Marie
Lebosse, Francoise Richer e uma criança de
dois anos: Augustine

1876

Pellevoisin, França

Estelle Faguette

1878

Marpingen,
Alemanha
Corato, Itália

1879

Knock, Irlanda

1876

1900
1900
1917

Donglu (Hebei),
China
Sheshan, Xangai,
China
Barral, Ponte da
Barca, Portugal

Três crianças de oito anos

Nossa Senhora de Laus
Nossa Senhora da
Aparecida
Nossa Senhora da
Conceição Aparecida
Nossa Senhora da
Aparecida
Nossa Senhora da Ortiga
Nossa Senhora de La
Vang
Nossa Senhora das
Graças
Virgem Refúgio dos
Pecadores
Nossa Senhora do
Escapulário Verde
Nossa Senhora de La
Salette
Nossa Senhora de Licheń
Nossa Senhora de
Lourdes
Nossa Senhora do Bom
Socorro
Nossa Senhora da
Esperança
Nossa Senhora de
Pellevoisin
Nossa Senhora de
Marpingen

Luisa Piccarreta
Numerosas testemunhas viram Nossa Senhora,
Nossa Senhora de Knock
São José e São João Evangelista
Nossa Senhora da China
Nossa Senhora de
Sheshan
Ao menino Severino Alves, pastor de 10 anos
de idade.

Nossa Senhora da Paz

43

1917

1918
1920
1930

Cova da Iria, Fátima, Os três pastorinhos de Fátima: Lúcia dos
Portugal
Santos e os Santos Jacinta Marto e Francisco
Marto
Água de Pau, ilha de
Maria Joana Tavares do Canto
São Miguel, Portugal
Montijo, Setúbal,
Maria Gertrudes de Belém
Portugal
Campinas, São Paulo, Irmã Amália de Jesus Flagelado (Amália
Brasil
Aguirre)

1931 Balazar, Portugal
1955
1932
1936
1933
1937
1940 1996
1941 1988
1944
1945
1945 1959
1946
1947
1947
1947 1976
1947
1947
1948
1949 1950
1954

Beata Alexandrina Maria da Costa

Nossa Senhora de Fátima

Nossa Senhora do Monte
Santo
Nossa Senhora Da Aldeia
Galega
Nossa Senhora das
Lágrimas
Nossa Senhora e Jesus

Virgem do Coração de
Ouro
Pesqueira,
Nossa Senhora das
Maria da Luz e Maria da Conceição
Pernambuco, Brasil
Graças
Banneux, Bélgica
Mariette Beco, uma pequena estudante
Virgem dos Pobres
Virgem da Ladeira /
Ladeira do Pinheiro,
Maria da Conceição Mendes Horta (7 anos)
Nossa Senhora das
Portugal
Graças
Nossa Senhora da
Girgenti, Malta
Guza Mifsud
Consagração
Alto de Umbe,
Virgem Pura Dolorosa de
Felisa Sistiaga
Bilbao, Espanha
Umbe
Bérgamo, Itália
Adelaide Roncalli
Nossa Senhora de Bonate
Marcelina Barroso Expósito (actualmente freira Virgem Dolorosa de
La Codosera, Espanha
de clausura) e a Afra Brígido Blanco
Chandavila
Amesterdão, Países
A Senhora de Todas as
Ida Peerdeman
Baixos
Nações
Marienfried,
Mãe Três Vezes
Barbara Reuss
Alemanha
Admirável
Bugarrel, Tomar,
Nossa Senhora da Cova
Olinda do Céu, uma jovem de 14 anos
Portugal
da Cruz
Tre Fontane, Roma,
Bruno Cornacchiola e os seus três filhos
A Virgem da Revelação
Itália
MontichiariNossa Senhora Rosa
Pierina Gilli
Fontanelle, na Itália
Mística
Casanova Sttafora,
Nossa Senhora de
Angela Volpini
Itália
Casanova Sttafora
L'Île-Bouchard,
Jacqueline Aubry, Jeanette Aubry, Nicole
Nossa Senhora da Oração
França
Robin e Laura Croizon
Medianeira de Todas as
Lipa, Filipinas
A postulante carmelita Teresita Castillo [4]
Graças
Rainha do Santo Rosário
Necedah, E.U.A.
Mary Ann Van Hoof Hirt
e Medianeira da Paz
Asseiceira (Rio
Nossa Senhora do
A um menino chamado Carlos Alberto
Maior), Portugal
Rosário de Asseiceira
Beauraing, Bélgica

Cinco estudantes
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1955
1956
1958

Sabana Grande, Porto
Três crianças
Rico
Roma, Indiana,
Sr. M. Neuzil
E.U.A.
Turzovka, Eslováquia A três homens, todos em idade adulta

1961 Garabandal, Espanha Quatro jovens raparigas
1965
Maria dos Reis, Geralda dos Reis e Geralda
1966
Guiricema, Brasil
Clementina
1961 –
Budapeste, Hungria
1981
1968 - Palmar de Troyapresente Espanha
1968 - Onuva, La Puebla del
1976
Río, Sevilha, Espanha
1968 Zeitoun, Egipto
1971
1971 Roma
presente
1973
Akita, Japão
1976
Betânia, Venezuela
1980
Wu Fung Chi, Taiwan
São Francisco de
1980
Cuapa, Nicarágua

Elizabeth Kindelmann, mãe de seis filhos

Virgem do Rosário del
Pozo
Nossa Senhora da
América
Nossa Senhora Rainha de
Turzovka
Nossa Senhora do Carmo
Nossa Senhora
Aparecida[5][6][7]
A Chama de Amor do
Imaculado Coração de
Maria

Rosário Arenillas

Cruz Branca

Ao jovem adolescente Jesús José

Nossa Senhora das
Graças de Onuva

Centenas de pessoas (observam a Virgem sobre
Nossa Senhora de Zeitoun
a cúpula de uma Igreja)
Marisa Rossi

A Mãe da Eucaristia

Irmã Sasagawa
Maria Esperanza (estigmas)
A nove budistas

Nossa Senhora de Akita

Bernado Martinez

Virgem de Cuapa

A cinco adolescentes e uma criança: Ivanka
1981 - Međugorje, Bósnia e Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka
presente Herzegovina
Ivanković, Marija Pavlović, Ivan Dragićević e
o pequeno Jakov Čolo
1982 Kibeho, Ruanda
A sete adolescentes
1988
1982
Damasco, Síria
Mirna Nazour (estigmas)
1983 - San Nicolás,
Gladys Quiroga da Motta
1990
Argentina
1985 - San Martino di Schio,
Renato Baron
2004
Itália
1986 - Roccia di Belpasso,
Rosário Toscano, uma rapariga de quinze anos
1988
Itália
1989 Kurescek, Eslovénia Father Smaverski
1999
1990 - Litmanová,
Katka Ceselkova e Ivetka Korcakova
1995
Eslováquia
1992 Manduria, Itália
Débora Marasco
presente
2000-01 Assiute, Egito
A milhares de pessoas (aprov. Igreja Ortodoxa Copta)

Nossa Senhora da China

Nossa Senhora de
Medjugorje (Rainha da
Paz)
Nossa Senhora de Kibeho
Virgem Maria do Rosário
de San Nicolás
Rainha do Amor
Nossa Senhora de
Belpasso
Rainha da Paz
Imaculada Pureza
A Virgem da Eucaristia
Nossa Senhora de Assiut
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Aparições aprovadas pela Igreja Católica

Aprovadas
pela Santa Sé Virgem
e com ampla Maria
veneração

Aprovadas
pelo
bispo local

Virgem
Maria

Reconhecidas
pela
Virgem
devoção
Maria
popular









Guadalupe (México)
La Salette (França)
Paris (França)
Lourdes (França)
Fátima (Portugal)
Knock (Irlanda)
Akita (Japão)
















Campinas (Brasil)
Rosa Mística (Itália)
Banneux (Bélgica)
Beauraing (Bélgica)
Boa Ajuda
Bom Sucesso (Equador)
Cuapa (Nicarágua)
Gietrzwałd
Kibeho (Ruanda)
Laus (França)
Pontmain (França)
Reconciliadora de Todos os Povos
San Nicolás (Argentina)
Todas as Nações (Holanda)












América
Boa Saúde
Guarda
La Vang
Monte Carmelo
Oração
Pellevoisin
Pilar
Šiluva
Walsingham

Temos ainda de acrescentar a esta lista as aparições particulares a vários santos como à beata
Alexandrina de Balasar, S. Domingos (Toulouse-1208), Santa Catarina de Sena (1347), Santa Faustina,
S. Simão Stock (Inglaterra-1251), beata Maria de Jesus de Ágreda (1655-1660), Madre Mariana de Jesús
Torres (1588-1634), ao beato Alain de la Roche, ao Pe. Gobbi (1972-1997), pois ele afirmou que via Nossa
Senhora durante nas mensagens, mas não sempre!!!
Se acrescentarmos ainda os locais onde vão os três videntes de Medjugorje que têem aparições diárias
onde estiverem (Ivan, Marija e Vicka), assim como o Pedro Régis ou o Edson Glauber do Brasil e a Luz de
Maria da Costa Rica, que vive na Argentina, imaginai como TODO O MUNDO ESTÁ PINTADO COM O
AZUL CELESTE DO AMOR DA MÃE E O MILAGRE SE FARÁ PRESENTE EM TODOS ESSES
PONTOS DO MUNDO INTEIRO!!!!
46

(30.8.2012), Maria, Rainha da Paz a Sulema:
"Vede bem, o tempo entre o Aviso e o grande Milagre será muito curto.
O Milagre faz referência ao sacerdócio e à Eucaristia. Começará, depois destes acontecimentos, o
tempo da Justiça Divina.
Estai vigilantes e permanecei preparados, porque a hora se aproxima a passos largos, a hora em que
Jesus virá no esplendor da Sua Glória para instaurar entre vós o Seu Reino de amor, de santidade e de paz.
Sede abençoados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amen, aleluia".
BIBLIOGRAFIA
- Bíblia de Jerusalém, Paulus; S.Paulo, 2003
- Diário de Conchita de Garabandal; Plus Ultra Educational Publishers, Inc.Broadway - NY
Internet:
- biliaonline.com
- derradeirasgracas.com
- www.mansagemdegarabandal.com
- wikipédia.com
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3. CASTIGO

Conchita: “Seria necessário que o mundo inteiro estivesse presente no
Milagre, porque então não haveria seguramente o Castigo, já que todos
acreditariam.”
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Bíblia
Col. 3, 1-16
Quando Cristo, que é a nossa vida, se
manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória.
Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra: a
fornicação, a impureza, a paixão, desejos maus, e a avareza, que é
idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da
desobediência; nas quais, também, em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas.
Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes
da vossa boca.
Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos
vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou;
Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre; mas
Cristo é tudo, e em todos.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de
benignidade, humildade, mansidão, longanimidade; suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos
outros, se alguém tiver queixa contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E,
sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também
fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações; e sede agradecidos.
A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e
admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça
em vosso coração.
Mt, 24, 29: “Estrelas cairão do céu”;
40

Mt. 13, 40-43: “ Assim, pois, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do
41

mundo: o Filho do Homem enviará os seus anjos, que hão-de tirar do seu Reino todos os escandalosos e
42

todos quantos praticam a iniquidade, e lançá-los na fornalha ardente (castigo eterno); ali haverá choro
e ranger de dentes.
ouvidos, oiça!»

43

Então os justos resplandecerão como o Sol, no Reino de seu Pai. Aquele que tem

18

Ap. 9,18: sexta trombeta: “ A terça parte dos homens foi
destruída por estas três pragas, isto é, pelo fogo, fumo e enxofre que
saíam das suas bocas.”;
8

Ap. 18,8: Julgamento da Babilónia: “ Por isso, num só dia
cairão sobre ela os flagelos que merecia: morte, luto, fome; e o fogo a
destruirá. Porque poderoso é o Senhor Deus, que a julga!”

"Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos, e grandes pecadores diante do Senhor." (Gén.
13, 13)
"Javé disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra é muito grande e o pecado deles é muito grave.
O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor,
do céu". (Gén., 18, 16-17, 20 e Gén. 19, 24)
49

18

Malaquias 3, 18-21: O “Dia do Senhor” Então vereis de novo a diferença entre o justo e o ímpio,
19

entre quem serve a Deus e quem não o serve. Pois, eis que vem um dia abrasador como uma fornalha.
Todos os soberbos e todos os que cometem a iniquidade serão como a palha; este dia que vai chegar queimá-los-á – diz o Senhor do universo – e nada ficará deles: nem raiz, nem ramos.
20

Mas, para vós que respeitais o meu nome, brilhará o sol de justiça, trazendo a cura nos seus raios;
21

saireis e saltareis como bezerros para fora do estábulo. Calcareis os pecadores, que serão como cinza
debaixo da planta de vossos pés, no dia que Eu preparo – diz o Senhor do universo.»
(Ao Pe. Gobbi) Fátima, 11 de Março de 1995, n. 540:
“A humanidade chegará ao cume da sua corrupção e da impiedade, da rebelião contra Deus e
da aberta oposição à sua Lei de amor. Ela conhecerá a hora do seu maior castigo que já vos foi predito
pelo profeta Zacarias (cf. Zac. 13, 7-9)”
Zc. 13. 8-9: Prosopopeia da espada: o novo povo (Pe. Gobbi-3º Segredo)
8

E acontecerá em todo este território –oráculo do Senhor –

que duas partes deles serão exterminadas e perecerão,
e somente um terço será poupado!
9

Farei passar esta terça parte pelo fogo;

purificá-los-ei, como se purifica a prata,
e os provarei, como se prova o ouro.
Invocarão o meu nome e os atenderei;
e direi: «Este é o meu povo»
e ele dirá: «O Senhor é o meu Deus.»
1 Cor 3, 13-15
14

O Dia do Senhor (…) manifesta-se pelo fogo e o fogo provará o que vale a obra de cada
15

um. Se a obra construída resistir, o construtor receberá a recompensa; mas, se a obra de alguém se
queimar, perdê-la-á; ele, porém, será salvo, como se atravessasse o fogo.
50

7

2 Ped 3, 7.9.10. O Dia do Senhor: os profetas e os apóstolos Quanto aos céus e à terra que agora
existem, a mesma palavra os tem reservados para o fogo, mantendo-os até ao dia do juízo e da perdição dos
ímpios.
9

O Senhor usa de paciência para convosco, pois não quer que ninguém pereça, mas que todos se
convertam.
10

Porém, o Dia do Senhor chegará como um ladrão: os céus desaparecerão com estrondo, os elementos
do mundo abrasados dissolver-se-ão, assim como a terra e as obras que nela houver.

2 Ped 3, 11-14 Urgência de estar preparados –
piedade,

12

11

…como deve ser santa a vossa vida e a vossa

enquanto esperais e apressais a chegada do dia de Deus, quando os céus, a arder, se

desintegrarem e os elementos do mundo, com o ardor do fogo, se derreterem!
promessa, esperamos uns novos céus e uma nova terra, onde habite a justiça.
14

13

Nós, porém, segundo a sua

Portanto, caríssimos, enquanto esperais estes acontecimentos, esmerai-vos para que Ele vos
15

encontre imaculados, irrepreensíveis e em paz. Considerai que a paciência de Nosso Senhor é para nossa
salvação.

27

Lc.17

26

Como sucedeu nos dias de Noé, assim sucederá também nos dias do Filho do Homem:

comiam, bebiam, os homens casavam-se e as mulheres eram dadas em casamento, até ao dia em que

Noé entrou na Arca e veio o dilúvio, que os fez perecer a todos.

28

O mesmo sucedeu nos dias de Lot:

29

comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam; mas, no dia em que Lot saiu de
Sodoma, Deus fez cair do céu uma chuva de fogo e enxofre, que os matou a todos.
30

 Assim será no dia em que o Filho do Homem se revelar.
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Santa Faustina Kowalska (1905-1938)
«Não quero castigar a dolorida humanidade, mas desejo curá-la, estreitando-a ao
Meu Misericordioso Coração. Utilizo os castigos, apenas quando a isso Me obrigam, e é
com relutância que a Minha mão empunha a espada da Justiça; antes do Dia da
Justiça, estou a conceder o Dia da Misericórdia». (Diário, 1588)

RAINHA DA PAZ; (Medjugorje)
“Pedirei ao Pai para que não castigue o mundo, mas suplico,
convertei-vos! Vós não podeis imaginar aquilo que acontecerá nem
que o que o Pai Eterno enviará sobre a terra”. (24.6.1983)
“Os castigos acontecerão se o mundo não se converter. Chamai
o mundo à conversão. Tudo depende da sua conversão.”
(15.12.1983)
“Se a humanidade não se converter...”
1ª MENSAGEM DE GARABANDAL PARA O MUNDO, 18 DE OUTUBRO DE 1961
«É preciso fazer muitos sacrifícios, muita penitência. Temos que visitar o Santíssimo com frequência.
Mas antes temos que ser muito bons. Se não o fazemos virá um castigo. O cálice está a encher-se e, se não
mudamos, virá um castigo muito grande».
O conteúdo do castigo foi revelado às meninas de Garabandal em 1962. Como resultado daquilo que
elas viram nessa noite, as meninas davam gritos impressionantes que assustaram toda a povoação que
assistia a certa distância ao êxtase das meninas.
Elas deram indicação que todos ali presentes deviam ficar a uma certa distância de modo que não as
vissem... Daquilo que foi possível ouvir, escutava-se: “oh, permiti que as crianças morram antes que tudo
isto suceda; dai tempo para que todas as pessoas se possam confessar antes que isto aconteça... Espera!
Espera! Que se confessem todos! Os assistentes ali presentes começaram a pedir perdão publicamente pelos
seus pecados.”
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Um Padre franciscano que se encontrava presente, junto das pessoas,
começou a rezar em voz alta, e todos o seguiam. Quando parava, as
meninas, da maneira mais angustiante que se pode imaginar, voltavam a
chorar e a gritar, acalmando-se quando o povo prosseguia a oração. Quando
tudo terminou - às 2 h da manhã, - as meninas declaram que ficavam ali
toda a noite em oração. Ninguém se quis afastar. Todos ficaram a rezar com
elas até às 6 h da manhã, e depois foram com o Padre para a igreja. Toda a
aldeia se confessou, ao que parece, confissões com uma sinceridade e
arrependimento extraordinários!
Dias mais tarde as meninas escreveram algumas linhas sobre o que
haviam visto: " Nossa Senhora disse-nos que não esperamos o Castigo, e
que sem esperarmos ele virá; porque o mundo não mudou e que já falou
sobre isto por duas vezes e não ligamos, porque o mundo está pior e por
isso há que mudar muito e o mundo não mudou nada… Digo: o mundo
segue igual! Que pena que não mude! Um dia virá o castigo e o castigo será muito grande, se nada
mudar.”
Recordando alguns anos, Loli acrescentou alguns detalhes: " Aquilo era horrível de ver. Nós
estávamos totalmente espantadas... Víamos rios que se convertiam em sangue... fogo que caía do céu... e
algo muito pior ainda que eu não posso revelar agora. Em qualquer caso Nossa Senhora disse a Conchita
que o Castigo não era uma guerra, MAS SIM ALGO QUE VEM DIRECTAMENTE DE DEUS."
"Embora continuássemos vendo a Virgem, começamos a ver também
uma grande multidão, que sofria muito e gritava com a maior angústia...
Depois ela fez-nos ver como chegará, para toda a humanidade, o grande
Castigo, e que esse virá directamente de Deus... Num determinado
momento, nenhum motor ou máquina funcionará. Uma terrível onda de
calor se abaterá sobre a terra, e os homens começarão a sentir uma
grandíssima sede; buscarão desesperadamente água, mas essa, devido ao
grande calor, se evaporará. Então quase todos cairão no desespero e
tentarão matar-se uns aos outros; mas a força faltar-lhes-á e cairão por
terra. Será o momento para compreenderem que é Deus precisamente
quem está permitindo isto."

“Por fim, vimos uma multidão de pessoas envoltas em chamas. Corriam a jogar-se nos mares e nos
lagos; porém, ao entrarem na água, essa parecia ferver e, em vez de apagar as chamas, era como se as
activasse ainda mais. Era tão terrível que pedi à Virgem para levar consigo as nossas crianças, antes de
isto acontecer. Mas ela nos disse que então já serão grandes".
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A descrição de Conchita igualmente faz referência ao fogo: "Vi o Castigo e posso garantir-lhes que,
se ele acontecer, será pior do que se estivéssemos envoltos pelo fogo; pior do que se tivéssemos brasas
debaixo dos pés e em cima da cabeça".
Tempos depois, falando a um grupo de norte-americanos que Conchita voltava ao assunto assim:
" A Virgem fará o Milagre para evitarmos o Castigo, embora o Castigo não possa ser evitado, porque
perdemos até o senso do pecado. Agora chegamos a um tal extremo, que Deus terá de nos castigar."

19 Junho 1962
«A Virgem disse-nos que não esperamos o Castigo, mas que ele virá sem o
esperarmos. Porque o mundo não mudou; E que não Lhe prestamos atenção,
porque o mundo está pior. E tem que mudar muito e não mudou nada.
Preparai-vos, confessai-vos, que o Castigo virá em breve e o mundo
continua na mesma. Que pena que não mude! Em breve virá o Castigo, muito
grande, se não mudar.”
(Jacinta e Mari Loli)
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LA SALETTE (1846)

«Deus vai castigar de uma maneira sem precedentes.
Os chefes, os condutores do povo de Deus, descuraram a oração e a penitência, e o demónio
obscureceu as suas inteligências. Deus permitirá que a antiga serpente ponha divisões entre os soberanos, em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrer-se-ão penas físicas e morais. A sociedade está
nas vésperas das mais terríveis calamidades e dos maiores acontecimentos. Deverá esperar vir a ser
governada com vara de ferro e beber o cálice da cólera de Deus.
Por um tempo a Igreja será entregue a grandes perseguições: será o tempo das trevas. A Igreja terá
uma crise medonha.
Esquecida a santa Fé de Deus, cada indivíduo quererá governar-se por si mesmo e ser superior aos
seus semelhantes. Abolir-se-ão os poderes civis e eclesiásticos, toda a ordem e justiça serão calcadas aos
pés. Só se verão homicídios, ódios, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela Pátria e nem pela família.
Ao primeiro golpe da Sua espada fulminante, as montanhas e a natureza inteira estremecerão de
espanto, porque as desordens e os crimes dos homens trespassam a abóbada do Céu. Paris será queimada
e Marselha engolida. Várias cidades grandes serão abaladas e soterradas por terramotos. Julgar-se-á
tudo perdido. Não se verá mais que homicídios, não se ouvirá senão os ruídos das armas e blasfémias. Os
justos sofrerão muito; as suas orações, a sua penitência e as suas lágrimas, subirão ao Céu e todo o povo
de Deus pedirá perdão e misericórdia, e implorará a minha ajuda e intercessão.
Então, Jesus Cristo, por um acto da Sua Justiça e da Sua Misericórdia para com os justos, mandará
os Seus anjos dar morte a todos os Seus inimigos. Num abrir e fechar de olhos, os perseguidores da
Igreja de Jesus Cristo e todos os homens escravos do pecado, perecerão, e a terra ficará como um deserto.

Profecia da vitória de Deus e da Santa Igreja
Então far-se-á a Paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e
glorificado. A Caridade florescerá por toda a parte. Os novos Reis serão o braço direito da Santa Igreja,
que será forte, humilde e piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho
será pregado por toda a parte e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre
os obreiros de Jesus Cristo, e porque os homens viverão no Temor de Deus…”
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AKITA (Japão, 1973-1981)

Segunda Mensagem (3 agosto de 1973)
Muitos homens neste mundo ofendem Senhor. Eu desejo almas para consolá-lo, para aliviar a ira
do Divino Pai. Eu desejo, com meu Filho, almas que reparem através de seu sofrimento e sua pobreza
pelos pecadores e ingratos. De modo a que o mundo possa conhecer Sua ira, o Pai Celeste está-se
preparando para infligir um grande castigo para toda a humanidade. Com meu Filho eu tenho
interferido tantas vezes para aplacar a ira do Pai.
Eu tenho evitado a vinda de calamidades oferecendo ao Pai Santo os sofrimentos de meu Filho na
Cruz, Seu Precioso Sangue, e almas amadas que O consolem formando uma corte de almas vítimas.
Oração, penitência e sacrifícios corajosos podem aliviar a ira do Pai.
Terceira Mensagem (dia 13 de Outubro de 1973)
”Se os homens não se arrependerem e melhorarem, o Pai irá infligir uma terrível punição a toda a
humanidade. Será uma punição maior do que o dilúvio, tal como nunca se viu antes. Fogo irá cair do céu
e vai eliminar uma grande parte da humanidade; os bons assim como os maus, sem poupar nem
sacerdotes nem fiéis. Os sobreviventes irão ver-se tão desolados que irão invejar os mortos.
AS ÚNICAS ARMAS QUE IRÃO RESTAR SERÃO O ROSÁRIO E O SINAL DEIXADO PELO
MEU FILHO. RECITEM TODOS OS DIAS AS ORAÇÕES DO ROSÁRIO.
A OBRA DO

MALIGNO VAI INFILTRAR-SE ATÉ MESMO DENTRO DA IGREJA DE TAL MODO QUE SE VERÃO
CARDEAIS OPONDO-SE A CARDEAIS E BISPOS CONTRA BISPOS.

Os sacerdotes que me veneram serão desprezados e combatidos pelos seus confrades... igrejas e
altares saqueados. A Igreja ficará cheia daqueles que aceitam compromissos, e o demónio vai pressionar
muitos sacerdotes e almas consagradas a deixarem o serviço do Senhor.
O demónio vai ser especialmente implacável contra as almas consagradas a Deus. O pensamento da
perda de tantas almas é a causa de minha tristeza.
SE OS PECADOS AUMENTAREM EM NÚMERO E GRAVIDADE, NÃO HAVERÁ MAIS PERDÃO PARA ELES.
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ESCORIAL

Jesus (6.6.1981): “A minha Santa Mãe, com o manto de dor, quer redimir-vos a todos, em troca de sua
lágrimas e dores. Eu não posso ver sofrer assim a minha Mãe; por isso serei Eu mesmo a mandar o castigo a
toda a humanidade tão ingrata.”
Jesus, (20/11/1981)_ O Castigo está muito próximo; Que todos saibam também que é minha Mãe
quem segura este Castigo com as suas lágrimas, com a sua dor. Tudo o que Ele está sofrendo por todos os
seus filhos, dando seus avisos, porque ele não quer que eles sejam condenados, mas eles não o ouvem. Diga
a todos, minha filha, que o tempo passa e os homens não mudam, que continuam a cometer pecados e crimes
sacrílegos. Eles não querem se salvar, minha filha, são ingratos; diz-lhes que o julgamento das nações está
muito próximo. Diz a todos para orarem, para confessarem a sua culpa, para se arrependerem, que Deus vai
punir toda a Humanidade; dará castigo como nunca visto antes; que peçam perdão a Deus, que orem, que o
Pai Eterno esteja esperando por eles; Que se arrependam de suas faltas, pois no mundo haverá grandes
infortúnios e em várias nações haverá grandes terremotos. ESTE É UM CASTIGO DO CÉU, minha filha;
ELES ESTÃO ABUSANDO DA MISERICÓRDIA DE DEUS. Que eles se arrependam, que estamos
constantemente advertindo; que minha Mãe Santíssima está aparecendo em muitos lugares e está dando
mensagens para espalhar por todo o mundo, e eles não a ouvem.
Mensagem de 20 de Novembro de 1981, (Jesus):
Como não mudam e continuam a abusar da Minha misericórdia, o mundo ver-se-á envolto numa
grande guerra, serão destruídas várias nações, haverá muitas mortes, cairão nuvens de fogo que abrasarão a
terra. Tudo isto será o mais horrível que a Humanidade jamais conheceu.
O “grande castigo” de que fala Nosso Senhor nesta mensagem, não é outro que toda a Grande
Tribulação que Ele mesmo anunciou que haveria de chegar, tal como deixou constância o Apóstolo
São Mateus no capítulo 24 do seu Evangelho, e tal como foi mostrado por Deus ao Apóstolo São João
e ele deixou escrito nos capítulos 6 a 19 do livro do Apocalipse.
A Grande Tribulação não tem a ver, em primeiro lugar, com um conflito bélico à escala mundial
(ainda que este evento também faça parte do castigo que virá sobre a terra), mas, principalmente, com
toda a situação resultante da negação de Deus por parte do homem (“Grande Apostasia”), e que o
levou a estar debaixo do domínio de Satanás. Dentro da Grande Tribulação derivada da “Grande
Apostasia” (a humanidade em massa que renega de Deus) estão presentes conceitos como o do
“Anticristo” (cf. Mc 13,14; Mt 24,25; 2Tes 2,1-13, Ap 12,18-13,18), que é o aparecimento de um
servo de Satanás, que recapitula em si toda a apostasia da historia, e que seduzirá os homens para
que interpretem o mundo e se entendam a si mesmos desde si mesmos e não desde Deus; conceitos
como o “caos da criação” ou “abalo cósmico” como resposta da mesma natureza que se rebela
contra o homem apóstata de Deus (cf. Mc 1,24-27; Mt 24,29-31; Rm 8,18-22).
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Em muitas outras Aparições aprovadas pela Santa Igreja aparece o anúncio do terrível castigo que se
avizinha sobre a humanidade impenitente:
Aparições de Nossa Senhora da Revelação, Tre Fontane, Roma, 1947:
«A ira de Satanás já não está presa; o Espírito de Deus retira-se da terra, a Igreja será deixada viúva —
eis o vestido fúnebre, - ficará submetida ao poder do mundo. Filhos, tornai-vos santos e santificai-vos mais,
amai-vos muito e sempre. A escuridão da consciência, o mal que aumenta, testemunhar-vos-ão a chegada do
momento da catástrofe final. Desencadeia-se a ira em toda a Terra; a liberdade satânica, permitida, fará
estragos em todo lugar. Sofrereis momentos de desconforto e desvanecimento. Uni-vos no amor de Deus,
fazei uma só regra: Evangelho vivo! Sede fortes na verdade do Espírito. O Redil de Cristo é e será a
salvação de todos aqueles que queiram salvar-se. Vereis homens guiados por Satanás fazer uma liga unitária
para combater toda forma religiosa. A que será mais golpeada será a Igreja de Cristo, com o fim de libertá-la
das imundícies que estão dentro: o comércio usurário e política contra Roma!”
Beata Elena Aiello (1961)
«Olha, minha filha, como os pecados do mundo me feriram. O mundo mergulhou completamente na
sujidade, e a corrupção abunda. Os governos dos povos levantaram-se como demónios encarnados e,
enquanto falam de paz, estão a preparar-se para uma guerra com armas devastadoras para a destruição de
povos e nações. [...] Anuncia, grita em voz alta, até que os Sacerdotes de Deus oiçam a Minha voz para que
avisem a humanidade de que o castigo está muito próximo e, se os homens não se voltarem para Deus com a
oração e a penitência, o mundo será lançado para uma nova e mais terrível guerra. Os ditadores da terra,
espécies infernais, demolirão as igrejas e violarão a Sagrada Eucaristia, e destruirão as coisas mais queridas.
Nesta guerra ímpia, muitos serão destruídos por aquilo que foi construído pelas mãos do homem. [...] Uma
tempestade de fogo cairá sobre a Terra. Os ateus serão esmagados e aniquilados e muitos se perderão,
porque permanecerão na teimosia dos seus pecados. Nesses dias, ver-se-á o poder da luz sobre o poder das
trevas». (16 de Abril de 1954).
«Todas as nações serão castigadas, porque o pecado espalhou-se por todo o mundo! ¡Os castigos serão
tremendos, porque o homem tornou-se numa afronta insuportável contra o seu Deus e Pai, e já exasperou a
Sua Infinita Bondade!» (23 de Março de 1961)
Aparições de Nossa Senhora em Akita, Japão (1973)
«Para que o mundo possa conhecer a Sua ira, o Pai Celestial está a preparar-se para infligir um grande
castigo sobre toda a humanidade. Eu intervim muitas vezes com o Meu Filho para aplacar a ira do Pai. Eu
evitei a vinda de calamidades». (3 de Agosto de 1973)
«Se os homens não se arrependem e são melhores, o Pai vai infligir um terrível castigo em toda a
humanidade. Será um castigo maior que o dilúvio, como nunca se viu antes. Fogo cairá do céu e destruirá
uma grande parte da humanidade, os bons e os maus, não poupado sacerdotes nem fieis. Os sobreviventes
encontrar-se-ão tão desolados que invejarão os mortos». (13 de Outubro de 1973).

Revelações de Nossa Senhora ao P. Stefano Gobbi (1973-1997)
«Chegou a grande prova para toda a humanidade. Está para chegar o castigo predito por mim em
Fátima e contido na parte do segredo que ainda não vos foi revelada. Chegou para o mundo a grande hora da
Justiça divina e da Misericórdia». (15 de Novembro de 1990).
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Regressemos às menagens do Escorial.

NOSSA SENHORA:
Ah, Minha filha! Pobres dos habitantes da terra e dos ministros da Igreja. Deus vai lançar o Seu
Castigo e ninguém poderá subtrair-se a tantos males juntos. Sim, Minha filha, alguns sacerdotes ofendem
muito o Meu Filho; muitos deles não são dignos de celebrar os Sagrados Mistérios da Eucaristia, pela sua
falta de fé e pelas suas mãos manchadas de impurezas. Virá um grande Castigo sobre eles, pois têm ainda
mais responsabilidade que os outros, porque estão a condenar muitas almas. (repete a mensagem de
Garabandal).
Sim, Minha filha, sim, muitos sacerdotes estão a destruir o amor ao Meu Filho, muitos, Minha filha.
Muitas almas estão a condenar-se pelo mau exemplo de todos eles. Não quero pensar no Castigo que se lhes
avizinha. Meus filhos, ajudai-os a todos com as vossas orações; rezai por eles e fazei muitos sacrifícios;
rezai para que as suas almas se purifiquem: O Meu Filho leva uma cruz muito pesada por todos eles. Não
vos importeis com o sofrimento porque, depois, olha o que os espera. Que maravilhoso é tudo isto.

Virgem Maria, (11.2.1982). "O castigo está muito perto; consistirá minha filha, em que os astros
chocarão com a terra; estão a ponto de destruir a maior parte da humanidade. O astro Eros iluminará toda a
humanidade; será horrível, minha filha, parecerá que o mundo está em chamas. Até os justos o verão, mas
não os afectará absolutamente nada. Muitos também morrerão dessa grande impressão, será como chuva de
fogo; tremerá toda a Terra.”
Virgem Maria, (15.8.1982): “Oração e penitência é o que peço. Se a Humanidade não mudar, meus
filhos, serei forçado a largar o braço do meu Filho, meus filhos. "
Virgem Maria, (24.2.1983):
"Os anjos estão preparados para quando Deus Pai enviar o castigo."
Virgem Maria, (27.3.1983):
Várias nações serão destruídas e as que permanecerem serão purificadas. Este grande castigo está
muito próximo; o mundo parecerá estar em chamas.
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«O Terço pode salvar o mundo, pois, de contrário,
vai perecer a maior parte da Humanidade... estais à
beira dos Últimos Tempos... » (15.1.1982)
Jesus: «O Castigo está muito próximo, viveis os
últimos segundos antes da catástrofe; para Mim, são
segundos... O Castigo alcançará e destruirá as duas
terças partes da Humanidade» (22.1.82).
«É preciso que sofras; é preciso que se salve pelo menos uma terça parte
da Humanidade» (20.11.81).
a

N. Sr. : «Nações inteiras serão engolidas, não ficará delas nem a sombra. Parte
destas Nações, minha filha, serão de uma parte da Europa… Parte de Roma ficará
destruída”. (25.6.1983)
– “Roma perderá a fé e tornar-se-á na sede do anticristo.” (La Sallette)

Visões de Amparo: «Vejo derrubarem-se as montanhas... Em Roma haverá muitos
terramotos e será quase destruída. Vejo derrubar-se o Vaticano» (24.2.83). «Vejo que se
derruba a montanha, tudo é fogo. Ai, há muito poucos deste lado, há muito poucos... Ai,
essa marca, tantos há com essa marca (666)... estão todos mortos. Ai, e estes outros, que
ª

lhes acontece»? — Respondeu Nª. Sr. : «Minha filha, estes estão em Graça, não lhes
afectará absolutamente nada. Isto será horrível para os que não estiverem em Graça de
Deus» (30.4.83).
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Nª Srª: “Com a oração e o sacrifício podeis evitar o Castigo terreno, mas o Castigo divino do Céu já
ninguém poderá evitá-lo.
Está escrito: nem o Filho do Homem saberá o Castigo que virá sobre a
Terra. Não será água Meus filhos, desta vez será fogo e será produzido por um
astro que irá desfazer-se ao embater contra a Terra. Nada acontecerá a quem
estiver na graça de Deus, absolutamente nada. Vai ficar como se estivesse em
êxtase.” (10.6.1984)
Jesus, «O cálice está a deitar por fora, está cheio até acima» (18.12.81).
a

a

N. Sr. : «O cálice está cheio, meus filhos, está a transbordar, e a mão do
meu Filho vai fazer justiça sobre toda a Humanidade» (24.7.83).
«O cálice (da dor) está a acabar, e quando acabar, cairá sobre a Humanidade o fogo que a
arrasará... Várias Nações ficarão destruídas e as que ficarem serão purificadas. Este grande Castigo está
muito próximo; parecerá que o mundo está a arder» (27.3.83).

NOSSO SENHOR JESUS CRISTO a Luz de Maria, 08.01.2016
“Meu Amado Povo, do Céu vereis o que fará estremecer o homem, o fogo se aproxima sem que a
Humanidade se dê conta. O egoísmo vai permitir isso.”
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, 30/06/2016
“Olhe para cima, um asteróide inesperado surpreenderá a humanidade.”
VIRGEM MARIA. 05/02/2016
“Amados filhos, O COMETA QUE ANUNCIO ESTÁ SE APROXIMANDO, e com sua proximidade,
a alteração no homem será visível, no clima e na Natureza como um todo, será evidente.”

SÃO MIGUEL ARCANJO
03.11.2015
Grandes eventos acontecem na Terra, entre eles, um meteorito que cairá no mar e
provocará um grande tsunami no Oceano Atlântico, inundará várias ilhas, e grande
parte de seus irmãos morrerá no local.
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NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, 27/09/2015
“Do Céu verás descer uma grande luz, (asteróide) que se dirigirá a ti ... Meu povo, não temas!, Que o
Senhor, Teu Deus, te proteja na palma da sua mão.”
VIRGEM MARIA, 28/03/2015
“O fogo cairá do céu diante do homem que divinizou o dinheiro, perdendo sua sensibilidade e
sentimentos.”
VIRGEM MARIA, 28/03/2015
“Orem filhos, a Terra será tocada por um asteróide, orem.”
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IRMÃ LÚCIA
(1907-2005)
VIDENTE DAS APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

“DEUS VAI CASTIGAR O MUNDO DE UMA MANEIRA TREMENDA.
RÚSSIA É O INSTRUMENTO DO CASTIGO DO CÉU PARA TODO O MUNDO”.

A 26 de Dezembro de 1957, o P. Agustín Fuentes, sacerdote da diocese de Veracruz (México),
e vice-postulador das causas de beatificação de Jacinta e Francisco, falou amplamente com a Irmã
Lúcia no convento de Coimbra, em Portugal.
Descreve a pastorinha:

“Senhor Padre, a Santíssima Virgem está muito triste, por ninguém fazer caso da Sua
Mensagem, nem os bons nem os maus: os bons, porque continuam no seu caminho de
bondade, mas sem fazer caso desta Mensagem; os maus, porque, não vendo que o castigo de
Deus já paira sobre eles por causa dos seus pecados, continuam também no seu caminho de
maldade, sem fazer caso desta Mensagem. Mas creia-me, Senhor Padre, Deus vai castigar o
mundo, e vai castigá-lo de uma maneira tremenda. O castigo do Céu está iminente.
Diga-lhes, Senhor Padre, que a Santíssima Virgem repetidas vezes nos disse, tanto aos
meus primos Francisco e Jacinta como a mim, que várias nações desaparecerão da face da
terra. Disse que A RÚSSIA SERIA O INSTRUMENTO DO CASTIGO DO CÉU PARA
TODO O MUNDO, SE ANTES NÃO ALCANÇÁSSEMOS A CONVERSÃO DESSA
POBRE NAÇÃO.”
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A Rússia como instrumento do Céu para castigar a humanidade
Aparições de Nossa Senhora em Tre Fontane, Roma (1947)
«Momentos duros preparam-se para vós e, antes que a Rússia se converta e deixe o caminho
do ateísmo, desencadear-se-á uma tremenda e grave perseguição. Orai, pode ser travada».
Beata Elena Aiello (+1961)
«A Rússia avançará sobre todas as nações da Europa, particularmente sobre Itália, e
levantará a sua bandeira sobre a cúpula de São Pedro. Itália será afectada severamente por uma
grande revolução, e Roma será purificada dos seus muitos pecados com o seu próprio sangue,
especialmente os da impureza! O rebanho está prestes a ser disperso e o Papa sofrerá muitíssimo»
(1959).
«A Rússia, instigada por Satanás, tentará dominar o mundo inteiro e, por meio de
revoluções sangrentas, transmitirá falsos ensinamentos por todo o mundo, especialmente em
Itália. A Igreja será perseguida e o Papa e os sacerdotes sofrerão muito» (Sexta-feira Santa de
1961).
Aparições de Nossa Senhora em El Escorial (1981-2002)
«Pedi muito pela conversão da Rússia; Rússia é o açoite da Humanidade». (2.Out.1981).
«Oferece as tuas dores pela conversão da Rússia, minha filha. Rússia, Rússia destruirá tudo,
minha filha. Pedi que se converta. Cumpri com as minhas mensagens». (23.Out.1981).
«Pede também pela conversão da Rússia. Rússia seria convertida se os bispos atendem os
desejos do seu Pai Celestial e empreendem uma verdadeira reforma no clero, pois na minha Igreja
não há mais que políticas, e as politicas destroem a minha religião católica... Porque em muitos
conventos estão a destruir a fé católica, e não fazem caso; mas, se não fazem caso, Rússia será mais
uma vez o castigo com que Deus os há de castigar fortemente. Não fazem caso, tem amor ao
dinheiro. Vivem como o rico avarento. Oferece pelas suas almas a Vítima Divina ao Pai eterno.
Essas dores servem para a purificação de muitas almas». (18.Dez.1981).
«Minha filha, dá-te conta que estou a pedir constantemente pela conversão da Rússia. Rússia
está metida na minha Igreja, em alguns dos meus bispos, dos meus cardeais, do meus
arcebispos e em muitos dos meus sacerdotes; estão a destruir as coisas de Deus, minha filha.
Não sabem o Castigo que se lhes avizinha, minha filha. O Castigo está próximo; consistirá, minha
filha, em que os astros chocarão contra a terra; estão a ponto de destruir a maior parte da
humanidade». (11.Fev.1982)
«Rússia é o açoite de toda a Humanidade; pedi para que se converta. Quererá destruir com
artefactos atómicos a Humanidade. Com as vossas orações e os vosso sacrifícios pode converterse». (20.Jan.1983).
«Rússia será o açoite da humanidade; está a preparar a guerra atómica, minha filha. Será uma
luta no ar; os anjos de Deus contra os inimigos da Terra». (22.Jan.1983).
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«Pedi pela Rússia, meus filhos, na Rússia está o Dragão da sete cabeças, meus filhos, que quer
apoderar-se da maior parta da humanidade. Pedi ao meu Imaculado Coração para que seja
convertida Rússia. Rússia, meus filhos, se não fazeis oração e sacrifício, será o acoite da
Humanidade; pedi que se converta, meus filhos, mas com oração e sacrifício» (25.Jul.1983).
«Vos rogo, meus filhos, que escuteis as minhas súplicas, fazei oração e penitencia, meus
filhos; oferecei-o pela conversão da Rússia, Rússia está a ponto de espalhar os seus erros por todo o
mundo, meus filhos. Haverá guerras, se vós com a vossa oração não o evitais. Sacrifício, meus
filhos, sacrifício e penitência. Sim minha filha, nesta guerra se verão cadáveres por todas as partes
do mundo, porque Rússia, vo-lo disse há muitos anos, é o açoite da humanidade». (31.Mai.1984).

NOSSA SENHORA DESVELA OS SÍMBOLOS
DO LIVRO DO APOCALIPSE 12:
“O GRANDE DRAGÃO VERMELHO”

Depois apareceu no céu um grande sinal: uma Mulher vestida de Sol, com a Lua debaixo dos pés e
com uma coroa de doze estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava com as dores de parto e o tormento de
dar à luz. Apareceu ainda outro sinal no céu: era um grande Dragão de fogo com sete cabeças e dez
chifres. Sobre as cabeças tinha sete coroas e, com a sua cauda, varreu a terça parte das estrelas do céu e
lançou-as à terra.
Apocalipse 12,1-4
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NOSSA SENHORA AO PE. STEFANO GOBBI

[1]

14 de Maio de 1989, Santuário de Tindari, Sicília, Festa de Pentecostes

n. 405 “O enorme dragão vermelho”
«… Só o Espírito do Senhor pode vencer a potência e a força vitoriosa do enorme dragão vermelho,
que, neste vosso século, se desencadeou por toda a parte, de maneira terrível, para seduzir e enganar toda a
humanidade.
O enorme dragão vermelho é O COMUNISMO ATEU que difundiu em toda a parte o erro da
negação e da obstinada recusa de Deus.
O enorme dragão vermelho é O ATEÍSMO MARXISTA, que se apresenta com dez chifres, isto é,
com a potência de seus meios de comunicação, para conduzir a humanidade a desobedecer aos dez
mandamentos de Deus, e com sete cabeças, tendo sobre cada uma delas um diadema, sinal de poder e
realeza. As cabeças coroadas indicam as nações nas quais o comunismo ateu se estabeleceu e domina com
a força do seu poder ideológico, político e militar.
A enormidade do dragão manifesta claramente a vastidão das terras ocupadas pelo domínio
incontestado do ateísmo comunista.
O enorme dragão vermelho, conseguiu, nestes anos, conquistar a humanidade com o erro do
ATEÍSMO TEÓRICO OU PRÁTICO, que já seduziu todas as nações da terra.
CONSEGUIU-SE ASSIM CONSTRUIR UMA NOVA CIVILIZAÇÃO SEM DEUS,
MATERIALISTA, EGOÍSTA, HEDONISTA, ÁRIDA E FRIA, QUE TRAZ EM SI OS GERMES DA
CORRUPÇÃO DA MORTE.
O enorme dragão vermelho tem a missão diabólica de subtrair toda a humanidade do domínio de
Deus, da glorificação da Santíssima Trindade, da plena actuação do desígnio do Pai que, por meio do
Filho, a criou para sua glória.
O Senhor revestiu-Me com a sua Luz e o Espírito Santo com o seu divino poder; assim apareço como
um grande sinal no céu, como a Mulher vestida de sol, porque tenho a missão de subtrair a humanidade do
domínio do enorme dragão vermelho e reconduzi-la toda à perfeita glorificação da Santíssima Trindade.
É por isso que formo o exército dos meus filhos mais pequeninos, em todas as partes do mundo, e
peço-lhes que se consagrem ao meu Coração Imaculado. Assim, levo-os a viver somente para a glória de
Deus, por meio da fé e da caridade, e cultivo-os, Eu mesma, zelosamente, no meu celeste jardim.
Apresento-me então, cada dia, diante do trono do meu Senhor numa atitude de profunda adoração, e
abro a porta de ouro do meu Coração Imaculado e ofereço nos meus braços todos estes meus filhos
dizendo: “Santíssima e divina Trindade, na hora da vossa universal negação, Eu vos apresento a
homenagem da minha materna reparação, por meio de todos estes meus pequeninos que cada dia formo
para a vossa maior glorificação.”
Assim, ainda hoje, o Senhor recebe, da boca das crianças e dos lactantes, o seu louvor perfeito.»

NOSSA SENHORA EM FÁTIMA
Carta da Irmã Lúcia a João Paulo II, 12 de Maio de 1982
«…a Rússia invadiu o mundo com os seus erros. E ainda que não alcancemos a ver o cumprimento da
parte final de esta profecia, percebemos que nos vamos dirigindo a esse fim a grande passos. Se não
renunciamos ao caminho de pecado, de ódio, de vingança, de injustiça violando os direitos da pessoa
humana, de imoralidade e de violência…
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E não digamos que é Deus que nos castiga assim, porque são os homens sozinhos que se preparam eles
mesmos o castigo. Deus adverte-nos primorosamente e nos chama ao bom caminho, respeitando a liberdade
que nos deu; por isso os homens são responsáveis.»

NOSSA SENHORA NO ESCORIAL

[6]

Nossa Senhora, 11.Dezembro.1981
«Minha filha, em cada dia que passa, os seres humanos são piores. Os ministros de Deus, os
sacerdotes e bispos, descuidaram a oração e a penitência, e o demónio apoderou-se deles. Tornaram-se
essas estrelas errantes que o velho dragão arrastará com a sua cauda para os destruir. Deus vai permitir a
Satanás semear a divisão entre os governantes, as sociedades e as famílias. Haverá muitos tormentos físicos
e morais. Deus abandoná-los-á a todos e mandar-lhes-á muitos castigos.»
Nossa Senhora, 8.Janeiro.1982
«Pedi pela Rússia. A Rússia é o chicote de toda a Humanidade, pedi que se converta, rezai o santo
Terço com muita devoção, porque, por meio dele, estão a salvar-se muitas almas. Adeus, Minha filha.»
Nossa Senhora, 11.Fevereiro.1982
«Meus filhos, rezai o santo Terço. O Terço tem muito poder. Quero que peçais por todos os bispos,
cardeais, arcebispos, porque, muitos deles, são políticos de destruição.»
Nossa Senhora, 8.Dezembro.1982
«Meus filhos, peço oração e penitência. Volto a dizer-vos que prometo que o Meu Coração Imaculado
salvará todo aquele que Lhe peça a graça necessária, tal como prometi um dia que a Rússia seria
convertida, Meus filhos. A Rússia será convertida.»
Nossa Senhora, 25.Julho.1983
«Rezai pela Rússia, Meus filhos, pois na Rússia está o Dragão das sete cabeças que quer apoderar-se
da maior parte da Humanidade. Rezai ao Meu Coração Imaculado, para que a Rússia seja convertida. A
Rússia, se não fizerdes oração e sacrifício, será o chicote da Humanidade. Pedi que se converta, Meus
filhos, mas com oração e sacrifício.»
Nossa Senhora, 3.Maio.1986
«Há muitos anos, pedi pela conversão da Rússia, mas não se faz o que Eu pedi. Peço de modo
particular a consagração da Rússia.»
Nossa Senhora, 2.Agosto.1986
«O Dragão das sete cabeças está a apoderar-se da maior parte do mundo, especialmente das Minhas
almas consagradas que desempenham altos cargos na Igreja. Satanás intromete-se com o fim de as
arrebatar do Nosso Coração e elas deixam-se arrastar. Triunfaram no mundo os sete pecados capitais. Os
homens deixam-se levar pelas forças do mal. Intercedei junto do Meu Imaculado Coração, que há-de reinar
e triunfar; esmagará a cabeça do Dragão, quando estiver reunido o Nosso número de eleitos.»
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Pe. Gobbi, nº 8, 28 de Junho de 1973:
«Estes meus filhos sacerdotes que traíram o Evangelho para favorecer o grande erro demoníaco do
marxismo. Será sobretudo por causa deles que há-de vir, em breve, o castigo do comunismo que despojará
a todos de tudo. Serão estes meus pobres filhos que darão início à grande apostasia»

BEATA ELENA AIELLO
Nossa Senhora, 1959
«E se os homens não se voltarem para Deus, um fogo purificador cairá dos Céus, como uma
tempestade de neve, sobre todas as pessoas e uma grande parte da humanidade será destruída!
Os únicos meios válidos para travar a Divina Justiça são a oração e a penitência, voltando para
Deus com verdadeiro arrependimento pelos pecados cometidos; assim o castigo de Deus será serenado
pela Misericórdia. A humanidade jamais encontrará paz se não voltar ao Meu Imaculado Coração como
Mãe de Misericórdia e Mediadora dos homens, e ao Coração do Meu Filho Jesus.»
Sexta Feira Santa, 1960
«Grandes calamidades cairão sobre o mundo e trarão confusão, lágrimas, lutas e dor. Grandes
terramotos destruirão cidades e países inteiros, e virão epidemias, fome, e uma terrível destruição,
especialmente nos lugares onde estão os filhos das trevas, nações pagãs e anti-cristãs.
Se não rezarmos, a Rússia avançará sobre a Europa, e particularmente sobre Itália, trazendo muita
ruína e grande destruição. Por isso os sacerdotes têm que estar na primeira linha defendendo a Igreja, com
o seu exemplo e santidade de vida; o materialismo está a entrar com muita força em todas as nações, e o
mal prevalece sobre o bem.
Os governantes do mundo não entendem isto, porque eles não têm o espírito de Cristo; e com a sua
cegueira não vêem a verdade. Em Itália, alguns líderes intitulando-se de cristãos são lobos ferozes vestidos
com pele de cordeiro, abrem as portas ao materialismo, e promovem acções desonestas; irão trazer a ruína
sobre Itália.
Divulgai as devoções ao Meu Imaculado Coração, de Mãe de Misericórdia, Mediadora dos homens.
Manifestarei a Minha parcialidade por Itália, que será preservado do fogo, mas os céus ficarão cobertos
com densas trevas, e a terra será agitada por implacáveis terramotos que abrirão profundos abismos.
Províncias e cidades serão destruídas, e todos irão chorar que o fim do mundo chegou! Incluindo Roma que
será castigada com justiça pelos muitos e graves pecados, porque aqui o pecado chegou ao seu limite.»
«Nossa Senhora disse: Como vive a juventude na perdição! Quantas almas inocentes se encontram
numa rede de escândalos. O mundo converteu-se num vale inundado, cheio de impureza e corrupção.
Algumas das maiores tribulações da Divina Justiça estão todavia para chegar, antes do dilúvio de fogo.
Durante muito tempo adverti os homens de muitas maneiras, mas eles não ouvem os Meus avisos
maternais, e continuam pelos caminhos da perdição. Mas em breve manifestações terríveis serão vistas, que
farão abanar até os pecadores mais empedernidos.
Grandes calamidades cairão sobre o mundo e trarão confusão, lágrimas, lutas e dor. Grandes
terramotos destruirão cidades e países inteiros, e virão epidemias, fome, e uma terrível destruição,
especialmente nos lugares onde estão os filhos das trevas, nações pagãs e anti-cristãs.
Nestas horas trágicas o mundo precisa de oração e penitência, porque o Papa, os sacerdotes e a
Igreja estão em perigo. Se não rezarmos, a Rússia avançará sobre a Europa, e particularmente sobre Itália,
trazendo muita ruína e grande destruição. Por isso os sacerdotes têm que estar na primeira linha
defendendo a Igreja, com o seu exemplo e santidade de vida; o materialismo está a entrar com muita força
em todas as nações, e o mal prevalece sobre o bem.”
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CAPÍTULO XIII - O SEGREDO ESCRITO
Nossa Senhora permite que Lúcia escreva o Segredo e dá-lhe
novas luzes.
Dia 3-1-1944
“E senti o espírito inundado por um mistério de luz que é Deus e
n’Ele vi e ouvi, - A ponta da lança como chama que se desprende,
toca o eixo da terra, - Ela estremece: montanhas, cidades, vilas e aldeias com os seus
moradores são sepultados. O mar, os rios e as nuvens saem dos seus limites, transbordam,
inundam e arrastam consigo num redemoinho moradias e gente em número que não se pode
contar, é a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha. O ódio, a ambição
provocam a guerra destruidora! Depois senti no palpitar acelerado do coração e no meu
espírito o eco de duma voz suave que dizia: No tempo uma só Fé, um só Batismo, uma só
Igreja, Santa, Católica, Apostólica. Na eternidade, o Céu!” (pág. 267)

O Papa João Paulo II em Fulda, Alemanha (1980)

O número de Outubro de 1981 da revista alemã Stimme
des Glaubens referiu-se a uma troca de impressões que o Papa
João Paulo II teve com um grupo escolhido de Católicos alemães
em Novembro de 1980.
Perguntaram ao Santo Padre: “O Terceiro Segredo de
Fátima não devia já ter sido publicado por volta de 1960?”
O Papa João Paulo II respondeu: “Dada a gravidade do
seu conteúdo, os meus antecessores na cadeira de Pedro preferiram diplomaticamente adiar a publicação,
para não encorajar o poder mundial do Comunismo a tomar certas atitudes.
“Por outro lado, é suficiente todos os Cristãos saberem isto: se há uma mensagem em que está escrito
que os oceanos inundarão vastas áreas da terra, e que, de um momento para outro, milhões de pessoas
morrerão, certamente a publicação de uma tal mensagem já não é algo muito desejável.”
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Apocalipse 6, 12-17
12

E, quando Ele abriu o sexto selo, houve um grande terramoto e o Sol tornou-se negro, como um pano
13

de crinas, e toda a Lua ficou como sangue. As estrelas caíram do céu à terra, como os figos verdes caem de
14

uma figueira sacudida por um furacão. O céu foi afastado, como um livro que se enrola e todos os montes
e ilhas foram removidos dos seus lugares.

15

Os reis da terra, os poderosos, os generais, os ricos, os fortes,
16

todos, escravos e livres, se esconderam nas cavernas e nos rochedos das montanhas; e diziam às montanhas
e aos rochedos:
17

«Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, e da cólera do Cordeiro.
Porque chegou o grande dia da sua cólera; e, quem poderá resistir?»
7

8

Mt 24: … haverá fomes, pestes e terramotos em vários sítios. Tudo isto será apenas o princípio das
dores.»

La Sallette 1846
“As estações mudarão. Os astros perderão os seus movimentos regulares. A Lua só reflectirá uma
débil luz avermelhada. A água e o fogo imprimirão ao globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis
terremotos, que tragarão montanhas e cidades inteiras...
Terramotos que engolirão países…”
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Livro de apocalipse (o 5º Evangelho)
Ap. 8, 8-12

8

Quando o segundo anjo tocou a trombeta, uma espécie de grande montanha de fogo foi
9

lançada ao mar: a terça parte do mar transformou-se em sangue; morreu a terça parte dos seres vivos do mar
e a terça parte dos barcos foi destruída.
10

Quando o terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu uma grande estrela que ardia como uma
11

tocha chamejante. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as nascentes das águas. O nome da estrela é
«Absinto»: uma terça parte das águas transformou-se em absinto e muitos homens morreram por causa
das águas que se tinham tornado amargas.

Dr. António Bessa (ACTIC): Trata-se do fim do mundo? Não! Trata-se do «fim dos tempos»! Já
vimos como em La Salette é anunciado, para depois do Castigo, um tempo de paz e de reconciliação
entre Deus e os homens. É inequívoca a frase de Jesus que acabamos de ler, no Escorial: «Várias
Nações ficarão destruídas e as que ficarem serão purificadas». AS QUE FICAREM... Já em 1981, o
Senhor tinha dito a Amparo: «Diz-lhes que o Juízo das Nações está muito perto» (20.11.81).

Ao Pe. Gobbi
(1973-1997)

N. 329: “Dirijo-Me a vós, meus filhos consagrados…
Entrai no refúgio que a vossa Mãe celeste vos preparou
para a vossa salvação e para que possais passar em segurança,
no meu imaculado Coração, os terríveis dias da grande
tempestade que já chegou.
Esta é a hora de vos refugiardes todos em mim, porque eu
sou a arca da nova aliança.
Nos tempos de Noé, imediatamente antes do dilúvio, entravam na arca aqueles que o senhor destinava
a sobreviver ao seu terrível castigo.” (30 de Julho de 1986)

NOS VOSSOS TEMPOS, EU CONVIDO A ENTRAR NA ARCA DA NOVA ALIANÇA, QUE
CONSTRUI NO MEU IMACULADO CORAÇÃO, TODOS OS MEUS FILHOS, para que sejam
ajudados por mim a levar o peso sangrento da prova, que precede a vinda do Dia do Senhor.” (30 de Julho
de 1986)
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“O MEU IMACULADO CORAÇÃO SERÁ O VOSSO REFÚGIO”.
(Fátima, 13 de Junho de 1917)
 N. 333: “Dado que esta humanidade não acolheu o meu repetido convite 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 a grande
parte da humanidade será destruída.” (6 de Setembro de 1986)
 N. 438: «Chegou a grande prova para toda a humanidade. Está para chegar o
castigo predito por mim em Fátima e contido na parte do segredo. Chegou para o
mundo a grande hora da Justiça divina e da Misericórdia». (15 de Novembro de
1990).
479. A vossa libertação coincidirá com a derrota de satanás e de todo o espírito diabólico.
Todos os demónios e os espíritos dos condenados que se lançaram nestes anos, em toda a parte
do mundo, para arruinar e levar as almas à condenação, serão precipitados no Inferno de onde
saíram, e não poderão mais causar dano. Todo o poder de satanás será destruído.
- A vossa libertação coincidirá sobretudo com o prémio concedido a todos aqueles que se mantiveram
fiéis na grande prova, e com o grande castigo que será dado àqueles que se deixaram arrastar pelo
pecado e pelo mal, pela incredulidade e pela impiedade, pelo dinheiro e pelo prazer, pelo egoísmo e pela
impureza.
Ao terceiro Anjo cabe a tarefa de anunciar o grande castigo: "Se alguém adorar a besta e a sua imagem
e receber o seu sinal sobre a fronte ou na mão, beberá o vinho da ira de Deus, deitado sem mistura no cálice
do seu terrível juízo e será atormentado com fogo e enxofre na presença do Cordeiro e dos santos Anjos. O
fumo do seu tormento nunca acabará. Quem adorar a besta e a sua imagem e todo aquele que receber a
marca do seu nome não terá descanso, nem de dia nem de noite" (cfr. Ap 14, 9-11).
Neste tempo final da grande tribulação, anunciado como O TEMPO DO FIM DA
INIQUIDADE, DA DERROTA DE SATANÁS E DO CASTIGO DOS ÍMPIOS, é posta a dura prova
a constância daqueles que pertencem ao Senhor, que põem em prática os mandamentos de Deus e
permanecem fiéis a Jesus».
N. 508: “Nestes anos vereis o grande castigo com que a Justiça de Deus purificará o mundo, que
se tornou mil vezes pior do que no tempo do dilúvio e tão possuído pelos espíritos do mal.
Por isso, recolho de toda a parte da terra as minhas pequenas crianças, encerrando-as no refúgio
seguro do meu Coração Imaculado, a fim de serem defendidas e salvas por mim no momento da grande
prova que já chegou para todos.” (8.12.1993)
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 N. 496: “Chamei-vos de toda a parte para a consagrar-vos ao meu Coração Imaculado; a entrardes
todos no refúgio seguro que a Mãe celeste vos preparou; a multiplicar os Cenáculos de oração como PÁRARAIOS QUE VOS PROTEGEM DO FOGO DO CASTIGO. ” (13 de Maio de 1993)
 N. 530: “Descerá fogo do céu e a humanidade será purificada e completamente renovada para
que esteja pronta para acolher o Senhor Jesus, que voltará a vós na glória.” (13 de Outubro de 1994)
 N. 537: “A purificação do mundo realizar-se-á por obra do Espírito de Amor que derramará do
Céu e o seu fogo abrasador para renovar a face da terra.” (1 de Janeiro de 1995)

49

«Eu vim lançar fogo sobre a terra; e como gostaria que ele já
se tivesse ateado!(Lc. 12, 49). No antigo testamento, o fogo simboliza
a palavra de Deus e o juízo divino que purifica o seu povo. Assim é a
Palavra de Jesus: Ela constrói ao mesmo tempo, destrói o que não tem
consistência, o que é vaidade e deixa somente a verdade.
João Batista dissera a respeito de Jesus: “Ele vos batizará com o
Espírito Santo e com o fogo.” (Mt. 3, 11). Portanto é essa a missão de
Jesus: lançar fogo sobre a terra, trazer o Espírito Santo com sua força
renovadora e purificadora.
Ao Pe. Gobbi: “Assim, nos próprios anos em que Satanás triunfa conduzindo a humanidade par o
caminho da sua própria destruição, TRIUNFA TAMBÉM O MEU CORAÇÃO DE MÃE, QUE LEVA
OS SEUS PEQUENOS FILHOS PARA O CAMINHO DA SALVAÇÃO E DA PAZ.” (8 de Dezembro
de 1993)
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S. Domingos (1170-1221), S. Fancisco de Assis (1182-1226)
e S. Vicente Ferrer (1350-1419)
Por ocasião da festa comemorativa de S. Domingos, S. Vicente em seu sermão fala de uma visão do
primeiro:
"Numa noite em que S. Domingos estava orando numa Igreja e S. Francisco fazendo o mesmo, aos dois
apareceu Cristo com três lanças para destruir o mundo. Enquanto os dois fundadores pensavam se não havia
algum santo que revogasse a sentença, apareceu de repente a Virgem Maria..."
Ela consegue de Seu Filho que a destruição fosse protelada. Continua S. Vicente:
"Essas três lanças destruidoras são as três grandes tribulações que virão logo sobre o mundo. A
primeira é a perseguição do Anticristo; pode-se chamar lança porque transpassará todo o mundo. A
segunda será a consumação do mundo pelo fogo... A terceira é a sentença judicial de Cristo".

29-07-2000
Jesus a Margarita:
Venho com o Poder de minha Majestade, rasgando as nuvens do Céu
(Mt. 24, 30). Eu venho e caio na forma de Ira sobre a humanidade pagã,
pois eles não ouviram nada, nenhuma de minhas chamadas ao
arrependimento e uma mudança de vida louvando a Iahweh. Devo
permanecer impassível e mudo, surdo aos seus insultos, paralisado diante
de suas obras de morte? Não!! Não posso mais ficar calado e omitir meu
Julgamento, evitar minha Ira-Castigo... Já aconteceu, já aconteceu.
O tempo foi estendido pelas súplicas de uma Virgem e dos seus filhos fiéis, mas não pode mais sair da
minha Justiça. Aqui estou. Estou indo, Marga.
Trema, trema, se não fores fiel ao que o Senhor agora te pede.
Marga: - “Senhor, mas tu és Bondade.”
-“Eu sou a justiça. Eu sou a verdade. Eu sou o Verdadeiro Amor”. (O Senhor está muito, muito triste,
Ele não quer punir a humanidade, mas não Lhe deixamos outra opção. Isso não me faz perder a minha paz.
Eu sei porque é Ele quem está falando comigo. Porque ele me convida a me arrepender e mudar minha
vida, a dar a ele tudo o que eu não dou a ele. Para não atrasar mais minha performance)
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A intervenção da Justiça Divina (Castigo) e a proximidade da Vinda do
Senhor.
«Não abandoneis jamais os Sacramentos, a Confissão, a oração, o jejum e o Corpo de Jesus
Cristo na Santa Missa, porque a Minha vinda está para muito breve» (Jesus Cristo, 15 de Maio de
1995).
«Satanás sabe que o seu tempo está para terminar, porque o meu Filho Jesus vai intervir. [...]
Mas o manto está para fechar-se, pois o Meu Filho Jesus está para lançar a Sua Justiça Divina»
(Nossa Senhora, 30 de Julho de 1995).
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4. OS 3 DIAS DE TREVAS

Mensagem de Jesus ao Santo Padre Pio
Ano 1959
“A hora do castigo está próxima, mas manifestarei minha misericórdia.
Meus Anjos se encarregarão de exterminar todos aqueles que riem de Mim e não creiam em meus
profetas.
Por três dias e três noites, uma chuva de fogo ininterrupta seguirá, para demonstrar que Deus é o
mestre da Criação.
Os pecados dos homens se multiplicaram além da medida; irreverência na igreja; orgulho, falta de
modéstia no vestir, o mundo está cheio de iniquidade.
Nenhum mal vai machucar aqueles que estão em estado de graça e buscam a protecção de minha
mãe.
Feche todas as portas e janelas. Não fale com ninguém fora de casa. Ajoelhe-se diante de seu
crucifixo. Arrependa-se de seus pecados. Reze para minha mãe, para obter sua protecção. Não olhe para
fora enquanto a terra treme, porque a ira de meu Pai é sagrada. A visão de sua Ira não poderia ser
suportada por vós.
Após as punições, os Anjos descerão do Céu e espalharão o espírito de paz na terra.
Um sentimento de imensurável gratidão se apoderará daqueles que sobreviverem a esta terrível
provação.
Reze o Rosário piedosamente, se possível juntos ou sozinhos.
Durante estes três dias e três noites de escuridão, apenas as velas benditas podem ser acesas no dia
da Candelária (2 de Fevereiro) e darão luz sem serem consumidas.”
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Reze o terço, leia livros espirituais, faça comunhões espirituais e actos de amor. Proste-se no chão para
que muitas almas possam ser salvas. Enquanto isso, lá fora, A JUSTIÇA DE DEUS ESTARÁ
ACONTECENDO SOBRE OS ÍMPIOS. OS ÍMPIOS SERÃO ANIQUILADOS PARA QUE DEPOIS
OS JUSTOS POSSAM FICAR.
O inferno pensará estar na posse de toda a terra mas Eu a resgatarei. E assim, terei purificado a
terra.
A beata Ana Maria Taigi (1769-1837) profetizou “os inimigos da Igreja
morrerão, os demónios aparecerão.”
S. Garpar de Búfalo (1786-1837) anunciou que a morte dos perseguidores da
Igreja ocorrerá durante estes dias.
A beata Isabel Canori Mora (1774-1825) diz que “os bons católicos serão
separados dos maus cristãos.”
A beata Elena Aiello (1895-1961) diz que “os perversos serão pulverizados e
muitos estarão perdidos pela obsessão no seu pecado.”
Cristina Agbo conclui: “GRAÇAS AO ROSÁRIO, SATANÁS NÃO PODE
VENCER OS FIÉIS!!!”

Revelações e profecias dadas para a Luz de María
Nossa Senhora, 10/08/2015:
“Meus filhos: UM COMETA VIRÁ À TERRA E CAUSARÁ OS TRÊS DIAS
DE TREVAS TÃO ANUNCIADOS POR MIM. Três dias durante os quais vocês
devem permanecer em suas casas, manter as janelas de suas casas fechadas para que a
luz dos terríveis raios e fagulhas que caem do alto, não os prejudiquem, pois por trás
dos raios e faíscas, os demónios, ao mesmo tempo, matarão incontáveis Meus filhos e Eu, com grande dor,
derramarei Minhas lágrimas sobre eles.”
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, 02.07.2010
“Meus filhos: Fiquei três dias no túmulo e depois ressuscitei. Assim, ficareis privados de luz por três
dias. Depois desses dias, ELES BRILHARÃO COMO A LUZ, QUE NÃO ESTÁ ESCONDIDA.”
A VISÃO DE LUZ DE MARIA NOS TRÊS DIAS DE ESCURIDÃO

O QUE TEMOS QUE FAZER É INTERCEDER POR TODA A HUMANIDADE!
Estes dias são consequência da fumaça do pecado que sobe a tal ponto que Deus enviará os Anjos para
tocarem suas trombetas antes dos dias de escuridão.
Estes dias serão de origem Divina e uma consequência do livre arbítrio do homem.
A Santíssima Trindade permitirá que o pecado caia na terra na forma de fogo.
Deus nos prometeu que essa purificação será com fogo, mas esse fogo terá o poder de perfurar a carne
e atingir as entranhas do ser. Não é um incêndio como o que conhecemos. Este fogo entrará pela boca e será
uma queimadura por dentro. Será um teste de fé para os fiéis.
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Será uma escuridão tão densa que nada será visto. Essa escuridão vai entrar na alma. Eu sei que há
uma promessa de que apenas velas abençoadas darão luz; mas há uma luz inextinguível, a luz da alma boa e
fiel. Porque há muitas pessoas que abençoaram velas, mas vivem em uma confusão. Essas criaturas não
acenderão velas: sua alma não lhes dará luz.
O pecado tomará forma. Por exemplo: a luxúria virá como um demónio. Os demónios da luxúria da
carne, do aborto, das drogas, da blasfémia, irão atacar a Terra e levar as almas pecaminosas.
Os bons serão protegidos.
Devíamos ter um pequeno altar em casa com os livros de orações e velas abençoadas.
Com a escuridão vieram demónios e fogo, avançando e levando todos em seu caminho. Eu olhei para
os Anjos de Deus antes das trevas, levando gente boa e levando-os para casa em questão de momentos e
levando os inocentes para outro lugar.

Marie Julie Jahenny (1850-1941)
Nascida no dia 12 de fevereiro de 1850 na comuna Blain, ao oeste
da França, Marie Julie Jahenny é provinda de uma família de
camponeses tradicionais. Desde criança se interessava por assuntos
religiosos, o que lhe motivou a ingressar na Terceira Ordem de São
Francisco. As aparições místicas teriam começado aos 23 anos,
portanto, ela levou este estigma até a morte.
Em 1873, recebeu do Céu este dom místico tão singular, os estigmas. A partir dos 23 anos até à sua
morte, cerca de sessenta anos depois, trouxe no seu corpo as Chagas de Nosso Senhor de uma forma mais
visível do que qualquer outro estigmatizado na história da Igreja. Além das Cinco Chagas das Santas
Mãos, Pés e no Lado, Marie-Julie sofreu as Feridas infligidas pela Coroa de Espinhos e a Cruz, na Santa
Cabeça e nos Ombros de Nosso Senhor, respectivamente, as Feridas da Sua Flagelação, as causadas pelas
cordas com as quais foi atado, bem como outras Feridas de natureza mística.
A partir desse momento, Marie-Julie viveu sua vida de sofrimento (como uma alma vítima) numa
pequena cabana na aldeia de La Fraudais, perto de Blain. Assim, cumpriu com o desejo de Nosso
Santíssimo Senhor para fazer reparação pelos pecados da França e do mundo. Ela foi agraciada com
visões frequentes de Jesus e Maria, e com muitas luzes proféticas.
Ela tinha o dom maravilhoso de distinguir o Pão Eucarístico do pão comum; objetos que haviam sido
abençoados e aqueles que não tinham sido; de reconhecer relíquias e saber de onde se originaram, e,
finalmente, de entender em vários idiomas hinos e orações litúrgicas. Durante um período de cinco anos, a
partir de 28 de dezembro de 1875, sobreviveu apenas da Santa Eucaristia. Faz-nos lembrar a beata
Alexandrina, Martha Robin, Teresa Neumann ou a beata Catarina Emmerich.
Marie-Julie também anunciou os três dias de escuridão durante os quais os poderes do Inferno
serão desencadeados e correrão todos os inimigos de Deus.
Os três dias de escuridão “será a QUINTA, SEXTA E SÁBADO. Os dias do Santíssimo, da Cruz e de
Nossa Senhora...”. Três dias menos uma noite.
“A Terra será coberta de escuridão”, diz-lhe Nossa Senhora em 20 de setembro de 1882, “E O
INFERNO SERÁ LIBERTADO NA TERRA. Trovões e relâmpagos farão com que aqueles que não têm fé
nem confiança em Meu Poder morram de medo”.
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“Durante esses três dias de escuridão aterradora, nenhuma janela deverá ser aberta, porque
ninguém será capaz de ver a terra e a terrível cor que terá nesses dias de castigo sem morrer no ato...”.
“O céu estará ardendo, a terra se partirá... Durante esses três dias de trevas que se acenda a vela
abençoada em toda parte, nenhuma outra luz brilhará...”.
“NINGUÉM FORA DE UM ABRIGO... sobreviverá. A terra tremerá como no Juízo e o terror será
enorme. Sim, ouviremos as orações de vossos amigos; NENHUM PERECERÁ. Precisaremos deles para
publicar a glória da Cruz.”. (08 de dezembro de 1882).
“APENAS AS VELAS DE CERA BENTA DARÃO LUZ durante essa terrível escuridão. Uma
vela só bastará para a noite dessa noite de inferno... nas casas dos ímpios e dos que blasfemam estas velas
NÃO DARÃO NENHUMA LUZ”.
E Nossa Senhora declara: “Tudo será sacudido menos o móvel em que repousa a vela benta, não
tremerá. Vós vos juntareis ao redor do crucifixo e Minha santa imagem. Isto é o que manterá afastado
esse terror...”.
“Durante esta escuridão, os demônios e os ímpios tomar FORMAS DAS MAIS HORRIVEIS... nuvens
vermelhas como sangue se moverão pelo céu. O trovão estrepitoso estremecerá a terra e sinistros
relâmpagos riscarão os céus fora do tempo. A terra será sacudida desde seus alicerces. O mar se levantará
e suas ondas furiosas se estenderão sobre os continentes...”.
“Três quartos da população mundial desaparecerão. Metade da população da França será
destruída”
Sobre o futuro castigo das trevas, temos estas revelações de Jesus Cristo à vidente:
"Quando numa noite fria de inverno o trovão ribombar e fizer tremer as montanhas, então fechai
rápido portas e janelas... Vossos olhos não devem profanar o terrível acontecimento com olhares
curiosos..." "Reuni-vos em oração diante do crucifixo. Colocai-vos sob a proteção de Minha Santa Mãe...
Não deixeis nenhuma dúvida se instalar em vós a propósito de vossa salvação: quanto mais confiantes,
mais será inviolável a barreira com que Eu vos cercarei. Queimai velas bentas, recitai o Rosário.
Perseverai durante três dias e duas noites. Na noite seguinte o terror se acalmará. Após o horror dessa
longa obscuridade, o Sol aparecerá em todo seu esplendor e calor. Será uma grande devastação...
Magnífico será Meu reino de paz e Meu Nome será invocado e louvado do nascer ao descer do Sol.”

Nossa Senhora das Dores no Escorial a 25 de Setembro De 1981:
“Haverá três dias de escuridão; o sol escurecerá e a lua dará uma luz muito ténue. Os verdadeiros
filhos de Deus continuarão a rezar, não se esquecendo de Deus.”
COM O FIM DOS TRÊS DIAS DE TREVAS TERMINA O REINADO DO ANTICRISTO, que
serão nos últimos 3,5 anos deste mundo “cujo príncipe é o demónio” (Jo 16,11); depois virá o reinado
de Cristo “e o seu Reino não terá fim”.
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MAPA DOS ACONTECIMENTOS SEGUNDO PADRÃO BÍLICO E
PROFÉTICO DAS REVELAÇÕES DO CÉU

pré-avisos Gosto de usar a nomenclatura “3 Cs”: Comunismo, Cisma e Cruz. A Invasão
:

russo-árabe de Israel e Europa profetizada em Ezequiel 37 e 38; o Cisma na Igreja e a Cruz no Céu
(Mateus 24, 30): “Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se
lamentarão, e verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.”Segundo
os meus estudos das últimas revelações, a Cruz no Céu aparece duas vezes (imediatamente antes do Aviso, e
depois precedendo a Vonda Gloriosa de Jesus)

Cruz

Cruz

pré-avisos

2ªVinda de Jesus

3 dias de
trevas

Anticristo
(últimos 3,5 anos)
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5. O SEGUNDO PENTECOSTES

Fala o Mestre Jesus:
Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, o Consolador não virá a
vós; mas, quando eu for, vo-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e
do juízo.
Do pecado, porque não crêem em mim;
Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais;
E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.
Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará de si
mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há-de vir. Ele me glorificará, porque há de
receber do que é meu, e vo-lo há de anunciar.
Tudo quanto o Pai tem é meu; por isso vos disse que há de receber do que é meu e vo-lo há de
anunciar. (Jo 16,7-15)
O meu amigo João Pedro no seu blog dos Apelos de Nossa Senhora:
Afirma o Apóstolo São Paulo que «o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo o Espírito
Santo que nos foi dado» (Rom 5,5). São Lucas, nos Actos dos Apóstolos, é quem narra tal acontecimento
que teve lugar cinquenta dias depois da Ressurreição de Nosso Senhor e da sua Ascensão aos Céus: o
Espírito Santo desce em forma de línguas de fogo sobre Nossa Senhora e o Doze Apóstolos (cf. Act 2,1-21).
Ao longo da história, o Espírito de Deus é derramado sobre o resto dos homens até aos nossos dias por
meio dos Sacramentos, instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo no Espírito Santo, e confiados à Santa
Igreja Católica.
Que prometeu Deus à sua Igreja a respeito da actividade do seu Santo Espírito sobre Ela?
Foi-nos prometido que o Espírito Santo haverá de renovar a face da terra; assim, David o implora a
Deus (cf. Sal 104,30), e o próprio Deus no-lo promete por boca do profeta Ezequiel:
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«E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o
coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis
nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis.
Assim diz o Senhor Deus: “No dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei
com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada será
lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão: Esta terra assolada ficou
como o jardim do Éden.
Assim diz o Senhor Deus: Ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel, que lho faça; multiplicarlhes-ei os homens, como a um rebanho. Como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas
solenidades, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens; e saberão que eu sou o Senhor.
Eu, Yahvé, o digo e o faço» (Ez 36,24-38).
A Sulema, 28.08.2012, Jesus:
“A efusão do Espírito Santo será tão forte, tão poderosa depois do Aviso, como foi no momento do
primeiro Pentecostes. O que se vai manifestar será tão grande como nunca houve nada igual desde o
começo do mundo! Este acontecimento terá como efeito aumentar a vossa Fé, ajudar-vos-á a aproximar-vos
de Mim, preparará a Humanidade para receber as mensagens do Evangelho.”

(30.8.2012), Maria, Rainha da Paz:
"Estai vigilantes e permanecerei preparados. Persigna-te e escreve, minha filha, coberta com o
Preciosíssimo Sangue do meu Divino Filho, Jesus Cristo, o Senhor.
Nestes tempos que são os últimos, a luta entre o bem e o mal, entre á Graça e o pecado, entre Deus e o
maligno, chega ao auge da sua força! Pode parecer que o meu aniversário tenha obtido a vitória, mas o
momento está próximo, meus filhos, em que Cristo Jesus se manifestará com todo o seu poder! O mal será
destruído, o maligno será vencido. Rezai, rezai, rezai por esta pobre Humanidade que se tornou escrava do
pecado e do mal. Muito em breve, ela sairá do túmulo em que jaz, quando Jesus voltar na Sua Glória. O
grande milagre da Misericórdia divina prepara-se e esta Humanidade será completamente renovada pelo poderoso sopro do Espírito Santo que se derramará sobre toda a Terra e ela voltará para os braços de Deus, seu
Pai, pelo prodígio do segundo Pentecostes. As almas serão iluminadas pela presença da Santíssima
Trindade e o Reino glorioso de Cristo Jesus reflectir-se-á numa nova forma de vida para todos, uma vida de
santidade e de pureza, de amor e de justiça, de alegria e de paz.
Sereis levados a viver unicamente para a glória de Deus e será nesse momento que a Divina Vontade será
perfeitamente cumprida por todas as Suas criaturas, a fim de que ela seja feita na Terra como no Céu. Será o
Reino glorioso de Cristo num mundo purificado e santificado, renovado pelo Amor. Jesus manifestar-se-á no
mistério da Sua Presença eucarística".
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O 2º PENTECOSTES NAS MENSAGENS AO PE. GOBBI
Inverness - Flórida (E.U.A.), 8 de Setembro de 1980, Festa da Natividade da Virgem Santa Maria
209. Virá a vós como fogo
«Se perseverardes comigo na oração, poderei preparar-vos para receberdes o dom do Espírito Santo,
que Se quer comunicar a vós de maneira cada vez mais plena. Esta é a sua hora, pois é pela sua poderosa
acção de amor que há-de ser purificado e renovado o mundo inteiro.
Ele virá a vós como fogo ardente que tudo queima, virá como Testemunha do meu Filho, que nunca
foi tão vilipendiado e traído na sua Pessoa e na sua Palavra.
Virá para reconduzir o mundo à perfeita glorificação do Pai. Preparai-vos para receber este grande
dom que o meu Coração Imaculado vos obteve».
Brumenfeld (Alemanha), 30 de Maio de 1982, Festa de Pentecostes
247. A hora do Espírito Santo
«No Cenáculo do meu Coração Imaculado preparai-vos para receber o fogo de amor do Espírito Santo,
que levará a minha Igreja a viver o alegre momento do seu Pentecostes e renovará toda a face da terra.
Esta é a sua hora. E a hora do Espírito Santo, que vos é concedido cada vez mais como dom pelo Pai,
por meio de Jesus, como sinal do Amor Misericordioso de Deus, que quer salvar esta humanidade.
Pelo fogo do Espírito de Amor, em breve, se completará a obra da grande purificação. A Igreja
espera, gemendo, pela sua misericordiosa obra de santificação.
Através de sofrimentos interiores, por meio de provas que hão-de renovar para Ela as horas sangrentas
da Paixão vividas pelo meu Filho Jesus, a Igreja será conduzida ao seu divino esplendor.
Será curada da chaga do erro, que se difunde como um cancro obscuro e ameaça o depósito da
verdade. Será curada da lepra do pecado, que obscurece a sua santidade. Será purificada de todos os
elementos humanos que a afastam do espírito do Evangelho.
SERÁ DESPOJADA DOS SEUS BENS TERRENOS E PURIFICADA DE TANTOS MEIOS DE
PODER, PARA QUE SE TORNE POBRE, HUMILDE, SIMPLES E CASTA. HÁ-DE SER NOVAMENTE
CRUCIFICADA NOS SEUS PASTORES E NO SEU REBANHO, A FIM DE PODER DAR UM PERFEITO
TESTEMUNHO DO EVANGELHO DE JESUS.

Com a força do fogo e do sangue, será também renovado o mundo inteiro. A humanidade voltará a
glorificar o Pai, por meio de Jesus, que terá instaurado finalmente o seu Reino entre vós.
Esta é, portanto, a hora do Espírito Santo. Ele virá a vós na sua plenitude, por meio do triunfo do
Coração Imaculado de Maria, sua amadíssima Esposa».
Cagliari (Itália), 26 de Maio de 1985, Festa de Pentecostes
311. Vinde, Espírito de Amor
« É para isto que vos recomendo que vos reunais frequentemente nos vossos Cenáculos, para Me dar
uma grande força de oração, com a qual Eu poderei intervir junto do meu Filho Jesus, para que em breve vos
obtenha do Pai o dom de um novo e segundo Pentecostes para a Igreja e para toda a humanidade.
Vinde, ó Espírito de Amor e renovai a face de terra; fazei com que toda ela volte a ser um novo jardim
de graça e de santidade, de justiça e de amor, de comunhão e de paz, de modo que a Santíssima Trindade Se
possa reflectir novamente nela com complacência e ser por ela glorificada.
Vinde, ó Espírito de Amor e renovai toda a Igreja; levai-a à perfeição da caridade, da unidade e da
santidade, para que se torne hoje a maior luz que resplandeça para todos, no meio das grandes trevas que se
difundiram por toda a parte.
Vinde, ó Espírito de sabedoria e de inteligência e abri o caminho dos corações à compreensão de toda
a verdade. Com a força abrasadora do vosso divino fogo, arrancai todo o erro, varrei da face da terra toda a
heresia, a fim de que resplandeça para todos, na sua integridade, a luz da verdade que Jesus revelou.
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Vinde, ó Espírito de conselho e de fortaleza, e tornai-nos corajosas testemunhas do Evangelho
recebido.
Sustentai os perseguidos; encorajai os marginalizados; dai força aos presos; concedei perseverança aos
espezinhados e torturados; obtende a palma da vitória àqueles que ainda hoje são conduzidos ao martírio.
Vinde, ó Espírito de ciência, de piedade e de temor de Deus, e renovai, com a linfa do vosso Amor
divino, a vida de todos aqueles que foram consagrados pelo Baptismo e marcados com o selo da vossa
confirmação; daqueles que se ofereceram ao serviço de Deus, dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, para
que possam corresponder todos ao vosso desígnio, que estais a realizar nestes tempos, do segundo
Pentecostes há tanto tempo invocado e esperado.
Só então se terá cumprido a missão que Eu mesma confiei ao meu Movimento Sacerdotal Mariano.
Só então se terá realizado o triunfo do meu Coração Imaculado, no início de um tempo em que todos
poderão ver, finalmente, OS NOVOS CÉUS E A NOVA TERRA».
Detroit - Michigan (E.U.A.), 7 de Junho de 1987, Festa de Pentecostes – Abertura do ano mariano
356. Vinde, Senhor Jesus
«Meus predilectos e filhos a Mim consagrados, vinde hoje todos para o refúgio seguro do meu
Coração Imaculado… No Cenáculo de Jerusalém, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, que
estavam reunidos comigo em oração, e REALIZOU-SE O MILAGRE DO PRIMEIRO PENTECOSTES.
Assim, só no Cenáculo do meu Coração Imaculado, quando toda a Igreja tiver entrado aqui, é
que ACONTECERÁ O GRANDE PRODÍGIO DO SEGUNDO PENTECOSTES. Será um fogo divino de
purificação e de santificação que há-de renovar toda a face da terra.
Os meus tempos chegaram.
O Espírito do Senhor encherá a terra e mudará o mundo.
O Espírito do Senhor renovará, com o seu fogo divino, toda a Igreja e conduzi-la-á à perfeição
da santidade e do seu esplendor.
O Espírito do Senhor transformará os corações e as almas dos homens e há-de torná-los
corajosas testemunhas do seu Amor divino.
O Espírito do Senhor preparará a humanidade para acolher o Reino glorioso de Cristo, a fim de
que o Pai possa ser amado e glorificado por todos.
Eu vos obtenho o dom do Espírito Santo.
Eu vos conduzo pelo caminho da piedade e do amor.
Eu vos recolho no Cenáculo do meu Coração, em acto de incessante oração.
Reúno-vos de toda a parte da terra, porque chegou a hora do meu triunfo.
Por isso, de ora em diante, a minha acção tornar-se-á mais forte, mais extraordinária e mais notada por
todos. Recolhei-vos no meu Coração Imaculado para que as vossas vozes se possam unir à minha numa
contínua oração.
Eu sou a aurora que surge para anunciar a chegada do sol luminoso de Cristo.
Acolhei com alegria o meu anúncio e uni-vos todos à vossa Mãe Celeste, repetindo a sua contínua
invocação, que sempre diz junto com o seu divino Esposo: "Vinde, Senhor Jesus" (cfr. Ap 22, 17-20)».
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Heede (Alemanha), 22 de Maio de 1988, Festa de Pentecostes
384. O Espírito Santo virá
«Filhos predilectos, reuni-vos de toda a parte da terra para viver este dia no Cenáculo do meu Coração
Imaculado.
O TEMPO DO SEGUNDO PENTECOSTES CHEGOU.

O Espírito Santo virá como um orvalho celeste de Graça e de fogo, que há-de renovar o mundo
inteiro. Sob a sua irresistível acção de amor, a Igreja abrir-se-á para viver a nova era da sua maior santidade
e há-de resplandecer com uma luz tão forte, que atrairá a si todas as nações da terra.
O Espírito Santo virá para que se cumpra a vontade do Pai Celeste e o universo criado volte a reflectir
a sua grande glória.
O Espírito Santo virá para instaurar o Reino glorioso de Cristo; será um Reino de graça, de
santidade, de amor, de justiça e de paz.
COM O SEU AMOR DIVINO, ABRIRÁ AS PORTAS DOS CORAÇÕES E ILUMINARÁ TODAS AS
CONSCIÊNCIAS. CADA HOMEM VER-SE-Á A SI PRÓPRIO NO FOGO ABRASADOR DA VERDADE
DIVINA. 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 vos convido
todos a entrar no Cenáculo do meu Coração. Assim estareis preparados para receber o dom do Espírito
Santo, que vos transformará e tomará instrumentos com os quais Jesus há-de instaurar o seu Reino».
Valdragone (São Marino), 3 de Julho de 1987 Exercícios Espirituais
358. Os meus tempos chegaram
Sim, depois do tempo do grande sofrimento, surgirá o tempo do grande renascimento, e tudo
reflorescerá. A humanidade voltará a ser um novo jardim de vida e de beleza e 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.
O Pai arde de amor e quer derramar sobre esta pobre humanidade as torrentes do seu Amor infinito.
O Pai quer plasmar com as suas mãos uma nova criação, na qual a sua marca divina seja mais visível,
mais acolhida e aceite e a sua paternidade seja exaltada e glorificada por todos.
A respiração desta nova criação será o sopro do amor do Pai, que será glorificado por todos, ao mesmo
tempo que se difundirá por toda a parte, de maneira cada vez mais plena, como água que jorra de fonte viva
e inexaurível, a plenitude do seu Amor divino.
Jesus reinará; Jesus, por quem tudo foi criado, Jesus que Se incarnou, Se fez vosso Irmão, viveu
convosco, sofreu e morreu na Cruz para redimir a humanidade e a levar a uma nova criação e para que o seu
Reino pudesse difundir-se lentamente 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 cumprir-se esta sua invocação, porque instaurará o seu Reino. Assim, 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 Se possa ver glorificado e o Senhor Jesus sentirSe amado por todos os seus irmãos.
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O Espírito Santo descerá como fogo, mas de maneira diferente da sua primeira vinda; será um fogo
que tudo há-de queimar e transformar, que santificará e renovará a terra desde os seus fundamentos.
Ele abrirá os corações a uma nova realidade de vida e conduzirá todas as almas a uma plenitude de
santidade e de Graça.
Conhecereis um amor tão grande, uma santidade tão perfeita como jamais conhecestes até agora.
Nisto será glorificado o Espírito: em levar todos ao maior amor ao Pai e ao Filho».
Vacallo (Suíça), 3 de Junho de 1990, Festa de Pentecostes
427. O tempo do Espírito Santo
«Vós estais a aproximar-vos do momento em que se cumprirá o grande prodígio do segundo
Pentecostes.
Só o Espírito de Amor pode renovar o mundo inteiro.
SÓ O ESPÍRITO DE AMOR PODE FORMAR OS NOVOS CÉUS E A NOVA TERRA.
SÓ O ESPÍRITO DE AMOR PODE PREPARAR OS CORAÇÕES, AS ALMAS, A IGREJA E TODA A
HUMANIDADE PARA RECEBER JESUS, QUE VOLTARÁ A VÓS NA GLÓRIA.

Por isso, entrais nos tempos em que se tornará cada vez mais forte a acção divina do Espírito Santo.
Assim, o Espírito Santo cumpre a sua missão divina de DAR PLENO TESTEMUNHO DO FILHO E
LEVAR-VOS-Á À COMPREENSÃO DE TODA A VERDADE.
O Espírito Santo tem a tarefa de VOS TORNAR, HOJE, CORAJOSAS TESTEMUNHAS DA
VERDADE E DE VOS LEVAR A DAR A JESUS O VOSSO HERÓICO TESTEMUNHO DE FÉ .
O ESPÍRITO SANTO TEM A TAREFA DE ILUMINAR AS VOSSAS ALMAS COM A LUZ DA
GRAÇA DIVINA E DE VOS CONDUZIR PELO CAMINHO DA SANTIDADE.

Para isso, derrama sobre vós os seus sete santos dons; deste modo dá vigor e faz crescer as virtudes
teologais e morais, que transformam a vossa vida no jardim florido em que a Santíssima Trindade põe a sua
morada.
O Espírito Santo tem a tarefa de formar os vossos corações na perfeição do amor; assim, queima
em vós toda a espécie de egoísmo e purifica-vos no crisol de inúmeros sofrimentos.
O Espírito Santo tem a tarefa de levar a Igreja ao seu maior esplendor, para que se torne, assim, toda
bela, sem mancha nem ruga, à imitação da vossa Mãe Celeste, e possa difundir a luz de Cristo em todas as
nações da terra.
O Espírito Santo tem a tarefa de transformar toda a humanidade e de renovar a face da terra,
para que se torne um novo paraíso terrestre, em que todos possam gozar, amar e glorificar a Deus.
O ESPÍRITO SANTO ABRE E FECHA AS PORTAS DO SEGUNDO ADVENTO. POR ISSO,
TODO O PERÍODO DO SEGUNDO ADVENTO, QUE ESTAIS A VIVER, É O TEMPO DO
ESPÍRITO SANTO.
Vós viveis no seu tempo.
Toda a Igreja deve entrar no Cenáculo espiritual do meu Coração Imaculado e recolher-se em oração
incessante com a vossa Mãe Celeste. PORQUE O MEU CORAÇÃO IMACULADO É A PORTA DE
OURO ATRAVÉS DA QUAL O ESPÍRITO SANTO PASSA PARA CHEGAR ATÉ VÓS E VOS
LEVAR AO SEGUNDO PENTECOSTES».
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Berlim (Alemanha), 19 de Maio de 1991, Festa de Pentecostes
451. A compreensão de toda a verdade
«Hoje encontrais-vos aqui para passar a solenidade litúrgica de Pentecostes, num contínuo Cenáculo
de fraternidade e de oração, feita comigo e por meio de Mim. Assim renova-se a mesma realidade do
Cenáculo de Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu, sob a forma de línguas de fogo, sobre os
apóstolos reunidos em oração com a vossa Mãe Celeste. FOI O PRIMEIRO PENTECOSTES. Foi o início
do caminho terreno da Igreja na história da humanidade. Com a abundância extraordinária dos seus
carismas, o Espírito do Senhor transformou completamente os apóstolos, tímidos e medrosos, em
corajosas testemunhas de Jesus e do seu Evangelho. Com a poderosa força da sua acção divina,
conduziu-os à compreensão de toda a verdade e tornou-os perfeitas testemunhas de Jesus, até ao
derramamento do sangue.
ENTRASTES AGORA NOS TEMPOS DO SEGUNDO PENTECOSTES. Por isso é necessário
que estes Cenáculos se multipliquem em toda a parte do mundo. Eu peço que toda a Igreja se recolha no
Cenáculo espiritual do meu Coração Imaculado.
Então, o Espírito Santo vos levará à compreensão de toda a verdade (cfr. Jo 16, 13). Introduzirvos-á no segredo da Palavra de Deus e dar-vos-á a luz de Sabedoria para compreender todo o
Evangelho e tudo o que nele se descreve sobre os tempos em que viveis.
O Espírito Santo far-vos-á compreender os sinais do vosso tempo. São os tempos preditos pela
Divina Escritura como OS TEMPOS DA GRANDE APOSTASIA E DA VINDA DO ANTICRISTO.
São tempos de GRANDE TRIBULAÇÃO e de inúmeros sofrimentos para todos, que vos levarão a
viver os últimos acontecimentos, preparando-vos para a segunda vinda de Jesus na glória.
O Espírito Santo dá o seu perfeito testemunho de Jesus e proclama-O como o Filho Unigénito, coeterno e consubstanciai ao Pai, Aquele por meio do Qual tudo foi feito, o Verbo incarnado, o Rei de todo o
universo, que HÁ-DE VOLTAR NA GLÓRIA PARA INSTAURAR NO MUNDO O SEU REINO. O
ESPÍRITO SANTO PREPARA OS CORAÇÕES E AS ALMAS PARA A SEGUNDA VINDA DE
JESUS. E por isso que hoje derrama os seus carismas de maneira ainda mais forte e extraordinária do
que nos primeiros tempos da Igreja.
De facto, já entrastes nos últimos tempos, que vos hão-de conduzir à nova era.
É tarefa do Espírito preparar a humanidade para a sua mudança completa, é tarefa do Espírito renovar
a face da criação e formar os novos céus e a nova terra. Por isso vos peço que persevereis com fidelidade
nos Cenáculos que Eu vos pedi.
Deixai que o Espírito Santo vos plasme com a sua doce e forte acção de amor. Só assim podereis estar
prontos para o grande desígnio que vos espera».
Notre Dame de Laus - Gap (França), 30 de Maio de 1993, Festa de Pentecostes
497. No pranto, conforto
« Este tempo conclusivo da purificação e da grande tribulação é o tempo do Espírito Santo.
Confiai-Me as vossas preocupações e numerosas ocupações; não cedais às fáceis seduções do mundo;
voltai ao espírito de simplicidade, de humildade, de pequenez; recolhei-vos em oração no Cenáculo do meu
Coração Imaculado; então podereis ver com os vossos olhos o prodígio do segundo Pentecostes.
Sobre o pranto de uma humanidade sem Deus, descerá o conforto do Espírito Santo, que conduzirá o
mundo inteiro à perfeita glorificação do Pai Celeste, realizando um novo vínculo esponsal de amor entre a
humanidade renovada e o seu Senhor que a criou, redimiu e salvou.
Sobre o pranto de uma Igreja dividida, obscurecida e ferida, sentir-se-á o conforto do Espírito Santo,
que a recobrirá de fortaleza e de sabedoria, de Graça e de santidade, de amor e de luz, de modo que ela
possa dar o seu pleno testemunho de Jesus, que vive nela até ao fim do mundo.
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Sobre o pranto das almas, que se tornaram escravas e que mergulharam na sombra do pecado e
da morte, descerá o conforto do Espírito Santo, que lhes dará luz da presença de Deus, a vida da
Graça divina, o fogo do amor, de modo que a Santíssima Trindade possa pôr nelas a sua morada
habitual.
Sobre o pranto da grande prova, descerá o conforto da presença divina do Espírito do Senhor, que vos
levará a viver os acontecimentos que vos esperam com confiança, coragem, esperança, serenidade e amor.
Então, no fogo, sentireis o seu refrigério; no frio, o seu calor; nas trevas, a sua luz; no pranto, o seu conforto;
no medo, a sua coragem; na fraqueza, a sua força; no grande sofrimento, o seu divino alívio.
Vinde, ó Espírito Santo! Vinde mudar a face da terra. Vinde depressa. Vinde nestes últimos tempos.
Vinde, agora que chegou a grande prova. Vinde e trazei-nos o vosso segundo Pentecostes, a fim de
que os nossos olhos possam contemplar o vosso maior prodígio dos novos céus e da nova terra».
Berlim (Alemanha), 22 de Maio de 1994, Festa de Pentecostes
522. Vinde Espírito Santo
« Vinde Espírito Santo. É necessária uma nova e universal efusão do Espírito Santo, para chegar aos
tão esperados novos tempos.
É preciso que venha em breve o segundo Pentecostes. ELE SÓ PODE ACONTECER NO
CENÁCULO ESPIRITUAL DO MEU CORAÇÃO IMACULADO. POR ISSO RENOVO HOJE O
CONVITE A TODA A IGREJA PARA QUE ENTRE NO CENÁCULO QUE A MÃE CELESTE
VOS PREPAROU PARA OS ÚLTIMOS TEMPOS. VÓS PODEIS ENTRAR NELE ATRAVÉS DO
ACTO DE CONSAGRAÇÃO AO MEU CORAÇÃO IMACULADO.
Peço que esta consagração, pedida por Mim com tão preocupada insistência, seja feita pelos bispos,
sacerdotes, religiosos e fiéis; e que seja feita por todos, para abreviar o tempo da grande prova que já
chegou.
O Espírito Santo levar-vos-á então à compreensão de toda a Verdade.
O Espírito Santo far-vos-á compreender os tempos em que viveis.
O Espírito Santo será Luz no vosso caminho, e vos tornará testemunhas corajosas do Evangelho,
na hora tremenda da grande apostasia.
O Espírito Santo far-vos-á compreender tudo aquilo que Eu manifestar acerca do que está encerrado
no livro ainda selado.
O Espírito Santo dará o seu perfeito testemunho do Filho, preparando os corações e as almas
para receber Jesus que voltará a vós na glória.
Vinde Espírito Santo.
Vinde pela poderosa intercessão do meu Coração Imaculado. A minha hora é a hora do Espírito Santo.
O TRIUNFO DO MEU CORAÇÃO IMACULADO COINCIDIRÁ COM O GRANDE PRODÍGIO DO
SEGUNDO PENTECOSTES.

Descerá um novo fogo do céu que purificará toda a humanidade que voltou a ser pagã. Será como um
pequeno juízo e cada um ver-se-á a si próprio na luz da própria verdade de Deus. Assim, os pecadores
voltarão à Graça e à santidade; os que se extraviaram voltarão ao caminho do bem; os afastados
voltarão à casa do Pai; os doentes à cura completa; OS SOBERBOS, OS IMPUROS, OS MAUS
ACÓLITOS DE SATANÁS SERÃO DERROTADOS E CONDENADOS PARA SEMPRE. Então o
meu Coração de Mãe terá o seu triunfo sobre toda a humanidade, que voltará a estabelecer um novo vínculo
esponsal de amor e de vida com o seu Pai Celeste.
Vinde Espírito Santo.
O Espírito não pode resistir à voz da Esposa que O chama. Por isso, uni-vos todos a Mim, meus
pequenos filhos, invocando hoje, comigo, o dom do Espírito Santo.
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Que a vossa invocação se torne a oração destes últimos tempos. Seja a vossa oração habitual, repeti-a
frequentemente, porque vos foi ensinada e pedida ardentemente pela vossa Mãe Celeste: "Vinde Espírito
Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima
Esposa".
Abri os corações à esperança, porque está para chegar a vós o maior prodígio do segundo
Pentecostes».
Vacallo (Suíça), 4 de Junho de 1995, Festa de Pentecostes
547. Línguas de fogo
«Reunidos num extraordinário Cenáculo de oração feita comigo, filhos predilectos, celebrais hoje a
solenidade de Pentecostes. Eu encontrava-Me recolhida com os apóstolos e os discípulos no Cenáculo de
Jerusalém, quando aconteceu o prodígio da descida do Espírito Santo sob a forma de línguas de fogo.
E vi com alegria o milagre da sua completa transformação. De tímidos e medrosos que eram, saíram
do Cenáculo como corajosas e intrépidas testemunhas de Jesus e do seu Evangelho.
No Cenáculo espiritual do meu Coração Imaculado, deve agora realizar-se o prodigioso
acontecimento do segundo Pentecostes, por vós invocado e esperado. DESCERÃO NOVAMENTE SOBRE
A IGREJA E SOBRE TODA A HUMANIDADE, MILAGROSAS LÍNGUAS DE FOGO.

- Línguas de fogo divino hão-de trazer calor e vida a uma humanidade que se tomou gélida por causa
do egoísmo e do ódio, da violência e das guerras. Assim, a terra, que se tornou árida, abrir-se-á ao sopro do
Espírito de Deus, que a transformará num novo e maravilhoso jardim, onde a Santíssima Trindade colocará a
sua morada habitual entre vós.
- Línguas de fogo hão-de descer para iluminar e santificar a Igreja, que vive a hora tenebrosa do
Calvário e é ferida nos Pastores e no rebanho, abandonada e traída pelos seus, exposta ao vento impetuoso
dos erros, invadida pela perda da fé e pela apostasia. O fogo divino do Espírito Santo curá-la-á de toda
a doença, purificá-la-á de toda a mancha e de toda a infidelidade, revesti-la-á de nova beleza, recobrila-á do seu esplendor, de modo a poder reencontrar toda a sua unidade e a sua santidade; então ela
dará ao mundo o seu pleno, universal e perfeito testemunho de Jesus.
- Línguas de fogo descerão sobre todos vós, meus pobres filhos, tão enganados e seduzidos por satanás
e por todos os espíritos malignos que obtiveram, nestes anos, o seu grande triunfo. Assim sereis iluminados
por esta Luz divina e haveis de vos ver a vós próprios no espelho da verdade e da santidade de Deus.
Será como um pequeno juízo que abrirá a porta do vosso coração para receber o grande dom da
Divina Misericórdia.
Então, O ESPÍRITO SANTO REALIZARÁ O NOVO MILAGRE DA TRANSFORMAÇÃO
UNIVERSAL NO CORAÇÃO E NA VIDA DE TODOS: OS PECADORES CONVERTER-SE-ÃO; OS
FRACOS ENCONTRARÃO AMPARO; OS DOENTES OBTERÃO A CURA; OS AFASTADOS
VOLTARÃO PARA A CASA DO PAI; OS SEPARADOS E OS DIVIDIDOS ALCANÇARÃO A PLENA
UNIDADE. DESTE MODO, CUMPRIR-SE-Á O PRODÍGIO DO SEGUNDO PENTECOSTES. ESTE
ACONTECERÁ COM O TRIUNFO DO MEU CORAÇÃO IMACULADO NO MUNDO. SÓ ENTÃO,
VEREIS COMO AS LÍNGUAS DE FOGO DO ESPÍRITO DE AMOR RENOVARÃO O MUNDO INTEIRO,
QUE SERÁ COMPLETAMENTE TRANSFORMADO PELA MAIOR MANIFESTAÇÃO DA DIVINA
MISERICÓRDIA.

Por isso vos convido a passar este dia no Cenáculo, reunidos em oração comigo, Mãe da Misericórdia,
na esperança e na ansiosa expectativa do segundo Pentecostes que já se aproxima».
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Puerto de la Cruz - Tenerife (Espanha), 8 de Dezembro de 1995, Festa da Imaculada Conceição
559. O meu desígnio
«- O meu desígnio é preparar os corações e as almas para receberem o Espírito Santo, que Se háde derramar em plenitude para trazer ao mundo o seu segundo Pentecostes de fogo e de amor.
- O meu desígnio é indicar a todos os meus filhos o caminho da fé e da esperança, da caridade e da
pureza, da bondade e da santidade.
ASSIM, NO JARDIM DO MEU CORAÇÃO IMACULADO, PREPARO O PEQUENO RESTO QUE
PERMANECERÁ FIEL A CRISTO, AO EVANGELHO E À IGREJA, NO MEIO DAS ONDAS
TEMPESTUOSAS DA APOSTASIA E DA PERVERSÃO. E será com este pequeno rebanho, guardado no

Coração Imaculado da vossa Mãe Celeste, que JESUS HÁ-DE TRAZER O SEU REINO GLORIOSO
AO MUNDO».
Santuário de Latas - Santander (Espanha), 26 de Maio de 1996, Festa de Pentecostes
575. O segundo Pentecostes
«Recordais o prodigioso acontecimento da descida do Espírito Santo, sob a forma de línguas de fogo,
no Cenáculo de Jerusalém, onde os apóstolos estavam reunidos em oração, comigo, vossa Mãe Celeste.
Também vós, hoje, reunidos em oração no Cenáculo espiritual do meu Coração Imaculado, vos preparais
para receber o dom prodigioso do segundo Pentecostes.
- O segundo Pentecostes virá para levar novamente esta humanidade, que voltou a ser pagã e que
vive sob o poderoso influxo do maligno, à sua plena comunhão de vida com o seu Senhor, que a criou,
redimiu e salvou.
Línguas de fogo miraculosas e espirituais purificarão os corações e as almas de todos, que se
hão-de ver a si próprios na luz de Deus e serão trespassados pela espada cortante da sua Verdade
divina.
- O segundo Pentecostes virá para conduzir toda a Igreja ao vértice do seu maior esplendor.
O Espírito de sabedoria conduzi-la-á à perfeita fidelidade ao Evangelho; o Espírito de conselho háde assisti-la e confortá-la em todas as suas tribulações; o Espírito de fortaleza levá-la-á a dar um
testemunho quotidiano e heróico de Jesus. O Espírito Santo comunicará à Igreja, sobretudo, o dom precioso
da sua plena unidade e da sua maior santidade. SÓ ENTÃO É QUE JESUS LHE HÁ-DE TRAZER O
SEU REINO DE GLÓRIA.
- O segundo Pentecostes descerá aos corações para os transformar e tornar sensíveis e abertos ao
amor, humildes c misericordiosos, livres de todo o egoísmo e de toda a maldade.
E então, o Espírito do Senhor transformará os corações de pedra em corações de carne.
- O segundo Pentecostes queimará, com o fogo do seu Amor divino, os pecados que obscurecem a
beleza das vossas almas. Assim, elas voltarão à plena comunhão de vida com Deus, serão jardim
privilegiado da sua presença e, neste luminoso jardim, hão-de florir todas as virtudes, cultivadas com
especial cuidado por Mim, vossa celeste Jardineira. Assim, o Espírito Santo derramará sobre a terra o
dom da sua divina santidade.
- O segundo Pentecostes descerá sobre todas as nações, que estão tão divididas pelo egoísmo e por
interesses particulares, por antagonismos que as põem, frequentemente, umas contra as outras. Foi assim que
se difundiram por toda a parte as guerras e as lutas fratricidas, que fizeram derramar tanto sangue nos vossos
caminhos. Então, as nações passarão a fazer parte de uma só e grande família, reunida e abençoada pela
presença do Senhor entre vós.
Imploremos juntos o dom do Espírito Santo e aguardamos juntos a descida do segundo Pentecostes,
que renovará o mundo e mudará a face da terra».
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6. A APOSTASIA
“Deus preparou o fogo eterno para toda a apostasia” (Stº Ireneu; Adversus Haeresis)

Casa da fé abraâmica para todas as
religiões do mundo (Abu Dabi, EAU)
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Bíblia
Basta pegarmos duas passagens bíblicas para percebermos a amplitude,
gravidade e nexo deste tema. Atenção que a continuidade de
acontecimentos/situações é esta e é muito clara: APOSTASIA – ANTICRISTO –
VINDA GLORIOSA DE JESUS!

- Jesus afirma: "Quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda a fé
sobre a terra?" (Lc 18, 8). Logo, quase todos perderão a fé…
S. Paulo esclarece: “Quanto à Vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo… deve vir
primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o
adversário…” (2 Tes 2, 1;3)
Também o nosso querido Catecismo da Igreja Católica fala em 4 números do tema.
O povo hebreu, depois de ter sido liberto do Egipto adorou o bezerro de ouro, que foi um grande
ultraje a Deus e uma grande demonstração de perda de fé (apostasia) no Deus de Abarão, Isaac e Jacob que
se lhes tinha revelado e salvo, prometendo a Aliança e uma terra, portanto o Único Deus verdadeiro.

2577. Moisés foi intercessor. Mas foi sobretudo após a apostasia do povo que ele «se
mantém na brecha» diante de Deus (Sl 106, 23), para salvar o mesmo povo (Ex 31, 1-34).
675. Antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé
de numerosos crentes. A perseguição, que acompanha a sua peregrinação na Terra, porá a
descoberto o «mistério da iniquidade», sob a forma duma impostura religiosa, que trará aos
homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade.

817. As rupturas que ferem a unidade do Corpo de Cristo (a saber: a heresia, a apostasia e o
cisma) (UR3) devem-se aos pecados dos homens:
«Onde há pecados, aí se encontra a multiplicidade, o cisma, a heresia, o conflito. Mas onde há
virtude, aí se encontra a unicidade e aquela união que faz com que todos os crentes tenham um
só coração e uma só alma» (Orígenes. Hom, in Ezech. 9,1).
2089. A incredulidade é o desprezo da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe
prestar assentimento. A «heresia é a negação pertinaz, depois de recebido o Baptismo, de
alguma verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou ainda a dúvida pertinaz acerca da
mesma; apostasia é o repúdio total da fé cristã; cisma é a recusa da sujeição ao Sumo Pontífice
ou da comunhão com os membros da Igreja que lhe estão sujeitos» (CIC cân. 751).
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Em Akita, no Japão, revelações aprovadas pela Igreja feitas à Irmã Inês Sasagawa no dia 13
outubro de 1973, Nossa Senhora comunicou:
“ AS ÚNICAS ARMAS QUE IRÃO RESTAR SERÃO O ROSÁRIO E O SINAL DEIXADO PELO
MEU FILHO. RECITEM TODOS OS DIAS AS ORAÇÕES DO ROSÁRIO.
Com o Rosário, rezem pelo Papa, os bispos e os sacerdotes.
A OBRA DO MALIGNO VAI INFILTRAR-SE ATÉ MESMO DENTRO DA IGREJA DE TAL MODO QUE SE VERÃO
CARDEAIS OPONDO-SE A CARDEAIS E BISPOS CONTRA BISPOS. Os sacerdotes que me veneram serão
desprezados e combatidos pelos seus confrades... igrejas e altares saqueados. A Igreja ficará cheia
daqueles que aceitam compromissos, e o demónio vai pressionar muitos sacerdotes e almas consagradas a
deixarem o serviço do Senhor.
O demónio vai ser especialmente implacável contra as almas consagradas a Deus. O pensamento da
perda de tantas almas é a causa de minha tristeza.
SE OS PECADOS AUMENTAREM EM NÚMERO E GRAVIDADE, NÃO HAVERÁ MAIS PERDÃO PARA ELES.”
A 2 de Junho de 1988 a Virgem Dolorosa disse no Escorial: “Olha quantos se precipitam no inferno,
pois os não-cristãos trabalham melhor do que aqueles que se dizem cristãos, porque os cristãos negam a
existência do inferno e ao negarem a existência do inferno, negam a existência de Deus. Está escrito: o
inferno está preparado para satanás e os seus sequazes.” (Mt 25,41)
A Virgem disse também no Escorial que o seu coração estava ferido não pela maldade dos ímpios, mas
pela maldade dos cristãos.
“Através de vós posso difundir a luz da fé nestes dias de grande apostasia. Sois a luz do Senhor,
porque sois filhos totalmente consagrados a Mim. Deixai-vos guiar por Mim com todo o amor, um amor
verdadeiro que tendes por Jesus Eucaristia.” (Nossa Senhora, Civitavecchia, 8 de Setembro de 1995)
Tudo isto neste tempo em que estamos vivendo os tempos da perda da fé e da caridade. A apostasia é a
perda da fé nas verdades do Evangelho. Nossa Senhora disse ao Pe. Gobbi no dia 11 de Março de 1995: “A
grande apostasia chegará ao seu cume na Igreja, e difundir-se-á por todo o mundo; consumar-se-á o
cisma no afastamento geral do Evangelho e da verdadeira fé.”
Entrará na Igreja o homem iníquo que se opõe a Cristo e que instalará no seu interior a abominação da
desolação, dando assim ao terrível cumprimento ao horrível sacrilégio de que falou o profeta Daniel, (Mt
24,15) instalada no ludar santo”.
Na mensagem n.486, de 31.12.1992, dada ao Pe. Gobbi, sobre o fim dos tempos, a Virgem Maria diz:
«Aproxima-se o fim dos tempos e o regresso de Jesus na glória. Quero ajudar-vos a compreender os
sinais descritos na Sagrada escritura que indicam já estar próximo o seu glorioso retorno. Estes sinais
estão claramente indicados nos Evangelhos, nas cartas de S. Pedro e S. Paulo e estão a realizar-se nestes
anos.»
- o primeiro sinal é a difusão dos erros que levam à perda da fé e à apostasia.
Estes erros são difundidos por falsos mestres, por célebres teólogos que já não ensinam as verdades
do Evangelho mas sim perniciosas heresias, baseadas em raciocínios humanos errados. É por causa do
ensino dos erros que se perde a verdadeira fé e se difunde por toda a parte a grande apostasia. 4«Tomai
cuidado para que ninguém vos engane. 5Porque virão muitos em meu nome, que hão-de enganar muita
gente. 11Surgirão muitos falsos profetas, que hão-de enganar a muitos. (cfr. Mt 24, 4-5.11).
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Os falsos mestres (Jd 4-19) - 1Assim como houve entre o povo de Israel falsos profetas, assim também
haverá entre vós falsos mestres; introduzirão disfarçadamente heresias perniciosas e, indo ao ponto de negar
o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si mesmos uma rápida perdição. 2Muitos hão-de segui-los na sua
vida imoral, por causa deles, o caminho da verdade da fé cristã será blasfemada; 3 movidos pela cobiça, hãode enganador-vos com raciocínios erróneos. (cfr. 2 Ped 2, 1-3)
Com efeito, antes deve vir a apostasia e manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, 4o
adversário, aquele que se ergue contra tudo o que se chama Deus ou é objecto de culto, até a ponto de ele
próprio se sentar no templo de Deus e de se ostentar a si mesmo como Deus. 6E agora sabeis o que o detém
para que se manifeste no momento que lhe toca.
7
Com efeito, o mistério da iniquidade já está em acção; basta que seja afastado aquele que agora o
8
detém. Então é que se manifestará o iníquo que o Senhor destruirá com o sopro da sua boca e aniquilará
com o fulgor da sua vinda. 9A vinda do iníquo dá-se por obra de Satanás, com toda a espécie de milagres,
sinais e prodígios enganadores, 10com todo o tipo de seduções de injustiça para os que se perdem, porque
não acolheram o amor da verdade para serem salvos. (cfr. 2 Tes 2, 3-9)
15
«Por isso, quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, instalada no lugar
santo, - o que lê, entenda… (cfr. Mt 24, 15).
Para compreender lemos na profecia de Daniel:
10
« Muitos serão purificados, aperfeiçoados e postos à prova. Os ímpios actuarão com perversidade,
porém nenhum deles compreenderá, ao passo que os sábios compreenderão.» (cfr. Dn 12, 9-10)
Nossa Senhora explica: “A Santa Missa é o Sacrifício quotidiano, a oblação pura que é oferecida
ao Senhor em toda a parte, desde o nascer ao pôr do sol.
O Sacrifício da Missa renova o Sacrifício consumado por Jesus no Calvário. Acolhendo a doutrina
protestante, dir-se-á que a Missa não é um Sacrifício, mas apenas Santa Ceia, isto é, a recordação
daquilo que Jesus fez na Última Ceia. Assim será suprimida a celebração da Santa Missa. É nesta
abolição do Sacrifício quotidiano que consiste o horrível sacrilégio realizado pelo anticristo, cuja
duração será de cerca de três anos e meio, isto é, de mil duzentos e noventa dias.”
No Escorial (Espanha), Nossa Senhora sob a invocação de Senhora das Dores e Nosso Senhor Jesus
Cristo apareceram no Prado Novo a Luz Amparo Cuevas, junto a Madrid de 1981 a 2002. Também no dia 2
de abril de 1988 a Senhora diz: “Minha filha, os tempos são graves. A apostasia é muito grande no mundo.
Os cristãos são-no apenas de aparência, pois não praticam a Lei de Deus.” E a nota 237 referente a esta
mensagem esclare-se: A palavra «apostasia» alerta para o abandono da fé em amplos sectores da sociedade,
com as suas deploráveis consequências. Jesus Cristo vincula a falta de fé aos tempos do Seu regresso: “Mas
quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra?” (Mt 18,8);
cf. 2 Tm 3, 1-5: Perigos dos últimos tempos - 1Fica sabendo que, nos últimos dias, surgirão tempos
difíceis. 2As pessoas tornar-se-ão egoístas, interesseiras, arrogantes, soberbas, blasfemas, desrespeitadoras
dos pais, ingratas, ímpias, 3sem coração, implacáveis, caluniadoras, descontroladas, desumanas e inimigas
do bem, 4traidoras, insolentes, orgulhosas e mais amigas dos prazeres do que de Deus. 5Conservarão uma
aparência de piedade, mas negarão a sua essência. Procura evitar essa gente; 4, 3-4: 3Virão tempos em que
o ensinamento salutar não será aceite, mas as pessoas acumularão mestres que lhes encham os ouvidos, de
acordo com os próprios desejos. 4Desviarão os ouvidos da verdade e divagarão ao sabor de fábulas.)
Podemos pensar aqui no crescente aumento da procura de livros de auto-ajuda, medicinas alternativas ou
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práticas religiosas nefastas vindas do Oriente como o ioga e o reiki, que levam muita gente, passados anos a
terminar com o pedido de ajuda de um exorcista.
Existe do mesmo modo um testemunho da Igreja primitiva (séc. I), que associa apostasia, a vinda do
Anticristo e fim dos tempos: «Porque nos últimos dias se multiplicarão os falsos profetas e os corruptores e
as ovelhas converter-se-ão em lobos e o amor se converterá em ódio. Porque aumentando a iniquidade, os
homens aborrecer-se-ão uns aos outros, perseguir-se-ão e trair-se-ão, e então aparecerá como filho de Deus o
perversor do mundo e realizará milagres e prodígios e a terra será entregue nas suas mãos e cometerá crimes
como jamais se cometeram desde o início dos séculos.» (Didaché, a Doutrina dos Doze Apóstolos XVI, 34).
Sem dúvida que a apostasia mais grave é a que surge no próprio seio da Igreja. Assim a denunciou o
Cardeal Antonio Canizares (Toledo): «Uma boa parte deste esquecimento de Deus manifesta-se no laicismo
reinante, numa ampla e profunda secularização do nosso mundo e também na secularização interna da
própria Igreja, a mais grave de todas, ou a apostasia silenciosa e as deserções de tantos cristãos, a
mediocridade da nossa fé e vida cristã, a incapacidade para evangelizar, a falta de fortaleza para ser
testemunhos de fé no nosso mundo. Tudo isto reflecte a perda do sentido de Deus ou o seu esquecimento, a
grande fragilidade com que se vive a experiência de Deus e a debilidade para viver a dimensão pública da
fé.» (Alfa y Omega, 15-3-2007)
Um dia perguntaram ao Papa Emérito Bento XVI se não estava preocupado com a debandada
generalizada de fiéis da Igreja Católica, ao que respondeu:
- “Nós não estamos a perder os fiéis, mas os infiéis!”

Hoje vemos que uma parte desta
desolação já começou pois nas igrejas
novas o sacrário já não pode estar no centro,
mas foi retirado para o lado. Ou como
vemos num santuário em que nem o
Santíssimo não está na Basílica mas é guardado em gavetas num anexo
escondido de todos. A ABOMINAÇÃO DA DESOLAÇÃO É O
ÚLTIMO ATAQUE DO DEMÓNIO SOBRE A IGREJA E É PARA TENTAR DESTRUIR A
EUCARISTIA, O QUE SABEMOS SER IMPOSSÍVEL, POIS O IMPOSTOR SERÁ DESTRUIDO POR
UM SIMPLES SOPRO DE DEUS (cfr. 2 Tes 2,8; Ap. 19, 21).
É preciso muito cuidado com esta abominação que é o abandono da fé substituída por outra forma de
culto, que é uma forma de idolatria pois o Livro do Apocalipse avisa no capítulo 21: 27Na Jerusalém celeste
não entrará nela nada de impuro, nem os que praticam a abominação, nem a mentira. Só entrarão os que
estiverem inscritos no livro da Vida, que está na posse do Cordeiro.
Nossa Senhora das Dores no Escorial disse a 5 de
Novembro de 1988: “O Meu Filho veio ao mundo para
condenar a mentira e a hipocrisia.”
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Nossa Senhora diz ao Pe. Gobbi no dia 28 de Junho 1973, mensagem n.8: «Estes meus filhos
sacerdotes que traíram o Evangelho para favorecer o grande erro do marxismo….
Será sobretudo por causa deles que há-de vir em breve o castigo do comunismo que despojará
tudo e todos.
SÃO ESTES MEUS POBRES FILHOS QUE DARÃO INÍCIO À GRANDE APOSTASIA.»
Hoje em dia as altas esferas da Igreja insistem em falar de ecologia (a nova mensagem da Teologia
da libertação) e migração e esquecem as verdades do Evangelho, da Moral e dos novíssimos (morte,
Juízo, Paraíso e Inferno). Excluído foi Jesus: Caminho (para o Pai), Verdade (da pureza moral) e Vida
(Eterna)!
SUSPENDERAM A EUCARISTIA já por duas vezes…
Bem diz Nossa Senhora no Escorial: “Meteram a política na Igreja minha filha e agora estão a
destruir tudo.”
Nossa Senhora disse ao vidente Pedro Regis de Anguera (Brasil –
aparições que estão sendo acompanhadas pelo seu director espiritual e
pelo seu Bispo) no dia 3 de Dezembro de 2019: “A Igreja do meu
Jesus caminha para o Calvário. Muitos escolhidos para defenderem a
verdade recuaram, mas vós que sois do Senhor, sede corajosos e testemunhai a vossa fé.”
“Meus filhos, hoje venho muito triste, porque os homens desprezam-Me, desprezam o Meu Coração.
Na minha própria casa, na Minha Igreja, fazem desaparecer a Minha imagem. Por isso quero formar um
grande rebanho que ame o meu Coração e me venere. Essa é a vontade do Todo-Poderoso. O TodoPoderoso quis que eu fosse o meio da Redenção pelo mistério da Encarnação, mas os homens desprezam
a mãe de Deus, olham-na com uma mulher que simplesmente teve o homem.” (Virgem Dolorosa;
Escorial, 7 de Outubro de 1989)
ASSIM VEMOS APROXIMAR-SE CADA VEZ MAIS O CUMPRIMENTO DA PROFECIA DE
NOSSA SENHORA EM LA SALETTE (1846; aprovada pela Igreja pelo Venerável Papa Leão XIII), que:
“ROMA PAGÃ PERDERÁ A FÉ E SE TORNARÁ NA SEDE DO ANTICRISTO”.
- O NEOPAGANISMO
Jesus diz: “ACREDITAI EM MIM” (Jo. 14, 1)
Ao fazermos uma leitura dos tempos de hoje constatamos que há uma drástica
diminuição da prática da fé e da caridade. JESUS DISSE: “SERÁ QUE QUANDO
EU VOLTAR ENCONTRAREI FÉ NA TERRA?” (Lc. 18, 8) Acontece que quando
diminui a fé, aumenta a superstição e a procura de práticas pagãs antigas. As pessoas
continuam a ter problemas e continuam a querer resolvê-los, querem saber quem lhe fez
mal e como vai ser o seu futuro… Mas o futuro a Deus pertence!
Também já me perguntaram onde está escrito na Igreja que estas práticas de
consultar adivinhos, tarólogos, cartomantes, horóscopos, praticar feitiçaria e
espiritismo não se devem fazer. Pois bem, apresento-vos uma citação bíblica:
9
«Quando entrares na terra que o SENHOR, teu Deus, te há-de dar, não imites as abominações
daquelas gentes. 10Ninguém no teu meio faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha; ou se dê a
encantamentos, aos augúrios, à adivinhação, à magia, 11à feitiçaria, ao espiritismo, aos sortilégios, à
evocação dos mortos, 12porque o SENHOR abomina todos os que fazem tais coisas. Por causa dessas
abominações é que o SENHOR, teu Deus, desaloja da tua frente essas gentes. 13Entrega-te inteiramente
ao SENHOR, teu Deus!” (Deuteronómio. 18, 9-13)
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ACONTECE QUE AO PROCURARMOS ESTAS PRÁTICAS ESTAMOS DIZENDO A
DEUS QUE JÁ NÃO CONFIAMOS NELE E A SSIM, VIRANDO-LHE AS COSTAS, VOLATAMONOS PARA O SEU E NOSSO INIMIGO.
Vamos ao Catecismo da Igreja Católica:
1807. A justiça é a virtude moral que consiste na constante e firme vontade de dar a Deus e ao próximo o
que lhes é devido. A justiça para com Deus chama-se «virtude da religião».
O PRIMEIRO MANDAMENTO «Está escrito: "Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele
prestarás culto"» (Mt 4, 10).

A ADORAÇÃO
2096. A adoração é o primeiro acto da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-Lo como tal, Criador
e Salvador, Senhor e Dono de tudo quanto existe, Amor infinito e misericordioso. «Ao Senhor teu Deus
adorarás, só a Ele prestarás culto» (Lc 4, 8) – diz Jesus, citando o Deuteronómio (Dt 6, 13).
2097. Adorar a Deus é reconhecer, com respeito e submissão absoluta, o «nada da criatura», que só por
Deus existe. Adorar a Deus é, como Maria no Magnificat, louvá-Lo, exaltá-Lo e humilhar-se, confessando
com gratidão que Ele fez grandes coisas e que o seu Nome é santo. A adoração do Deus único liberta o
homem de se fechar sobre si próprio, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo.
«Não terás outros deuses perante Mim»
2110. O primeiro mandamento proíbe honrar outros deuses, além do único Senhor que Se revelou ao seu
povo: e proíbe a superstição e a irreligião. A superstição representa, de certo modo, um excesso perverso de
religião; a irreligião é um vício oposto por defeito à virtude da religião.
A SUPERSTIÇÃO
2111. A superstição é um desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Também pode afectar
o culto que prestamos ao verdadeiro Deus: por exemplo, quando atribuímos uma importância de algum
modo mágica a certas práticas. Atribuir só à materialidade das orações ou aos sinais sacramentais a
respectiva eficácia, independentemente das disposições interiores que exigem, é cair na superstição.
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A IDOLATRIA
2112. O primeiro mandamento condena o politeísmo. Exige do homem que não acredite em outros deuses
além de Deus, que não venere outras divindades além da única. A Sagrada Escritura está constantemente a
lembrar esta rejeição dos «ídolos, ouro e prata, obra das mãos do homem, que «têm boca e não falam, têm
olhos e não vêem...». Estes ídolos vãos tornam vão o homem: «sejam como eles os que os fazem e quantos
põem neles a sua confiança» (Sl 115, 4-5.8). Deus, pelo contrário, é o «Deus vivo» (Js 3, 10), que faz viver
e intervém na história.
2113. A idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Continua a ser uma tentação
constante para a fé. Ela consiste em divinizar o que não é Deus. Há idolatria desde o momento em que o
homem honra e reverencia uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demónios (por
exemplo, o satanismo), do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro, etc., «Vós
não podereis servir a Deus e ao dinheiro», diz Jesus (Mt 6, 24). Muitos mártires foram mortos por não
adorarem «a Besta», recusando-se mesmo a simularem-lhe o culto. A idolatria recusa o senhorio único de
Deus; é, pois, incompatível com a comunhão divina.
2114. A vida humana unifica-se na adoração do Único. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica
o homem e salva-o duma dispersão ilimitada. A idolatria é uma perversão do sentido religioso inato no
homem. Idólatra é aquele que «refere a sua indestrutível noção de Deus seja ao que for, que não a Deus».

ADIVINHAÇÃO E MAGIA
2115. Deus pode revelar o futuro aos seus profetas ou a outros santos. Mas a atitude certa do cristão consiste
em pôr-se com confiança nas mãos da Providência, em tudo quanto se refere ao futuro, e em pôr de parte
toda a curiosidade malsã a tal propósito.
2116. Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas: recurso a Satanás ou aos demónios, evocação
dos mortos ou outras práticas supostamente «reveladoras» do futuro. A consulta dos horóscopos, a
astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e de sortes, os fenómenos de vidência, o recurso aos
"médiuns", tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e, finalmente, os homens, ao
mesmo tempo que é um desejo de conluio com os poderes ocultos. Todas essas práticas estão em
contradição com a honra e o respeito, penetrados de temor amoroso, que devemos a Deus e só a Ele.
2117. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria, pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos
para os pôr ao seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo – ainda que seja para lhe obter a
saúde – são gravemente contrárias à virtude de religião. Tais práticas são ainda mais condenáveis quando
acompanhadas da intenção de fazer mal a outrem ou quando recorrem à intervenção dos demónios. O uso de
amuletos também é repreensível. O espiritismo implica muitas vezes práticas divinatórias ou mágicas; por
isso, a Igreja adverte os fiéis para que se acautelem dele. O recurso às medicinas ditas tradicionais não
legitima nem a invocação dos poderes malignos, nem a exploração da credulidade alheia.
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O Pe. Duarte Sousa Lara, exorcista da Diocese de Lamego esclarece
sobre mais alguns temas de hoje no seu livro «Deus está a salvar-me e a
libertar-me de todo o mal»:
- Um cristão pode praticar reiki?
- Não. O reiki é uma medicina alternativa *, de inspiração oriental, em que se
pretende, através da imposição das mãos e da invocação de certas
forças espirituais, curar as doenças e aliviar os sofrimentos humanos. A
eficácia das terapias de reiki continua por demonstrar e explicar a nível
científico. Na verdade, não passam de mais uma forma de magia branca**.
Muitas pessoas que praticam o reiki acabam por ficar possuídas pelo
demónio.
*(O reiki pertence à família das medicinas alternativas entre as quais iogoterapia., radioestasia,
pranoterapia, piramidologia, shiatsu, reflexologia, etc. Todas elas são inaceitáveis para um cristão.
Mais informações sobre estas temáticas podem ser encontradas no site católico do Grupo Di Ricerca e
Informa Ione Socioreligiosa - www.gris.org.)
**.Cf. (Conference of Catholic Bishops, guidelines for evaluating reiki as an alternativa
thepapy, 25.03.2009, e também i site www.religionenlibertad.com, que apresenta vários artigos e
testemunhos acerca dos enganos e perigos do reiki, do ioga, de muitos outros enganos que o
demónio usa no mundo de hoje.)
- Um cristão pode praticar ioga?
- Não, o conjunto das crenças do ioga é indissociável do Hinduísmo. O ioga significa literalmente
união, pretende levar o homem à união com a divindade impessoal “iluminação”, através de determinados
ritos e invocações “entoação de mantras” aos quais é atribuída uma eficácia espiritual. Não se trata apenas
de determinadas técnicas de relaxamento, como muitos pensam – são na realidade gestos carregados de
significados espirituais que afastam as pessoas da verdade e da graça que Jesus*** nos trouxe e abrem os
seus corações à acção diabólica, como acontece em tantos casos de exorcismo.
*** (Cf. Congregação para a Doutrina da fé. Carta aos bispos da Igreja católica acerca de alguns
aspetos da meditação cristã, 15.10.1989. Vale também a pena conhecer o impressionante testemunho do
padre Joseph Marie Verlinde, que de guru de ioga se converteu a Jesus e agora se dedica, através do se site
www.finak_age.net, a desmascarar os enganos diabólicos por detrás destas novas formas de espiritualidade
que hoje encontramos com tanta frequência.)
- Um cristão pode recorrer a médiuns, curandeiros, bruxos, ou centros espíritas para pedir
ajuda?
- Nunca. Porque toda a adivinhação é obra dos demónios e são os anjos prevaricadores que conferem à
magia todo o poder que essa tem (Santo Agostinho de Hipona, De Trinitate 3, 7, 12). Na Sagrada Escritura
Deus proíbe explicitamente qualquer forma de adivinhação e magia: “NÃO VOS VOLTEIS PARA OS
ESPÍRITOS DOS MORTOS NEM CONSULTEIS ADIVINHOS. NÃO VOS CONTAMINEIS COM
ISSO. EU SOU O SENHOR VOSSO DEUS”. (Lev 19, 31)
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E ensina-nos mais uma vez a Mãe: «Tende cuidado todos vós que ides de terra em terra, de vidente em
vidente, uma vez que, na sua maioria, todos eles são falsos! Todo aquele que não estiver com a Igreja está
contra Cristo. Todo aquele que disser que é reencarnado é falso. A Igreja não admite reencarnação; quem
assim procede está a desobedecer à Igreja». (Virgem das Dores, Escorial, 5 de Maio de 1990)
A teoria da reencarnação advém das religiões orientais. Segundo o ensinamento cristão, nós não temos
várias vidas nem voltamos a nascer ininterruptamente sob a forma de animais ou numa pessoa mais feliz ou
mais pobre, segundo o bom ou o mau “karma”, ou retribuição da vida passada. Aliás, isso seria um ciclo
angustioso sem saída. Na antropologia cristã, o próprio Jesus nos ensina que cada pessoa é única e
indivisível; nasce, morre e ressuscita – “uns para o fogo eterno e outros para a vida eterna.” (Mt 25, 46)

APARIÇÃO DE LA SALETE - França - 1846
O SEGREDO (resumido)
Lúcifer e um grande número de demónios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco,
até nas pessoas consagradas a Deus; cegá-las-ão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o
espírito desses maus anjos. Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas.
Tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser
superior aos seus semelhantes.
Os governantes civis terão todos um mesmo objectivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer
todo princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios.
… haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará noutra coisa que em diversões; os
maus se entregarão a toda sorte de pecados.
Roma perderá a fé e se tornará sede do Anticristo.
A Igreja será eclipsada, o mundo estará na consternação.
Roma pagã desaparecerá.
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S. IRENEU (130-202), Adversus Haereses
25,1. O demónio, enquanto apóstata e ladrão, quer ser adorado como Deus e enquanto escravo quer ser
proclamado rei. Com efeito, o Anticristo, depois de ter recebido todo o poder do demónio, virá não como rei
justo, submetido a Deus e dócil à sua lei, mas como ímpio, injusto e sem lei, como apóstata, homicida e
ladrão, recapitulando em si toda a apostasia do demónio. Rejeitará os ídolos para fazer acreditar que ele é
Deus, mas se levantará como o único ídolo concentrando em si a falsidade de todos os ídolos e para que os
que adoram o demónio com a multidão de abominações o sirvam agora através deste único ídolo. O
Apóstolo, na segunda carta aos Tessalonicenses, refere-se claramente à apostasia do anticristo e à sua
elevação acima de tudo que se chama deus, ou seja, objecto de culto, isto é, de todos os ídolos — são estes
chamados os deuses pelos homens, mas não o são — e à tentativa tirânica de se fazer passar por Deus.
25,3. O apóstolo Paulo manifestava o motivo desta vinda: “Então aparecerá o ímpio, aquele que o
Senhor destruirá com o sopro de sua boca, e suprimirá pela manifestação da sua Vinda. Vinda que será
assinalada pela actividade de Satanás, com toda sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos e por
todas as seduções da injustiça, para os que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade, a fim de
serem salvos. É por isso que Deus lhes manda o poder da sedução, para acreditarem na mentira e serem
condenados todos os que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça”. (2 Tes 2, 8-12)

Deus preparou o fogo eterno para toda apostasia.

27,2. E a todos os que guardam o seu amor oferece a sua comunhão; a comunhão de Deus é vida, é
luz, é gozo dos bens que vêm dele. Para aqueles, porém, que por sua própria vontade se afastam dele,
confirma a separação que escolheram; a separação de Deus é a morte, a separação da luz são as trevas, é a
perda de todos os bens que vêm dele. Os que, portanto, pela sua apostasia, perderam tudo, sendo privados de
todos os bens, estão imersos em todos os castigos, não porque Deus não tivesse no princípio a intenção de
puni-los, mas o castigo veio como consequência da privação de todos os bens. Os dons de Deus são eternos
e sem fim e a privação deles é também eterna e sem fim, como os que se autocegaram por uma luz violenta
ou o foram por outros, estão privados permanentemente do gozo da luz, não porque a própria luz cegue, mas
porque sua cegueira aumenta a sua desgraça.
Por isso o Senhor dizia: “Quem crê em mim não é julgado”, isto é, não é separado de Deus, porque
está unido a Deus pela fé. E acrescentava: “Mas quem não crê já está condenado porque não creu no nome
do Unigénito Filho de Deus”, isto é, separou-se de Deus por sua livre decisão. “Este é o julgamento: a luz
veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz,
a fim de que as suas obras não sejam desmascaradas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de
que se manifeste que as suas obras são feitas em Deus”.(Jo 3, 18-21)
28,2. Eis por que o Apóstolo diz: “Visto que não acolheram o amor da verdade a fim de serem salvos,
por isso Deus lhes manda o poder da sedução para que acreditem na mentira e sejam condenados todos os
que não acreditaram na verdade, mas antes consentiram na iniquidade”.(2 Tes 2, 10-12) Com efeito, virá
aquele que deve vir, o Anticristo, e voluntariamente recapitulará em si a apostasia e por sua vontade e
arbítrio fará tudo o que fará, sentar-se á no templo de Deus, para que os seus seguidores o adorem como
Cristo: assim será justamente lançado ao lago de fogo. Deus, na sua previdência, conhece todas as coisas,
fará vir em tempo oportuno aquele que deve ser o tal “para que acreditem na mentira e sejam condenados
todos os que não acreditaram na verdade, mas antes consentiram na iniquidade”.
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29,2. Por isso, na besta que há de vir, haverá a recapitulação de toda a iniquidade e de todo o engano,
para que todo o poder da apostasia que se ajuntou e recolheu nela, seja lançado na fornalha ardente.
Assim os seiscentos anos de Noé, na época do dilúvio que se deu por causa da apostasia, e o número
dos côvados da estátua, por causa da qual os justos foram lançados na fornalha acesa, indicam o número do
nome daquele em que será recapitulada toda apostasia, a injustiça, a iniquidade, a pseudoprofecia e o engano
de seis mil anos, por causa dos quais acontecerá o dilúvio de fogo.
30,1. O número seis indica a recapitulação de toda a apostasia perpetrada no princípio, no meio e no
fim dos tempos.

FIM DOS TEMPOS PROFECIAS DE S.NILO (430 dC)
Eremita do séc. V, S. Nilo, amido e discípulo de S. João Crisóstomo, foi superior do mosteiro de
Ancira, na Galácia. Escreve ele:
“As igrejas de Deus serão privadas do temor a Deus e de pastores piedosos e desgraças virão aos
cristãos que permaneçam no mundo nesse momento. ELES PERDERÃO COMPLETAMENTE A SUA
FÉ, porque lhes faltará a oportunidade de ver a Luz do conhecimento em toda a pessoa. Estes se separarão
do mundo e irão a santos refúgios procurando aliviar seus sofrimentos espirituais, pelo que em todo o lado
encontrarão obstáculos e constrangimento.
E o ímpio, assim, completará a ciência com a vaidade que sairá do caminho correto. E levará as
pessoas a perder a fé na existência de Deus.”
São Gregório Magno, (Papa de 590 a 604)
“ Para o anticristo está se preparando um exército de sacerdotes apóstatas.”

SÃO PP. PAULO VI
(1963-1978)
Aquilo que me impressiona, quando considero o mundo católico, é
que no interior do catolicismo, parece, às vezes, predominar um pensamento
de tipo não católico, e pode acontecer que este pensamento não católico, no
interior do catolicismo, se torne, amanha, o mais forte. Mas jamais
representará o pensamento da Igreja. É necessário que subsista um pequeno
rebanho, por menor que seja».
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BEATA ANA CATARINA EMMERICH (1774-1824)
A COMUNHÃO DOS PROFANOS
« …via nitidamente, através de um véu de cor sombria, os erros, extravios e os
inumeráveis pecados dos homens e com que necedade e maldade actuavam contra toda
a verdade e toda a razão.
«Vi tantos traidores! Não suportam que lhes diga: “isto está mal”. Para eles tudo
está bem desde que se possam glorificar com o mundo» (AA.III.184).

O CASTIGO DE ROMA
ESCORIAL
a

N. Sr. : «Nações inteiras serão engolidas, não ficará delas nem a sombra. Parte destas Nações,
minha filha, serão de uma parte da Europa… Parte de Roma ficará destruída”. (25.6.1983)
Visões de Amparo: «Vejo derrubarem-se as montanhas... Em Roma haverá muitos terramotos e será
quase destruída. Vejo derrubar-se o Vaticano» (24.2.83).

Beata Elena Aiello (+1961; em baixo, na imagem)
«A Rússia avançará sobre todas as nações da Europa, particularmente sobre Itália, e
levantará a sua bandeira sobre a cúpula de São Pedro. Itália será afectada severamente por uma
grande revolução, e Roma será purificada dos seus muitos pecados com o seu próprio sangue,
especialmente os da impureza!» (1959).
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NAS MENSAGENS AO PE. GOBBI
30 de Outubro de 1975
86. Chamo-vos a todos
«As minhas mensagens, que se hão-de multiplicar tanto mais, quanto mais a voz dos meus ministros se
fechar ao anuncio da Verdade.
Por causa da prevaricação de muitos sacerdotes, quantos filhos meus sofrem hoje uma verdadeira fome
da Palavra de Deus!
Hoje já não se anunciam as verdades mais importantes para a vossa vida: o Paraíso que vos
espera; a Cruz do meu Filho que vos salva; o pecado que fere o Coração de Jesus e o meu; o Inferno,
onde todos os dias caem inúmeras almas; e a urgente necessidade de oração e de penitência.
Quanto mais se difunde o pecado como uma peste, levando as almas a morte, tanto menos se fala dele.
Hoje de facto muitos sacerdotes o negam.
31 de Dezembro de 1975
91. O dom que ofereço à Igreja
«Satanás está a tramar cada vez mais abertamente na minha Igreja. Associou a si muitos dos meus
filhos sacerdotes, iludindo-os com o falso ideal que o marxismo propõe a todos: o interesse exclusivo pelos
pobres, um cristianismo empenhado só na construção duma sociedade humana mais justa; uma Igreja que se
pretende mais evangélica por isso subtraída à sua instituição hierárquica.
Esta verdadeira divisão na minha Igreja, esta verdadeira apostasia da parte de tantos dos meus filhos
sacerdotes, acenituar-se-á e chegará ao ponto de se tornar uma rebelião lenta e declarada.
2 de Fevereiro de 1976, Festa da Apresentação do Menino Jesus o no Templo
92. Sinal de contradição
«Hoje, acredita-se cada vez menos no Evangelho do meu Filho Jesus e até na Igreja alguns tentam
interpretá-lo de maneira humana e simbólica. Vós vivereis à letra o Evangelho: sereis pobres, simples, puros,
pequeninos e totalmente abandonados ao Pai.
Pela vossa palavra, que repetirá de maneira cada vez mais forte e clara a verdade que o meu Filho
Jesus vos veio revelar. Vedes quantos vossos irmãos sacerdotes atraiçoam a Verdade, tentando adaptála à mentalidade do mundo, impelidos pela falsa ilusão de serem melhor compreendi-dos, mais
ouvidos e mais facilmente seguidos? Não há nenhuma ilusão mais perigosa do que esta.
Anunciai sempre com fidelidade e clareza o Evangelho que viveis. O vosso falar seja "sim, sim; não,
não"; o resto vem do maligno».
17 de Abril de Sexta-feira
225. Hoje repete-se a sua Paixão
«Quantos, entre os discípulos, dormem todos os dias no sono da indiferença, da mediocridade interior,
da dúvida, da falta de fé! Repete-se a bofetada que o servo dá ao seu rosto, e a bofetada ainda mais dolorosa
que a sua Alma recebe do Sumo Sacerdote, quando este O acusa e O condena: "Ouvistes a blasfémia!
Proclamou-se Filho de Deus, por isso é réu de morte"(cfr. Mt 26, 65-67).
105

Continua a tentativa de O reconhecer só como homem; a tendência, da parte de muitos, para negar a
sua divindade, para reduzir as suas divinas palavras a uma interpretação humana, para explicar em termos
naturais todos os milagres, e até para negar o facto histórico da sua Ressurreição.
É este processo que continua; é a mesma ignóbil e injusta condenação que se repete».
Dongo (Itália), 6 de Setembro de 1986 Aniversário do milagre das lágrimas e I° sábado do mês
333. O meu coração sangra
«A Igreja de Jesus está cheia de chagas, pelo contágio maléfico da infidelidade e da apostasia.
Aparentemente tudo está tranquilo e parece que tudo corre bem. Mas na realidade, ela é invadida por
uma falta de fé cada vez maior, que difunde por toda a parte a grande apostasia.
Muitos bispos, sacerdotes, religiosos e fiéis já não crêem mais, já perderam a verdadeira fé em
Jesus e no seu Evangelho.
O pecado é cada vez mais cometido, já não é reconhecido corno um mal, é procurado, querido
conscientemente e já não é mais confessado».

N. 406, Milão, 3 de Junho de 1989,
1º Sábado e Festa do Imaculado Coração de Maria
A BESTA SEMELHANTE A UMA PANTERA

«Chegou o tempo em que o meu Coração Imaculado deve ser glorificado pela Igreja e por toda a
humanidade. Porque nestes tempos da apostasia, da purificação e da tribulação, o meu Coração Imaculado é
o único refugio e o caminho que vos conduz ao Deus da salvação e da paz.
De facto, se o dragão vermelho (comunismo) age para levar toda a humanidade a prescindir de Deus,
para a levar à negação de Deus, difundindo, e por isso, o erro do ateísmo, o objectivo da maçonaria não é
negar Deus, mas blasfemar contra Ele.
A maior blasfémia é negar o culto devido só a Deus para o dar a outras criaturas e ao próprio Satanás.

N. 407, Dongo (Itália), 13 de Junho de 1989,
Aniversário da 2ª aparição em Fátima
A BESTA SEMELHANTE A UM CORDEIRO
«Então a maçonaria eclesiástica age de maneira a obscurecer a sua Palavra divina por meio de
interpretações naturais e racionais e, na tentativa de a tornar mais compreensiva e acolhida, esvazia-a de
todo o seu conteúdo sobrenatural.
É assim que se difundem os erros em toda a parte da própria Igreja Católica. É devido à difusão destes
erros que muitos se afastam hoje em dia da verdadeira fé. Ora, a perda da fé é a apostasia.
A maçonaria eclesiástica age de modo astucioso a diabólico para conduzir todos à apostasia.
Jesus é a Vida porque dá a Graça.
É objectivo da maçonaria eclesiástica justificar o pecado, apresentá-lo já não como um mal, mas como
um valor e um bem. Assim aconselha-se a cometê-lo como um modo de satisfazer as exigências da própria
natureza, destruindo a raiz da qual pode nascer o arrependimento, dizendo-se que já não é necessário
confessá-lo. Fruto pernicioso deste maldito cancro, que se difundiu por toda a Igreja, é o desaparecimento da
confissão individual em toda a parte.
A maçonaria eclesiástica favorece as exegeses que dão interpretações racionalistas e naturais do
Evangelho, por meio da aplicação dos vários géneros literários, despedaçando-o assim em todas as suas
partes.
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No fim chega-se até ao ponto de negar a realidade histórica dos milagres e da sua Ressurreição e
põe-se em dúvida a própria divindade de Jesus e a sua missão salvadora.
— A Igreja é verdade, porque foi somente a Ela que Jesus confiou a missão de guardar, na sua
integridade, todo o depósito da fé. Confiou-o à Igreja hierárquica, isto é ao Papa e aos bispos unidos a Ele.
A maçonaria eclesiástica procura destruir esta realidade com o falso ecumenismo, levando à aceitação
de todas as Igrejas cristãs, afirmando que cada uma delas possui uma parte da verdade. Cultiva o
projecto de fundar uma igreja ecuménica universal, formada pela fusão de todas as confissões cristãs,
entre as quais a Igreja Católica.
Então a maçonaria eclesiástica procura atacar, através de muitas maneiras astuciosas, a piedade
eclesial para com o Sacramento da Eucaristia. Desta só valoriza o aspecto da Ceia, tende a minimizar o seu
aspecto sacrificial e procura negar a presença real e pessoal de Jesus nas Hóstias consagradas.
É por isso que se foram suprimindo gradualmente todos os sinais exteriores indicativos da fé na
presença real de Jesus na Eucaristia, como as genuflexões, as horas de adoração pública, o santo costume
de rodear o santo Sacrário de luzes e flores.
Levo-vos a um grande amor a Jesus Verdade, tornando-vos corajosas testemunhas da fé; a Jesus
Vida, levando-vos a uma grande santidade; a Jesus Caminho, pedindo-vos que sejais na vida só Evangelho
vivido e anunciado à letra.
— Faço-vos amar a Igreja-verdade, tornando-vos fortes anunciadores de todas as verdades da fé
católica, ao mesmo tempo que vos opondes, com força e coragem, a todos os erros».
Milão, 17 de Junho de 1989 Sábado
408. O número da besta: 666
« Combatei comigo, pequenos filhos, contra a besta semelhante a um cordeiro, a maçonaria infiltrada
no interior da vida eclesial para destruir Cristo e a sua Igreja. Para atingir este objectivo ela quer construir
um novo ídolo, isto é, UM FALSO CRISTO E UMA FALSA IGREJA.
O número 666 indicado três vezes, isto é, vezes 3, exprime o ano de 1998.
Neste período histórico, a maçonaria, ajudada pela maçonaria eclesiástica, conseguirá o seu grande
projecto: construir um ídolo para o colocar no lugar de Cristo e da sua Igreja - um falso cristo e uma falsa
igreja. Portanto, a imagem construída em honra da primeira besta, para ser adorada por todos os habitantes
da terra, e que assinalará com a sua marca todos aqueles que queiram comprar ou vender, é a do anticristo.
Chegastes assim ao cume da purificação, da grande tribulação e da apostasia.
A APOSTASIA será então generalizada porque quase todos seguirão o falso cristo e a falsa
igreja. Abrir-se-á então a porta ao 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 vos preparar comigo para a parte mais dolorosa e decisiva da grande luta que se
está a combater entre a vossa Mãe Celeste e todas as forças do mal que se desencadearam».
Valdragone (São Marino), 28 de Junho de 1989, Exercícios espirituais com os padres do M.S.M. da
América e da Europa
409. Possuí o testemunho de Jesus
«Possuí o testemunho de Jesus nestes tempos da apostasia, a fim de serdes fortes e corajosas
testemunhas de fé».
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São Paulo (Brasil), 13 de Março de 1990
421. Quando o Filho do Homem voltar
«Vós ledes no Evangelho: "Quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda a fé sobre a
terra?" (cfr. Lc 18, 8).
Para vos preparar para a sua segunda vinda e vos descrever uma circunstância que será indicativa da
proximidade do seu glorioso retorno. Esta circunstância é a perda da fé.
Também numa outra parte da Divina Escritura, na 2 Carta da São Paulo aos Tessalonicenses, é
claramente anunciado que, antes do retorno glorioso de Cristo, se deve verificar uma grande
apostasia.
A PERDA DA FÉ É UMA VERDADEIRA APOSTASIA.
A difusão da apostasia é, portanto, o sinal que indica já estar próxima a segunda vinda de
Cristo.
- Em Fátima, predisse-vos que havia de vir um tempo em que se perderia a verdadeira fé. Estes
são os tempos. Os vossos dias são marcados por esta dolorosa e significativa situação, que vos foi predita na
Sagrada Escritura: a verdadeira fé está a desaparecer num número cada vez maior de meus filhos.
AS CAUSAS DA PERDA DA FÉ SÃO:
1) A difusão dos erros, que são propagados e, frequentemente, ensinados por professores de teologia
nos Seminários e nas escolas católicas, e que adquirem assim um certo carácter de veracidade e de
legitimidade.
2) A rebelião aberta e pública contra o Magistério autêntico da Igreja.
3) O mau exemplo dado pelos Pastores que se deixaram possuir completamente pelo espírito do
mundo e se tornam propagadores de ideologias políticas e sociais, em vez de serem anunciadores de
Cristo e do seu Evangelho.
Assim, nestes vossos dias, alastra cada vez mais a apostasia da parte de muitos dos meus pobres
filhos.
Quando o Filho do Homem voltar...
Se o seu retorno está próximo, então torna-se mais preocupada e forte a minha acção materna para
ajudar todos os meus filhos a permanecerem sempre na verdade da fé. Eis porque vos pedi para vos
consagrardes ao meu Coração Imaculado.
Eis porque difundi por toda a parte, nestes vossos tempos, o meu Movimento Sacerdotal Mariano. Para
formar o pequeno rebanho, reunido na oração dos Cenáculos e vigilante na expectativa. O rebanho reunido e
formado por Mim, para conservar sempre a verdadeira fé.
Assim, quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda a fé sobre a terra em todos aqueles
que se consagraram a Mim, deixando-se recolher no jardim celeste do meu Coração Imaculado».
No dia 13 de Maio de 1990, em Fátima,
nº 426: Eu desço do Céu (3º SEGREDO)
- A Rússia não Me foi consagrada pelo Papa com todos os bispos e, assim, não recebeu a graça da
conversão e difundiu os seus erros por toda a parte do mundo.
- Satanás foi o dominador incontestado dos acontecimentos deste vosso século, levando toda a
humanidade a rejeitar Deus e a sua Lei de amor, difundindo por toda a parte a divisão e o ódio, a
imoralidade e a maldade, e fazendo legitimar em toda a parte o divórcio, o aborto, a obscenidade, a
homossexualidade (cf. Catecismo da Igreja Católica, n. 2357-2359) e o recurso a todos os meios para
impedir a vida.
Eu desço do Céu para vos serem revelados os últimos segredos e para que Eu vos possa preparar
para tudo aquilo que deveis viver agora para a purificação da terra.
O meu terceiro segredo, que revelei aqui às três crianças a quem apareci e que até agora ainda
não vos foi revelado, tornar-se-á evidente para todos pelo próprio desenrolar dos acontecimentos.
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A Igreja conhecerá a hora da sua maior apostasia, o homem iníquo introduzir-se-á no seu
interior e sentar-se-á no próprio Templo de Deus, enquanto o pequeno resto que permanecerá fiel, será
submetido às maiores provas e perseguições».
Rubbio (Itália), 31 de Dezembro de 1990 Ultima noite do ano
441. As gotas das minhas lágrimas
«Também a minha Igreja tem necessidade de ser purificada dos males que a atingiram e que a fazem
viver os momentos da agonia e da sua paixão dolorosa. Como alastrou a apostasia, por causa dos erros que
já se difundiram e que são acolhidos pela maioria, sem qualquer reacção! A fé de muitos apagou-se. O
pecado, cometido, justificado e já não confessado torna as almas escravas do mal e de satanás.
A QUE MISERÁVEL ESTADO SE REDUZIU ESTA MINHA AMADÍSSIMA FILHA!»
Rubbio (Itália), 1 de Janeiro de 1991 Festa de Santa Maria, Mãe de Deus
442. O anúncio da nova era
«No início deste novo ano, Eu encontro no caminho do Calvário todos os meus filhos: o Papa (na
altura S. João Paulo II), por Mim, particularmente amado, guiado e defendido, os bispos, os sacerdotes, os
religiosos e os fiéis.
Que pesada cruz têm de carregar hoje estes meus amadíssimos filhos! A cruz da apostasia e da falta de
fé; a cruz dos pecados e dos inúmeros sacrilégios; a cruz do abandono e da rejeição; a cruz da condenação e
da crucifixão.
Como Mãe, estou ao lado desta pobre humanidade doente e oprimida sob o peso da sua obstinada
rejeição de Deus e da sua Lei de amor. Como ela se afastou do Senhor!
Quis-se construir uma "civilização" ateia e materialista; foram propostos novos valores, fundados na
satisfação de todas as paixões, na procura de todos os prazeres, na legitimação de toda a desordem moral».
Rubbio (Itália), 1 de Janeiro de 1993 Festa de Santa Maria, Mãe de Deus
487. O tempo da grande prova
«A grande prova chegou para a Igreja, tão violada pelos espíritos do mal, tão dividida na sua unidade e
obscurecida na sua santidade. Vede como nela alastra o erro que a conduz à perda da verdadeira fé. A
apostasia difunde-se por toda a parte.
Chegou sobretudo para a Igreja a hora da sua grande prova porque ela será abalada pela falta de fé,
obscurecida pela apostasia, ferida pelas traições, abandonada pelos seus filhos, dividida pelos cismas,
possuída e dominada pela maçonaria e tornar-se-á terra fértil de onde brotará a árvore má do homem iníquo,
do anticristo que levará o seu reino para o interior da Igreja».
Santuário de Caravaggio (Itália), 13 de Maio de 1993, Aniversário da 1ª aparição em Fátima
496. Os anos sangrentos da batalha
«Satanás conseguiu entrar na Igreja, novo Israel de Deus. Entrou nela com o fumo do erro e do
pecado, da perda da fé e da apostasia, do compromisso com o mundo e da procura dos prazeres.
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Fátima, 11 de Março de 1995 (Cenáculo com padres e fiéis do MSM de Portugal)
540. O meu segredo
Quero-vos manifestar o meu segredo.
O meu segredo diz respeito à Igreja.
1)
A grande apostasia chegará ao seu cume na Igreja, e difundir-se-á por todo o mundo;
2)
consumar-se-á o cisma no afastamento geral do Evangelho e da verdadeira fé;
3)
Entrará na Igreja o homem iníquo, (O Anticristo) que se opõe a Cristo e que instalará no seu
interior a abominação da desolação, dando assim cumprimento ao horrível sacrilégio de que falou o profeta
Daniel ( “Quando portanto virdes a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalado no lugar
santo… Mt. 24, 15”)
O meu segredo diz respeito à humanidade.
A humanidade chegará ao cume da corrupção e da impiedade, da rebelião contra Deus e da aberta oposição
à sua Lei de amor. Ela conhecerá a hora do seu maior castigo, que já vos foi predito pelo profeta Zacarias (cfr.
Zac. 13, 7-9):
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7. O ANTICRISTO

“Em breve estarão em confronto a Igreja e a anti-igreja,
o Evangelho e o anti-Evangelho, Cristo e o anticristo.”
(S. João Paulo II, Congresso Eucarístico Internacional, EUA, 9/11/1976)

111

Para o tema ser mais organizado, apresento-o com este seguimento lógico:

- Bíblia;
- Catecismo;
- Magistério da Igreja e santos;
- Revelações de Nossa Senhora.
- Biblia
Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais; se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis.
(Jo 5,43)

E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane; Porque muitos virão em
meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; e enganarão a muitos. (Mt 24, 4-5)
Vejamos como nesta próxima passagem, Jesus adverte sobre o Anticristo 3 vezes!!!:

1ª) Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito;
Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora,
enganariam até os escolhidos. Eis que eu vo-lo tenho predito. 2ª) Portanto, se vos disserem: Eis que ele está
no deserto, não saiais. 3ª) Eis que ele está no interior da casa; não acrediteis. (Mt 24, 23-26)
Ninguém de maneira alguma vos engane; porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se
manifeste o homem do pecado, o filho da perdição (o anticristo), o qual se opõe, e se levanta contra tudo
o que se chama Deus, ou se adora; de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo
parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós
sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera;
somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado; E então será revelado o iníquo, a quem o
Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda; A esse cuja vinda é
segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da
injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus
lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira; para que sejam julgados todos os que não creram
a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. (2 Ts 2,3-12)
Filhinhos, é já a última hora; e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito
anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as
coisas. Não vos escrevi porque não soubésseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira
vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse
mesmo que nega o Pai e o Filho. (1 Jo 2,18-22)
Filhinhos, é já a última hora; e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito
anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram dos nossos; porque,
se fossem nossos, ficariam connosco; mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nossos.
E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubésseis a
verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão
aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que
nega o Filho, também não tem o Pai; mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai.
Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o
princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez: a vida
eterna.
Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e
não tendes necessidade de que alguém vos ensine; mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é
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verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei
nele; para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua
vinda. (1 Jo 2,18-28)
Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio
em carne. Este tal é o enganador e o anticristo.
Todo aquele que prevarica, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera
na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco, e não traz esta
doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas
más obras. (2 Jo 1,7-11)
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o
mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E eles o venceram pelo sangue
do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas até à morte. (Ap 12,9.11)
E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que
guardam os mandamentos de Deus, e mantêm o testemunho de Jesus Cristo. (Ap 12,17)
E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder; e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à
besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e blasfémias;
e deu-se-lhe poder para agir por quarenta e dois meses. E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus, para
blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos
santos, e vencê-los; e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que
habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde
a fundação do mundo.(Ap 13,4-8)
E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava
assentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a BESTA FOI PRESA, E COM ELA O FALSO
PROFETA, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e
adoraram a sua imagem. Estes DOIS FORAM LANÇADOS VIVOS NO LAGO DE FOGO QUE ARDE COM
ENXOFRE. (Ap 19, 19-20)
E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão.
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos.
E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que
os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo.
E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar; e vi as almas daqueles que foram
degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem,
e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos; e viveram, e reinaram com Cristo durante mil
anos. (Ap 20,1-4)
“… nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afecto
natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores,
obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas
negando a eficácia dela. Destes afasta-te. (2 Tim 3, 1-5)
Parece-me bem que estamos nestes tempos. Lemos em Efésios: “nenhum devasso, impúdico, ou
adólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs; porque por estas
coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque
noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor; andai como filhos da luz.” (Ef 5,5-8)
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Reparei filhos que a Palavra não diz para os tentarmos converter mas AFASTAR DELES para
não fazemos as mesmas obras.

CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA
A ÚLTIMA PROVA DA IGREJA (Nos 675-677)
675. Antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final, que
abalará a fé de numerosos crentes [1]. A perseguição, que acompanha a sua
peregrinação na Terra [2], porá a descoberto o «mistério da iniquidade», sob a
forma duma IMPOSTURA RELIGIOSA, que trará aos homens uma solução
aparente para os seus problemas, À CUSTA DA APOSTASÍA DA VERDADE. A
suprema impostura religiosa é a do Anticristo, isto é, dum pseudo-messianismo em
que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias
Encarnado [3].
676. Esta impostura anticrística já se esboça no mundo, sempre que se pretende realizar na história a
esperança messiânica, que não pode consumar-se senão para além dela, através do juízo escatológico. A
Igreja rejeitou esta falsificação do Reino futuro, mesmo na sua forma mitigada, sob o nome de milenarismo
1[4], e principalmente sob a forma política dum messianismo secularizado, «intrinsecamente perverso» 2[5].
677. A Igreja não entrará na glória do Reino senão através dessa última Páscoa, em que seguirá o Senhor na
sua morte e ressurreição 3[6]. O Reino não se consumará, pois, por um triunfo histórico da Igreja 4[7]
segundo um progresso ascendente, mas POR UMA VITÓRIA DE DEUS SOBRE O ÚLTIMO
DESENCADEAR DO MAL 5[8], que fará descer do céu a sua Esposa 6[9]. O triunfo de Deus sobre a
revolta do mal tomará a forma de Juízo final 7[10], após o último abalo cósmico deste mundo
passageiro8[11].

1[4] Cf. Santo Ofício, Decretum de millenarismo (19 de Julho de 1944): DS 3839.
2[5] Cf. Pio XI, Enc. Divini Redemtptoris (19 de Março de 1937): AAS 29 (1937) 65-106, condenando o «falso
misticismo» desta «simulação da redenção dos humildes» (p. 69); II Concílio do Vaticano, Const. past. Gaudium et
spes, 20-21: AAS 58 (1966) 1040-1042.
3[6] Cf. Ap 19, 1-9.
4[7] Cf. Ap 13, 8.
5[8] Cf. Ap 20, 7-10.
6[9] Cf. Ap 21, 2-4.
7[10] Cf. Ap 20, 12.
8[11] Cf. 2 Pe 3. 12-13.
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MAGISTÉRIO DA IGREJA E SANTOS

PAPA SÃO PIO X

(1903-1914)

ENCÍCLICA E SUPREMIS, 1903 A.D.
«Quem não vê que a sociedade está, no tempo presente muito mais que
no passado, a sofrer de uma terrível e profunda doença que, agravando-se dia a
dia, a corrói até ao mais profundo do seu ser e a arrasta à destruição? Essa
doença é o abandono e a apostasía para com Deus; e, sem dúvida, nada há que
leve mais seguramente à ruína, conforme a palavra do profeta: Eis que os que
se afastam de vós perecerão (Sl 72,27)». (nº 3)
«Em verdade, tamanha é a audácia e tamanha a sanha com que por toda
parte se lança o ataque à religião, com que se investe contra os dogmas da fé,
com que se tende obstinadamente a aniquilar toda a relação do homem com a
Divindade! Por outro lado, e de acordo como o mesmo Apóstolo (2 Tess 2), segundo o carácter próprio do
Anticristo, o homem, com uma temeridade sem nome, usurpou o lugar do Criador, elevando-se acima de
tudo o que traz o nome de Deus. E isso a tal ponto que, impotente para extinguir em si completamente a
noção de Deus, ele rejeita o jugo da Sua majestade, e dedica a si mesmo o mundo visível como se fosse um
templo onde pretende receber as adorações dos seus semelhantes. Senta-se no templo de Deus, onde se
mostra como se fosse o próprio Deus (2 Tes 2,2)».
O Papa Paulo VI fez uma alocução, no dia 15 de Novembro de 1972
(“Livrai-nos do Mal”), falando sobre o demónio, a sua realidade, perigo e maldade.
O Papa afirmou: “O mal já não é apenas uma deficiência, mas uma eficiência, um
ser vivo, espiritual, pervertido e perversor. Trata-se de uma realidade terrível,
misteriosa e medonha.” “Para isto é que o Filho de Deus se manifestou: para
destruir as obras do Diabo” (1 Jo 3,9).
Jesus referiu-se a ele como Seu adversário e o chamou de “príncipe deste
mundo” (cf. Jo 12,31; 14,30; 16,11). São Paulo chamou-o “deus deste mundo” (cf.
II Cor 4,4).
A maior arma do maligno é mascarar sua acção e fingir que não existe. São Paulo afirmou: “O próprio
satanás se transfigura em anjo de luz. Por conseguinte, não é de estranhar que os seus servidores se
transfigurem em servidores de justiça” (2 Cor 11,14-15). Quem tem Deus como Senhor, o ama e foge do
pecado, não precisa temer o Mal. São João garante: “Sabemos que aquele que é gerado de Deus se acautela,
e o Maligno não o toca” (1 Jo 5,18).
O principal remédio contra a acção diabólica é dado pelo próprio Cristo aos discípulos: “Vigiai e orai
para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca” (Mt 26,41). É pelo pecado que
o demónio introduziu o sofrimento e a morte no mundo. “O salário do pecado é a morte” (Rm 6,3).
Abandonar o pecado e cultivar a graça de Deus. “A graça é a defesa decisiva”, diz o Papa Paulo VI. Há que
cultivar as virtudes, principalmente a caridade. “Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demónio, anda ao
redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé” (1 Pd 5,8-9).
Na Eucaristia está o grande remédio contra Satanás. E nossa mãe Maria Santíssima foi aquela que
massacrou a cabeça da serpente maligna. É ela que protege cada um de nós, seus filhos a ela consagrados.
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Cf. Paulo VI sobre a apostasia no mundo e na Igreja:
«Há uma grande perturbação, neste momento, no mundo e na Igreja e o que está em causa é a fé.
Aquilo que me impressiona, quando considero o mundo católico, é que no interior do catolicismo,
parece, às vezes, predominar um pensamento de tipo não católico, e pode acontecer que este pensamento
não católico, no interior do catolicismo, se torne, amanha, o mais forte. Mas jamais representará o
pensamento da Igreja. É necessário que subsista um pequeno rebanho, por menor que seja».
O nosso Catecismo ensina algo muito importante sobre o Mal:
“O poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura, poderosa pelo fato de ser puro
espírito, mas sempre criatura: não é capaz de impedir a edificação do Reino de Deus. Embora Satanás actue
no mundo por ódio contra Deus e seu Reino em Jesus Cristo, e embora a sua acção cause graves danos – de
natureza espiritual e, indirectamente, até de natureza física – para cada homem e para a sociedade, esta acção
é permitida pela Divina Providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. A
permissão divina da actividade diabólica é um grande mistério, mas “nós sabemos que Deus coopera em
tudo para o bem daqueles que o amam” (Rm 8,28). (n.395)

Nos Padres de Igreja:
IRENEU (130-202), Adversus Haereses V 25-30.
O Anticristo: profetizada a sua vinda
25,1. O demónio, enquanto apóstata e ladrão, quer ser adorado como Deus e enquanto escravo quer ser
proclamado rei. Com efeito, o Anticristo, depois de ter recebido todo o poder do demónio, virá não como rei
justo, submetido a Deus e dócil à sua lei, mas como ímpio, injusto e sem lei, como apóstata, homicida e
ladrão, recapitulando em si toda a apostasia do demónio. Rejeitará os ídolos para fazer acreditar que ele é
Deus, mas se levantará como o único ídolo concentrando em si a falsidade de todos os ídolos e para que os
que adoram o demónio com a multidão de abominações o sirvam agora através deste único ídolo. O
Apóstolo, na segunda carta aos Tessalonicenses, fala assim do Anticristo: “Porque deve vir primeiro a
apostasia, e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo que se
chama Deus, ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por
Deus”. (2Tes 2, 3-4) O Apóstolo refere-se claramente à sua apostasia e à sua elevação acima de tudo que se
chama deus, ou seja, objecto de culto, isto é, de todos os ídolos — são estes chamados os deuses pelos
homens, mas não o são — e à tentativa tirânica de se fazer passar por Deus.
25,3. O apóstolo Paulo manifestava o motivo desta vinda: “Então aparecerá o ímpio, aquele que o
Senhor destruirá com o sopro de sua boca, e suprimirá pela manifestação da sua Vinda. Vinda que será
assinalada pela actividade de Satanás, com toda sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos e por
todas as seduções da injustiça, para os que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade, a fim de
serem salvos. É por isso que Deus lhes manda o poder da sedução, para acreditarem na mentira e serem
condenados todos os que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça”. (2 Tes 2, 8-12)
25,4. A mesma coisa dizia o Senhor aos que não acreditavam nele: “Eu vim em nome de meu Pai e
não me acolhestes”; quando virá outro em seu próprio nome vós o recebereis. Com este “outro” indicava o
Anticristo, que é estranho a Deus. Ele é o juíz iníquo de quem o Senhor disse: “não temia a Deus e não
respeitava nenhum homem”, (Lc 18, 6, 2) ao qual recorreu a viúva esquecida de Deus, isto é, a Jerusalém
terrena, reclamando justiça contra o seu inimigo. É exactamente isto que fará o Anticristo no tempo de seu
reinado: transferirá o seu reinado para Jerusalém, assentar-se-á no templo de Deus, enganando os seus
adoradores, fazendo com que creiam que é o Cristo.
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Eis por que Daniel diz ainda: “O santuário será devastado; o sacrifício foi trocado pelo pecado e a
justiça foi lançada por terra; ele fez e conseguiu fazer isso”. E o anjo Gabriel explicando-lhe as visões, dizia
a respeito do Anticristo: “E no fim do seu reinado levantar-se-á um rei de olhar arrogante, capaz de
penetrar os enigmas. Seu poder será considerável; ele tramará coisas inauditas, prosperará em suas
empresas, arruinando poderosos e o próprio povo dos santos; o jugo de sua coleira se apertará; a perfídia
terá êxito em suas mãos; ele se exaltará em seu coração, e, surpreendendo-os, destruirá a muitos; causará a
ruína de muitos e esmagá-los-á com as mãos, como ovos”. Depois o anjo indica o tempo de sua dominação
tirânica durante o qual os santos que oferecerão ao Senhor sacrifícios puros serão perseguidos: “Durante o
tempo de meia emana, diz, serão abolidos o sacrifício e a oblação, e no templo haverá a abominação da
desolação e até a consumação do tempo a consumação será dada acima da desolação”. (Dn 8, 11-12.2325; 9, 27) A “metade da semana” equivale a três anos e seis meses.

Previsto o fim do seu reino
Deus preparou o fogo eterno para toda apostasia.
Condenado por Deus
27,1. Com efeito, se o Pai não julga, é por que ou não lhe importa nada tudo o que fazemos ou o
aprova. Assim, se ele não julga, todos os homens serão iguais e estarão todos na mesma condição. Então a
vinda de Cristo seria supérflua e sem sentido se não viesse para julgar. Porque “veio separar o homem de
seu pai, a filha de sua mãe e a sogra da nora”; (Mt 10,35) veio tomar um e deixar outro de dois que se
encontram na mesma cama e de duas mulheres ocupadas a moer juntas, tomar uma e deixar a outra; veio
para ordenar aos ceifadores, no fim dos tempos, que juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes e
queimem-no no fogo inextinguível e depois recolham o trigo nos celeiros; e finalmente veio reunir os
cordeiros no reino preparado para eles e enviar os cabritos para o fogo eterno, que o Pai preparou para o
diabo e os seus anjos. O que dizer? Que o Verbo veio para a ruína e a ressurreição de muitos: para a ruína
dos que não crêem nele e que ameaçou, no dia do juízo, de uma pena mais severa do que aquela de Sodoma
e Gomorra; e para a ressurreição dos que crêem e obedecem à vontade de seu Pai que está nos céus. Se o
Filho veio para todos igualmente, mas julga e distingue os que crêem dos que não crêem — porque
espontaneamente os que crêem fazem a sua vontade e espontaneamente os que não crêem não recebem os
seus ensinamentos — está claro que o Pai criou todos iguais, cada um possuindo o seu poder de decisão e
seu livre-arbítrio, mas vê tudo e providencia para todos e “faz nascer o sol sobre os maus e os bons e faz
chover sobre os justos e os injustos”. (Mt 5, 45)
27,2. E a todos os que guardam o seu amor oferece a sua comunhão; a comunhão de Deus é vida, é
luz, é gozo dos bens que vêm dele. Para aqueles, porém, que por sua própria vontade se afastam dele,
confirma a separação que escolheram; a separação de Deus é a morte, a separação da luz são as trevas, é a
perda de todos os bens que vêm dele. Os que, portanto, pela sua apostasia, perderam tudo o que acabamos de
dizer, sendo privados de todos os bens, estão imersos em todos os castigos, não porque Deus não tivesse no
princípio a intenção de puni-los, mas o castigo veio como consequência da privação de todos os bens. Os
dons de Deus são eternos e sem fim e a privação deles é também eterna e sem fim, como os que se
autocegaram por uma luz violenta ou o foram por outros, estão privados permanentemente do gozo da luz,
não porque a própria luz cegue, mas porque sua cegueira aumenta a sua desgraça.
Por isso o Senhor dizia: “Quem crê em mim não é julgado”, isto é, não é separado de Deus, porque
está unido a Deus pela fé. E acrescentava: “Mas quem não crê já está condenado porque não creu no nome
do Unigénito Filho de Deus”, isto é, separou-se de Deus por sua livre decisão. “Este é o julgamento: a luz
veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz,
a fim de que as suas obras não sejam desmascaradas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de
que se manifeste que as suas obras são feitas em Deus”.(Jo 3, 18-21)
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Envolve os seus seguidores
28,2. Eis por que o Apóstolo diz: “Visto que não acolheram o amor da verdade a fim de serem salvos,
por isso Deus lhes manda o poder da sedução para que acreditem na mentira e sejam condenados todos os
que não acreditaram na verdade, mas antes consentiram na iniquidade”.(2 Tes 2, 10-12) Com efeito, virá
aquele que deve vir, o Anticristo, e voluntariamente recapitulará em si a apostasia e por sua vontade e
arbítrio fará tudo o que fará, sentar-se á no templo de Deus, para que os seus seguidores o adorem como
Cristo: assim será justamente lançado ao lago de fogo. Deus, na sua previdência, conhece todas as coisas,
fará vir em tempo oportuno aquele que deve ser o tal “para que acreditem na mentira e sejam condenados
todos os que não acreditaram na verdade, mas antes consentiram na iniquidade”. Não se julgue que faça
isso graças a poder divino, mas o faz graças a operação de mágica. E não é de se admirar se, com a ajuda dos
demónios e dos espíritos apóstatas, opera prodígios que hão de seduzir os habitantes da terra. “E os incitará,
continua João, a fazerem uma imagem em honra da besta, e infundirá espírito na imagem, de modo que a
imagem fale e mate todos os que não a adorarem. Faz também com que todos recebam uma marca na fronte
ou na mão direita, para que ninguém possa comprar e vender, se não tiver a marca, o nome da besta ou o
número de seu nome: e seu número é seiscentos e sessenta e seis”,(Ap. 13, 14-18) isto é, seis centenas, seis
dezenas e seis unidades, que é a recapitulação de toda a apostasia perpetrada durante seis mil anos.
Recapitula em si todas as iniquidades
29,2. Por isso, na besta que há de vir, haverá a recapitulação de toda a iniquidade e de todo o engano,
para que todo o poder da apostasia que se ajuntou e recolheu nela, seja lançado na fornalha ardente. Por esta
razão o número de seu nome será justamente seiscentos e sessenta e seis (666), recapitulando em si toda a
mistura do mal que se desencadeou antes do dilúvio em consequência da apostasia dos anjos — Noé tinha
seiscentos (600) anos quando se precipitou o dilúvio na terra, destruindo a rebelião da terra por causa da
geração perversa dos tempos dele —; recapitulando também toda a falsidade que houve depois do dilúvio,
aquela que recomendava o culto dos ídolos, a matança dos profetas e o suplício do fogo infligido aos justos.
Com efeito, a estátua construída por Nabucodonosor tinha sessenta (60) côvados de altura e seis (6) de
largura e por se terem recusado a adorá-la Ananias, Azarias e Misael foram lançados na fornalha acesa,
profetizando com o que lhes acontecera, a prova do fogo a que serão submetidos os justos no final dos
tempos. Aliás toda esta estátua foi a prefiguração da vinda daquele que pretendia fazer-se adorar por
absolutamente todos os homens. Assim os seiscentos anos de Noé, na época do dilúvio que se deu por causa
da apostasia, e o número dos côvados da estátua, por causa da qual os justos foram lançados na fornalha
acesa, indicam o número do nome daquele em que será recapitulada toda apostasia, a injustiça, a iniquidade,
a pseudoprofecia e o engano de seis mil anos, por causa dos quais acontecerá o dilúvio de fogo.
O nome misterioso do Anticristo
30,1. Este número encontra-se em todos os manuscritos mais antigos e cuidados, é atestado pelos que
viram João com seus próprios olhos e, racionalmente, o número do nome da besta, contado à maneira dos
gregos, somando o valor das letras que formam este nome, é de seiscentos e sessenta e seis, isto é, igual
número de centenas, dezenas e unidades — o número seis, assim conservado, indica a recapitulação de toda
a apostasia perpetrada no princípio, no meio e no fim dos tempos.
30,2. É necessário que estes aprendam a conhecer o verdadeiro número do nome se não quiserem ser
contados entre os falsos profetas. Conhecendo, pois, com certeza, o número indicado pelas Escrituras, isto é,
seiscentos e sessenta e seis, devem primeiramente esperar a divisão do reino entre os dez reis e depois,
quando eles reinarão pensando em aumentar o seu poder e ampliar o seu reino, prestar atenção ao homem
que, tendo no nome o número indicado, virá improvisamente reivindicar o reino e a aterrorizar estes reis, a
fim de saber que ele é realmente a abominação da desolação. É o que diz o Apóstolo: “Quando dirão: paz e
segurança, então cairá sobre eles, improvisa, a morte”. Jeremias não somente indica a instantaneidade da
sua vinda, mas também a tribo donde ele virá, com estas palavras: “Ouviremos o barulho da velocidade dos
seus cavalos vindo de Dã; pelo relinchar dos seus corcéis em corrida, toda terra se turvará; e ele virá, e
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devorará a terra e o que ela contém, a cidade e os seus habitantes”. (1Tes 5, 3; Jer 8, 16) É esta a razão pela
qual esta tribo não será contada, no Apocalipse, entre as que se salvam.
30,4. Ora, depois que o Anticristo tiver destruído todas as coisas neste mundo, reinado três anos e seis
meses e tiver assentado no templo de Jerusalém, o Senhor virá do alto do céu, sobre as nuvens, na glória do
Pai, e o lançará no lago de fogo com todos os seus seguidores; para os justos trará os tempos do reino, isto é,
o repouso do sétimo dia santificado, e dará a Abraão a herança prometida, aquele reino, diz o Senhor, ao
qual “muitos virão do oriente e do ocidente para se assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó”. (Ap 17, 8;
Mt 8, 11)

HIPÓLITO, De Antichristo
“O Anticristo personifica no cristianismo a figura antagonista da divindade. Se Satanás é o grande
dragão, «a serpente antiga» (Ap. 12, 9; 20, 2), o anticristo é o usurpador, rei, juíz terrível, filho do diabo,
instrumento de Satanás e recebe a ajuda do falso profeta que o acompanha”.
FIM DOS TEMPOS PROFECIAS DE S.NILO (430 dC)
Eremita do séc. V, S. Nilo, amido e discípulo de S. João Crisóstomo, foi superior do mosteiro de
Ancira, na Galácia. Escreve ele:
“Depois de 1900 até meados do sec. XX as pessoas deste tempo se tornarão irreconhecíveis, quando o
tempo do Anticristo se aproximar. As mentes das pessoas crescerão em confusão pelas paixões carnais e o
desamor e a injustiça se tornarão mais fortes. Então o mundo se tornará irreconhecível. A aparência das
pessoas mudará e será impossível distinguir homens e mulheres devida à sua imodéstia no vestir e estilo de
penteado… estas pessoas serão cruéis e serão como os animais selvagens devido às tentações do Anticristo.
Não haverá respeito por pais nem superiores, o amor desaparecerá e os pastores cristãos, bispos e sacerdotes
se tornarão homens vãos, falando na distinção entre o caminho recto e o errado. Nesse momento as morais e
as tradições dos cristãos e da Igreja cairão. As pessoas abandonarão a modéstia e a dispersão reinará. A
falsidade e a ganância alcançarão grandes proporções e desgraças virão àqueles que acumulam tesouros.
Luxúria, adultério, homossexualidade, factos secretos e assassinatos dominarão na sociedade. Devido ao
poder de tão grandes crimes e libertinagem se privarão as pessoas da Graça do Espírito Santo que receberam
no baptismo e igualmente o remorso. As igrejas de Deus serão privadas do temor a Deus e de pastores
piedosos e desgraças virão aos cristãos que permaneçam no mundo nesse momento. ELES PERDERÃO
COMPLETAMENTE A SUA FÉ, porque lhes faltará a oportunidade de ver a Luz do conhecimento em
toda a pessoa. Estes se separarão do mundo e irão a santos refúgios procurando aliviar seus sofrimentos
espirituais, pelo que em todo o lado encontrarão obstáculos e constrangimento. E tudo isto resultará do
desejo de que o Anticristo quer ser Senhor de tudo e converter-se em governante do mundo inteiro.
Produzirá milagres e sinais fantásticos . Dará também sabedoria depravada a um infeliz para que descubra
uma maneira de que o homem possa manter uma conversa com alguém de um extremo ao outro da terra.
Naquele tempo os homens também voarão através do ar como os pássaros e descerão ao fundo do mar como
os peixes. E quando tiverem alcançado tudo isso, estas pessoas infelizes, gastarão suas vidas no meio do
conforto sem saber, pobres almas, que isto é um engano do Anticristo. E o ímpio, assim, completará a
ciência com a vaidade que sairá do caminho correto. E levará as pessoas a perder a fé na existência de Deus.
Então o bondoso Deus verá a perda da razão humana e encurtará os dias por causa desses poucos que serão
salvos, porque o inimigo quer até levar ao escolhido à tentação, se isso for possível. Então a espada do
castigo aparecerá de repente e matará os perversos e aos seus servidores.”

119

São Gregório Magno, (Papa de 590 a 604)
“A Igreja, nos últimos tempos, será espoliada da sua virtude. O espírito profético esconder-se-á, não
mais terá a graça de curar, terá diminuta a graça da abstinência, o ensino esvair-se-á, reduzir-se-á, senão
desaparecerá de todo o poder dos prodígios e dos milagres. Para o anticristo está se preparando um exército
de sacerdotes apóstatas.”

Santa Hildegarda de Bingen
“Depois do nascimento do Anticristo o herege pregará suas falsas doutrinas, o que resultará em
cristãos que terão dúvida acerca de sua santa fé católica.’
‘O filho da perdição (o Anticristo) conquistará as pessoas permitindo-as fazerem o que quiserem. O
anticristo nascerá de uma mulher ímpia que, desde sua infância, terá conhecimentos nas ciências ocultas e
nas crenças do demónio... Perante estas coisas, muitos estarão aterrorizados e crerão nele.”
S. Vicente Ferrer (1350-1419), o santo espanhol que foi chamado pelo Papa Pio II de "O Anjo do
Apocalipse" por sua maravilhosa pregação sobre o juízo final e o anticristo.
São Vicente explica que, "no tempo do anticristo, o Sol de justiça (Deus) será obscurecido pela
interposição dos bens materiais e riquezas que o anticristo venera no mundo. Assim, o brilho da fé em Jesus
Cristo e o resplendor das vidas boas já não brilharão entre os cristãos".
"Porque deverão perder seus domínios, os governantes temporais, reis e príncipes serão colocados ao
lado do anticristo. Da mesma forma, os prelados que temem perder sua dignidade, e os religiosos e
sacerdotes que querem ganhar honras e riquezas, irão esquecer-se da fé de Cristo e aderir-se ao anticristo.
Ele será um homem verdadeiro, mas tão orgulhoso que não desejará apenas o domínio universal em todo o
mundo, mas também exigirá ser chamado de Deus e insistirá em receber o culto divino".
Na Igreja, alertou o Anjo do Apocalipse "voltaram ao orgulho, à pompa e à vaidade... a misericórdia
e a liberalidade foram trocadas pela simonia, a usura e o roubo; a castidade se converterá em devassidão,
sujeira e corrupção; o brilho da virtude foi trocado pela inveja e pela maldade; a moderação se tornou gula
e voracidade; a paciência deu lugar à ira, à guerra e às divisões entre os povos, e a diligência foi substituída
pela negligência”.
Exortou São Vicente, "façam penitência agora, perdoem as ofensas, façam a restituição de bens mal
obtidos, vivam confessando sua religião".
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Sermões de São Vicente Ferrer: O Anticristo e o juízo final
Nestes sermões dados no reino de Castela em 1441 e 1442, fala dos dois
Anticristos, um misto (ou misturado), e o outro público: o qual, ao chegar, em
poucos dias será o fim do mundo, segundo este santo e exímio Doutor. São
Vicente Ferrer pregou diversos sermões sobre o juízo onde destacava três
coisas principais antes da vinda de Jesus:
1) A primeira: a destruição e a perda da vida espiritual.
2) A segunda: a perda e declínio da dignidade eclesiástica.
3) A terceira: a perda da fé católica.
No seu Segundo Sermão “as maneiras enganadoras que terá o perverso e maldito filho da
perdição, o anticristo” diz que os grandes males que viriam ao mundo seriam três:
- a vaidade diabólica do anticristo;
- queimamento físico do mundo;
- O juízo geral de Nosso Senhor Jesus Cristo.
“Frade, como sabes as coisas que estão por vir? Esta mulher que é o Sagrada Escritura mo disse. E o
que direi sobre o Anticristo e sua vinda serão três coisas: a primeira é saber como ele fará. O segundo,
porque Deus o sustentará. E a terceira, quando chegará.
Gente boa, essa mulher tão forte e tão verdadeira me disse: o Anticristo será um homem natural,
concebido, gerado e nascido. Mas no ventre de sua mãe ele será envolvido pelo diabo, para que todo o seu
coração se volte para o mal. E depois que ele nascer, ele se colocará no entendimento do Senhor de todo o
mundo, e ele tem que ser adorado como Deus; e virá de maneiras secretas e descobertas. A primeira é que
ele virá numa forma de grande santidade, e com isso enganará os judeus e, para torná-los mais contentes,
ordenará a construção de uma sinagoga e a circuncisão; e terá a lei judaica, dirá que é o Messias; e mais
tarde ele tomará pela força ou por boa vontade mouros e tártaros, e muitos tipos de pessoas; E assim
caminhará, abertamente, a tal ponto que pela força das armas vencerá todos os infiéis. Enganará os judeus e
todos os infiéis e muitos maus cristãos. Mas os que forem verdadeiros servos de Deus, eles se oporão com
grande resistência a ponto de preferirem a morrer em cruéis tormento do que dar fé às suas falsidades e
enganos: sua mais forte batalha será contra os cristãos.
Em 1 Jo 2,18 lemos: "Filhinhos, é já a última hora; e, como ouvistes que vem o anticristo, também
agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora." A saber, a última das
sete que virão. E é certo que virá o Anticristo por causa dos grandes pecados que existem nos cristãos hoje; e
terá quatro maneiras de engano, como são quatro maneiras de pessoas.
A primeira é, dos vaidosos e mundanos e contra eles terá o caminho de um pescador.
A segunda é dos simples e contra estes ele terá a maneira de um enganador.
A terceira é o dos grandes eruditos, e contra eles ele terá a maneira de encantar.
A quarta é daqueles que têm uma vida de santidade, ou servem a Deus, e são de grande devoção, e
contra estes terá o jeito de um senhor tirano.
E se disseres: como sabes frei? Uma mulher do grupo, que é a Sagrada Escritura, ele me disse. A
declaração das quatro maneiras acima é esta:
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1.

Enganar as pessoas mundanas: como o pescador

Muitos dirão que Deus enviou um grande capitão, santo e forte: o falso Anticristo que destruirá os
fiéis.
Ele dirá aos frades e clérigos que tomem mulheres dizendo que Deus fez o homem para a mulher e que
se multiplicassem (Gn 1). Quantos religiosos cairão neste laço e se entregarão às delícias da carne e serão
corrompidos… Se alguém disser agora que existem tantos frades e abades, as mulheres não bastarão. Por
isso digo que terão mais do que suficiente, pois assim infinitos diabos tomarão a semelhança de mulheres
muito bonitas.. E assim cada um tomará quantas quiser e ficarão grávidas e darão à luz diabos.
Darão grande dinheiro, honras e prazeres: comendo e bebendo muitas viandas preciosas, fazendo
muitas carnalidades e outras grandes maldades e assim tomarão todo o tipo de gente.
O maldito Anticristo se manifestará se fará evidente , dará grandes honras aos cavaleiros, e grandes
dignidades aos eclesiásticos, e dar-lhes-á um grande poder sobre muitas coisas da terra e assim praticarem
todos os pecados e vícios deste mundo: o bem comer e bem beber, fazer luxúrias e coisas carnais, e dividirá
a terra à sua vontade e terá um grande tesouro. Contra este perigo, eu quero dar-lhe algumas armas muito
boas, muito lúcidas e muito finas, com as quais vos armareis fortemente: é um amor celestial sabendo que
não coloqueis amor nas coisas terrenas deste mundo. "Não ameis muito este mundo"
(1 Jo 2,15),
que a pessoa que lhe tiver muito amor e quiser amar as suas vaidades com grande ardor, não terá caridade
nem será firme e se o deixa terá a vida eterna.

2. O engano dos simples
Depois que o maldito Anticristo enredar infinitas pessoas, e houver apenas os simples que terão seus
corações no céu. É assim que o Anticristo e seus discípulos farão isso com esses cristãos bons, simples e
íntegros, a quem dirá: "O que quereis? Milagres? Porque farei como Jesus Cristo fez. Que eu (ele dirá)
iluminarei os cegos, curarei os aleijados, ressuscitarei os mortos, farei os mudos falarem e curarei os
leprosos: e farei muitos outros milagres, e meus discípulos também "; O Anticristo dirá que é filho de
mulher virgem e será filho da pior mulher que veio ao mundo. Ele fará muitos milagres que eles parecerão
verdadeiros aos olhos do povo, e serão falsos, aparentes porque não terá poder para torná-los verdadeiros:
“Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível
fora, enganariam até os escolhidos.” (Mt 24,24)
O remédio para isto é ter o seu entendimento na devoção espiritual e NO NOME DE JESUS, e não
para ouvi-los, que quando ascendeu ao céu, disse esta última palavra: "E estes sinais seguirão aos que
crerem: Em meu nome expulsarão os demónios…”(Mc 16,17) Que significa: "em Meu nome?" Em Jesus…
Se algum religioso vier a vós, ainda que ressuscite os mortos, não acrediteis se não o faz em nome de
JESUS.
QUANDO O ANTICRISTO E SEUS DISCÍPULOS FIZEREM MILAGRES EM NOME DE
DEUS E DE CRISTO, MAS NÃO EM NOME DE JESUS, NÃO ACREDITEIS nem ponhais os vossos
corações em tais enganos e falsidades. Por isso, PONDE NO NOME DE JESUS TODA A VOSSA
DEVOÇÃO E TODO O VOSSO CORAÇÃO E SEREIS LIBERTOS E NÃO VOS ENGANARÃO
COM SUAS ARTES DIABÓLICAS E MALDADES. Salmo 40,5: “Bem-aventurado o homem que põe a
sua esperança no nome do Senhor, e que não respeita as adivinhações, e coisas falsas” mas que ponham
firmemente o seu coração no nome de Jesus.
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3. O engano dos sacerdotes e doutos
Contra esses ele terá a maneira de encantar. Assim como o feiticeiro vem com palavras ordenadas para
encantar uma série de cobras, que, quando ele disse as palavras não podem ser movidas, assim também
acontecerá com esses professores: eles falarão palavras de grande sabedoria, muito ordenadas, falando subtil
e artisticamente, em um modo que, quando eles falarem, o Anticristo ou seus discípulos, nada saberão
responder os grandes sábios. A Sagrada Escritura, que diz: 1Tim 4,1: " O Espírito expressamente diz que
nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de
demónios. "
As pessoas vãs serão tomadas por dinheiro, as simples por milagres e as sábias por disputas.
4. O engano dos que têm vida de santidade

Quem ficará? Apenas as pessoas perfeitas e celestiais e contra estes será a batalha que terá na forma do
tirano e falso senhor. O que nos diz e ilustre senhora? “E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer
guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho
de Jesus Cristo”. (Ap. 12,17)
Neste tempo não ficará em nenhuma cidade, vila ou lugar nenhum cristão; todos fugirão para
os desertos, e lá passarão suas vidas, fora, e andarão descalços e nus, comendo ervas e bebendo água,
chorando e chorando para o céu dizendo: Deus, tem piedade de nós.
Quando o Anticristo morrer, todas as pessoas do mundo regressarão à fé católica. Todos os
mouros e judeus e aqueles que acreditaram nos enganos do falso Anticristo retornarão todos à fé de
de Jesus Cristo. Vigiai na oração na oração, e tendo o entendimento sempre em Deus e assim escapareis,
porque quando venha o filho da virgem Maria a julgar aqueles que não acreditarem no seu Nome, estarão
cheios de pecados, mortos sem arrependimento e sem fazer e penitência, não ousarão olhá-l’O na cara. E os
bons ficarão muito felizes diante de Deus e a devota oração que deveis fazer principalmente é O CREDO,
O PAI NOSSO, E A AVÉ MARIA COM O GLÓRIA AO PAI, (TERÇO) E ISSO FOR FEITO
TODAS AS MANHÃS E TODAS AS NOITES, O ANTICRISTO NÃO TERÁ O PODER PARA VOS
ENGANAR. Portanto, gente boa, rogo-lhes de Deus que aprendam o Credo, e o mostrem uns aos outros,
para que, QUANDO O ANTICRISTO PERGUNTAR O QUE FÉ TENDES, possais dizer "esta é
minha fé, minha crença"; e nisto DIREIS O CREDO, E NÃO VOS PODERÁ VENCER.
Terceiro sermão: A causa pela qual Deus sofrerá que o Anticristo venha ao mundo
Joel 1,17: "As feras estão corrompidas em seu esterco" e seu fedor sobe, decadência e corrupção.
Agora eu digo ao profeta: "Oh, Joel, por que nos chama de bestas?" Ele responde e diz: "Porque não viveis
como homens, mas como bestas, que não têm restrição de razão e, portanto, não temos nenhuma, embora
tenhamos um pouco, com que possamos controlar o cavalo, que é o nosso corpo, isto é, que temos livre
arbítrio e os cinco sentidos com os quais podemos praticar a honestidade ou a desonestidade, mas não nos
restringimos, mas sim que vamos lançar a corrida para todos os pecados; assim como a besta deve ser parada
porque vai aonde quer ". Observe aqui porque o profeta nos chama de bestas. E de muitas outras maneiras,
somos chamados de bestas.
O primeiro, porque nos orgulhamos como o leão. O segundo porque somos gananciosos como a
raposa. No terceiro, somos comparados aos porcos, porque nos envolvemos no pecado da luxúria, como os
porcos na lama. O quarto, por inveja, somos comparados a cães. O quinto pela gula somos comparados aos
lobos. O sexto pela raiva somos comparados à víbora. O sétimo para a preguiça, somos comparados a
burros.
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Cada pecado mortal peca contra os sete dons do Espírito Santo. Sobre as idades do mundo, o santo
explica:
1) A primeiro foi de nosso pai Adão, que durou até Noé;
2) A segunda de Noé a Abraão;
3) A terceira de Abraão a Moisés;
4) A quarta de Moisés a David;
5) A quinta de David até ao desterro na Babilónia;
6) A sexto desde o desterro da Babilónia até ao advento de Nosso Jesus Cristo;
7) A sétima desde o advento de Nosso Senhor Jesus Cristo até o fim do mundo.

Santo Afonso Maria de Ligório (1696-1787), Doutor da Igreja.
O Anticristo vai nascer de uma mulher desonesta fora do casamento.
O Anticristo, como uma criança, vai estar cheio de todos os vícios, será
desde a infância, de uma forma especial possuído pelo demónio: mas não
como os outros possessos, a quem tira o uso da razão e a liberdade, mas
enchê-lo-á de malícia, o que fará com que prevaleça sobre os outros jovens. Ele será educado na Babilónia,
ou nas vizinhanças; e nascido da mesma linhagem, será alimentada em segredo, para que seja desconhecido
das pessoas comuns, o seu nascimento e seus pais.
O Anticristo terá o talento de ser perspicacíssimo, e ele propositadamente se aplicará nos estudos,
tornar-se-á eloquente e erudito nas ciências; e se dedicará especialmente ao estudo das escrituras para sabêlas de memória; e assim, com a ajuda de seu talento e o diabo, vai enganar as pessoas, e especialmente os
judeus, e vai fazê-los pensar, ser ele o Messias prometido. Acima de tudo aplicar-se-á nas artes mágicas,
onde com a sua garra e os ensinamentos do diabo, terá sucesso e será um dos encantadores mais solenes, e
com o seu prestígio, enganará a muitos, o ímpio, no princípio, fingirá ser um homem santo para ganhar o
amor do povo, e especialmente dos judeus. Fará uso de todos os vícios, para que possam ser divulgados em
público, depois de ter conquistado o reino. Será suberbíssimo, e apropriar-se-á de todas as coisas para a Sua
glória, mesmo acima de Deus: no templo de Deus vai levantar a sua estátua para fazer-se adorar por todos.
O Anticristo dedicar-se-á a fraudes e à rapina, e moído por isso terá sempre cheio o seu erário, e
manterá muitos exércitos, extorquindo aos outros príncipes da terra os seus bens, mantendo-os sujeitos a si,
será dedicado à imodéstia mais imunda e detestável. Antes de assumir o reino, ele vai ser castíssimo; mas
depois de conquistá-lo, vai se abandonar a toda a espécie de lascívia.
O Anticristo, um mágico famoso, ele com os seus feitiços, e com a ajuda do diabo vai enganar muitas
pessoas com falsos milagres, O principal dos seus milagres será fazer-se passar por morto e depois
ressuscitado. Um dos outros falsos milagres será o de fazer descer fogo do céu.
A sua maior preocupação, em seguida, será desprezar Jesus Cristo, ensinando que ele não era o
verdadeiro Messias, nem o filho de Deus, ou o redentor da humanidade; para isso vai espalhar por toda
parte, que a religião, os preceitos e todos os sacramentos ministrados por Jesus Cristo foram uma mera
impostura.
Irá forçar todos a levar na mão ou na fronte a marca que ele ensinou, para que ninguém possa comprar
ou vender, senão aquele que tiver essa marca, ou só mesmo o seu nome ou o número do seu nome, o ímpio
quererá que todos tenham na fronte a sua marca, para que deixem de se benzer com a cruz, sabendo que o
diabo com o sinal da cruz perde todo o seu poder. Qual será pois esta marca? Outros querem que seja o seu
próprio nome de Anticristo; outros que seja a figura do dragão, em quem ele mesmo deve ser adorado.
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O Anticristo depois que tiver submetido, pela guerra, os reinos do Egipto, Líbia e Etiópia (que se
encontra em Daniel, submeterá ao seu império sete outros reis da terra, que serão, então, seus) submeterá ao
seu império sete outros reis da Terra, que serão pois os seus aliados, e assim tornar-se-á o monarca do
mundo.
Falando sobre a sede do reinado do Anticristo, alguns dizem que será a cidade de Roma. Outros dizem
que vai sentar-se no templo de Deus. Este templo de Deus deve significar o templo de Jerusalém, mas este
templo dos judeus há muito que foi destruído. O cardeal Gotti pensa que o Anticristo vai colocar primeiro a
sua sede na Babilónia e, em seguida, transportá-lo-á para Jerusalém; e esta parece ser a opinião generalizada
dos Padres e teólogos, S. Irineu, S. Hipólito, S. Cirilo de Jerusalém e de S. André Cesariano; S. Jerónimo diz
que seu lugar fixo será no Monte das Oliveiras: Este monte ilustre e santo, diz S. Jerónimo e Teodoro, e
todos os outros, que se refere ao Monte das Oliveiras.
Em suma, a perseguição do Anticristo será a maior que sofreu a igreja até aquele momento. O intento
do Anticristo será fazer perder a fé de todos os cristãos, fazendo-se adorar como Deus; e onde ele não vá
estar presente, vai erguer sua estátua por meio dos seus sequazes e, especialmente, de um falso profeta que
ele terá como seu companheiro (chamado por São João) a segunda besta: Do que nós entendemos que nem
todos prevaricarão, mas muitos permanecerão fiéis. Depois, escreve Daniel que na época daquela
perseguição (que terá a duração de 1290 dias, ou seja, por três anos e meio, e correctamente três anos e seis
meses, como escreve S. Agostinho) vai abolir o sacrifício do altar: Pelo que naquele tempo não se celebrará
mais a Missa, mas, apesar disso, o bom fiel não vai deixar de se reunir, como melhor for possível, em
lugares secretos e fazer suas orações, e para louvar o Senhor, e também para celebrar algumas Missas
secretamente.
Falando finalmente da morte do Anticristo, diz-se que o ímpio assim que tiver congregado os seus dois
grandes exércitos para dar a ruína final à igreja e a todos os seguidores de Jesus Cristo, em vez de vencer,
será vencido e morrerá com os seus soldados. Quando os inimigos de Deus tiverem cercado o acampamento
dos cristãos e da cidade de Jerusalém, chamada a cidade dilecta, fogo descerá do céu e os devorará; e o
demónio, que os terá seduzido em conjunto com o Anticristo, chamado a besta e o falso profeta seu
companheiro serão lançados para arder para sempre no inferno.
Aqui gostaria de incluir uma explicação da Iª Lúcia retirada do seu Diário:
(…) o Senhor espera para enviar o Seu Anjo com a espada de fogo e dissipar os exércitos diabólicos que
invadem o mundo, cegam o mundo e destroem a paz; a paz da Igreja, a paz das nações, a paz das famílias
nos lares, a paz das consciências nas almas. Falta a Paz porque falta a Fé, falta a penitência, falta a oração
pública, colectiva.
Regressamos a Sto Afonso: “Morto que seja o Anticristo, os intérpretes dizem que na igreja se vai
desfrutar de uma grande Paz, com uma grande acção de graças a Deus por parte dos fiéis. E então será
incerto quanto tempo haverá entre a morte do Anticristo até o final de mundo e o dia do Juízo Universal.”
Vadimir Soloviev (1853-1900). A 28 de Fevereiro de 2007, o cardeal Giacomo Biffi apresentou ao
Papa Bento XVI e à Cúria Romana «a advertência profética de Vladimir S. Soloviev» sob o anticristo. O
pregador dos exercícios espirituais fez referência ao filósofo e poeta russo para explicar que o anticristo, na
verdade, tentará reduzir o cristianismo a uma ideologia, em vez de ser um encontro pessoal com Cristo
Salvador. Citou a obra de Soloviev, «Três diálogos» (1899): «O anticristo apresenta-se como PACIFISTA,
ECOLOGISTA E ECUMÉNICO. Convocará um Concílio ecuménico e buscará o consenso de todas as
confissões cristãs, concedendo algo a cada uma. As massas o seguirão, menos alguns pequenos grupos de
católicos, ortodoxos e protestantes.»
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O Venerável Arcebispo Fulton Sheen (1895-1979) descreveu o Falso Profeta e a
falsa Igrteja, Decretado Venerável pelo Pp. Bento XVI a 28 de Junho de 2012
O Arcebispo Fulton Sheen disse em 1950: “Estamos vivendo nos dias do
Apocalipse - os últimos dias de nossa era... As duas grandes forças do Corpo
Místico de Cristo e do Corpo Místico do Anticristo estão começando a traçar as
linhas de batalha. "
Ele também disse: “O Falso Profeta terá uma religião sem cruz. Uma
religião sem mundo por vir. Uma religião para destruir religiões. Haverá uma
falsa igreja. A Igreja de Cristo [a Igreja Católica] será uma. E o Falso Profeta vai
criar outra. A falsa igreja será mundana, ecuménica e global. Vai ser uma
federação de igrejas. E as religiões formarão algum tipo de associação global - um
parlamento mundial de igrejas. Vazio de todo o conteúdo divino e será o corpo
místico do Anticristo. O corpo místico na terra hoje terá seu Judas Iscariotes, e
ele será o falso profeta. SATANÁS VAI RECRUTÁ-LO ENTRE NOSSOS BISPOS. "
Em seu livro intitulado Comunismo e a Consciência do Ocidente, o Arcebispo advertiu que "O
Anticristo não será chamado assim; caso contrário, ele não teria seguidores. Ele não vai usar meias
vermelhas, vomitar enxofre ou usar um tridente nem acenar uma cauda em forma de flecha como
Mefistófeles em Fausto. Esta máscara ajudou a convencer os homens de que o diabo não existe. Quando
ninguém o reconhece, mais poder ele exerce. Deus se definiu como " Eu sou Aquele que sou", e o diabo diz:
"Eu sou aquele que não sou. "
Em nenhum lugar da Sagrada Escritura encontramos justificativa para o mito popular de que o Diabo é
um bufão que se veste principalmente de "vermelho". Em vez disso, ele é descrito como um anjo caído do
céu, como "o príncipe deste mundo", cuja missão é dizer-nos que não existe outro mundo. Sua lógica é
simples: se não há céu, não há inferno, e se não há inferno, então não há pecado, e se não há pecado, então
não há juiz, e se não há julgamento, o mal é bom e o bem é mal. Mas acima de todas essas descrições, Nosso
Senhor nos diz que ele será tão parecido com ele mesmo que enganará até os eleitos - e certamente nenhuma
imagem do diabo vista nos livros poderia enganar até mesmo os eleitos.
A crença da Rússia pré-comunista é que ele virá disfarçado de Grande Humanitário; ele falará de paz,
prosperidade e abundância não como meios para nos levar a Deus, mas como fins em si mesmos…
A terceira tentação em que Satanás tentou Cristo a adorá-lo e que todos os reinos da terra seriam seus,
será a tentação de ter uma nova religião sem uma cruz, uma liturgia sem um mundo por vir, uma
religião para destruir o religião, ou uma política que é uma religião - aquela que faz com que César
receba, até mesmo as coisas que são de Deus.
No meio a todo seu aparente amor pela humanidade e sua verborragia de liberdade e igualdade, ele
terá um grande segredo que não contará a ninguém: não acredita em Deus. Porque SUA RELIGIÃO SERÁ
FRATERNIDADE SEM A PATERNIDADE DE DEUS (que é o princípio da Maçonaria), ele enganará até
os escolhidos. Ele vai criar uma anti-igreja que será o macaco da Igreja, porque ele, o diabo, é o macaco
de Deus. Terá todas as notas e características da Igreja, mas esvaziada de seu conteúdo divino. Será
um corpo místico do Anticristo que em todas as coisas externas se assemelhará ao corpo místico de
Cristo…
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3 pistas para reconhecer a acção do diabo
1. Amor pela nudez – Isto é claramente manifestado em vários níveis. Primeiro existe a tendência
generalizada de vestir-se imodestamente. Estes “estilos” revelam mais do que razoável e geralmente
deveriam, com a pretensão de chamar atenção a aspectos do corpo que são privados e reservados para a
união sexual no casamento.
Pornografia – como não há nada de novo neste mundo caído, seguramente alcançou proporções
epidémicas por meio da internet. Qualquer psicoterapeuta, conselheiro ou sacerdote te dirá que o vício da
pornografia é um enorme problema entre as pessoas de hoje. Sites pornográficos superam outras categorias
dez vezes mais. O que uma vez foi escondido nas livrarias, hoje está à distância de um clique na internet. E a
ideia de que os hábitos de navegação podem ser facilmente descobertos pouco importa aos viciados na
última das formas de escravidão. O amor de satanás pela nudez possuiu muitos!
A cultura global de sexualização também amarra ao amor satânico pela nudez. Nós sexualizamos a
mulher para vender produtos. Nossas novelas tagarelam excessivamente sobre sexo de um modo muito
adolescente e imaturo.
2. Violência - transformámos a violência numa forma de entretenimento. Nossos filmes de aventura e
video transformam retaliação violenta numa prazeirosa forma de entretenimento e a morte numa “solução”.
3- Divisão – Satanás ama dividir. D. Fulton Sheen diz que a palavra “diabólico” vem de duas palavras
gregas “dia+bolós”, significando separar, dividir. “Dia” significa “através” ou “entre” e bolós “atirar ou
arremessar”.
Ainda assim, é claro que o diabo quer nos dividir. Dentro da nossa própria psiquê e entre e os outros.
Certamente ele se regozija a cada divisão que provoca. Ele “atira coisas entre nós” (dia+bolós)! Eis o
propósito diabólico. E portanto, vemos nossas famílias divididas, a Igreja dividida, nossa cultura e país
divididos. Agora nós estamos divididos ao nível máximo: racial, religioso, político e económico.
Nossas famílias são rachadas, nossos casamentos são rachados. Os divórcios são exaltados e
compromissos de quaisquer tipos são rejeitados e considerados impossíveis. A Igreja está rachada e dividida
em facções, assim como o Estado. Se uma verdade é defendida somos chamados de intolerantes.
Somos puxados para o que é bom, verdadeiro e belo e ainda o que inferior, falso e mau também nos
atrai. Procuramos amor, mas cedemos ao ódio e à vingança. Geralmente o demónio quer tirar 3 coisas: o
sustento, a fé e a razão.
O primeiro passo para vencer os compromissos do inimigo é conhecer seus movimentos, nomeá-los e
repreendê-los em Nome de Jesus.

O Bispo Sheen descreveu as armadilhas que o Anticristo usará para nos enganar e
como evitá-lo
A presença do Anticristo é um dos sinais que os Padres da Igreja e a maioria dos teólogos sugerem
como precursores do fim dos tempos.
Isto é afirmado nas Sagradas Escrituras, onde é definido por São João como "o mentiroso, aquele que
nega que Jesus é o Cristo, aquele que nega o Pai e o Filho" (1 Jo 2, 22) e por São Paulo como "o homem
do pecado, o filho da perdição, o Adversário que se ergue acima de tudo que leva o nome de Deus ou é
objeto de culto, a ponto de se sentar no Santuário de Deus e proclamar que ele mesmo é Deus " (2 Tes, 34).
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No estudo da questão, o jesuíta Francisco Suárez (1548-1617) afirma tão próximo da fé que será uma
pessoa, e não, como às vezes se interpretou, um movimento ou uma ideologia: “O Anticristo não será apenas
um homem verdadeiro, mas também uma verdadeira pessoa humana, uma pessoa própria e inata à
humanidade, por isso não será a pessoa de um demónio encarnado ”.
Esta também é a visão do Bispo Fulton Sheen, que fez um retrato assustador do Anticristo num sermão
de rádio em 26 de Janeiro de 1947:
“O grande objectivo do Anticristo será, como o diabo, se assemelhar a Deus: "Como ele conseguirá
seguidores para sua religião?"
E ele concedeu essas características:
“- Ele se disfarçará de Grande Humanitário: falará de paz, prosperidade e abundância não como
meios para nos conduzir a Deus, mas como fins em si mesmos.
- Escrever livros sobre a nova ideia de Deus para acomodar a maneira como as pessoas vivem.
- Ele espalhará a fé na astrologia para que as estrelas, e não a vontade, sejam responsáveis pelos
nossos pecados.
- Justificará a culpa como sexo reprimido, fará com que os homens se envergonhem de não serem
considerados de mente aberta e progressista por seus pares.
- Identificará a tolerância com a indiferença entre o bem e o mal.
- Promoverá o divórcio sob o fato de ser necessário que haja uma terceira pessoa.
- Fará com que o amor pelo amor cresça e o amor pelas pessoas diminua.
- Ele invocará a religião para destruir a religião.
- Ele vai até falar de Cristo e dizer que ele é o maior homem que já existiu.
- dirá que sua missão é libertar os homens da servidão da superstição e do fascismo.
- Na sua busca desesperada de Deus, ele induz o homem moderno, na sua solidão e frustração, a
envolver-se cada vez mais na sua comunidade, o que dará ao homem uma visão mais ampla das coisas, sem
necessidade de conversão pessoal e sem admitir a culpa individual… "
Apesar desses sinais preocupantes, “os cristãos devem entender que um momento de crise não é um
momento de desespero, mas sim uma oportunidade”, e que depois da crucificação vem a ressurreição.
Para não estar entre os enganados:
E ele propôs um plano de vida a ser preparado para as decepções do Anticristo:
- Pendure um crucifixo em casa "para lembrar que temos uma cruz para carregar."
-Rezar o rosário todas as noites em família.
-Vá à missa diariamente.
-Fazer a Hora Santa diante do Santíssimo Sacramento diariamente, “especialmente nas paróquias
cujos párocos estão atentos às necessidades do mundo e realizam actos de reparação”.
- Ore a São Miguel Arcanjo, lembrando-o que o orgulho de Lúcifer já conquistou uma vez.
- Ore à Santíssima Virgem, "porque ela recebeu o poder de esmagar a cabeça da serpente."
- "Para preservar o estado de graça, quem tem fé e quem não tem, tem que começar a procurá-la,
porque nos tempos que virão só haverá uma maneira de os joelhos pararem de tremer, que será cair sobre
eles e orar."
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BEATA ANA CATARINA EMMERICH (1774-1824)
Beatificada por São João Paulo II a 3 de Outubro de 2004

A COMUNHÃO DOS PROFANOS
«Tive uma visão em que vi os outros da falsa igreja, num edifício quadrado, sem campanário, negro
sujo e com uma cúpula alta. Eles estavam numa grande intimidade com o espírito que ali reinava. Esta igreja
está cheia de imundícies, vaidades, necedade e obscuridade. Quase nenhum deles conhecia as trevas no meio
das quais trabalhava. Na aparência tudo parece puro, mas não há mais que vazio»
«Tudo é [nesta «falsa igreja»] profundamente mau; é a comunhão dos profanos. Não sei dizer, até que
ponto, tudo aquilo que eles fazem é abominável, pernicioso e vão. [...] Querem ser um só corpo diferente do
corpo do Senhor!
[A falsa igreja] está cheia de orgulho e presunção destruindo e conduzindo ao mal com toda a classe
de boas aparência. O seu perigo está na sua aparente inocência.
trabalham para corromper um pequeno número de sábios acabando numa coisa má pela sua origem,
num trabalho e numa acção fora de Jesus Cristo por quem toda a vida é santificada e sem o qual todo o
pensamento e acção permanecem no império da morte e do demónio».
«Vi tantos traidores! Não suportam que lhes diga: “isto está mal”. Para eles tudo está bem desde que se
possam glorificar com o mundo».
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REVELAÇÕES DE NOSSA SENHORA
NOSSA SENHORA DE LA SALETTE (FRANÇA, 1846)
Aparição de Nossa Senhora aprovada a 19 de Setembro de 1851
pelo Bispo de Grenoble, Mons. Filibert de Bruillerd
SOBRE A APROVAÇÃO ECLESIÁSTICA
O Bispo de La Salette encarregou a dois teólogos a investigação da aparição e de todas as curas
registadas. Durante cinco anos fizeram-se as mais minuciosas investigações. Em toda a França, em
aproximadamente oitenta diferente lugares, os bispos encarregaram cónegos que investigassem as curas
milagrosas a través das orações a Nossa Senhora de La Salette e da água da fonte. Centenas de milagrosos
foram registados.
A 19 de Setembro de 1851, Mons. Filibert de Bruillerd, Bispo de Grenoble, publica a sua carta
pastoral, que mais tarde foi também publicada no L’Osservatore Romano de 4 de Junho de 1852. Aqui está o
parágrafo essencial:
«Julgamos que a aparição da Santíssima Virgem aos dois pastores, a 19 de Setembro de 1946, numa
montanha na cadeia dos Alpes, situada na paroquia de La Salette, do arciprestago de Corps, contem em si
todas as características da verdade, e que os fiéis têm fundamento para tê-la como indubitável e certa.»
No dia 19 de Setembro de 1846, nas montanhas desta pequena aldeia de La Salette, próxima de
Grenoble, às seis da manhã, a Santíssima Virgem apareceu a dois pastorinhos,
Melanie Calvat e Maximin Giraud.
[Falsos prodígios sobre a Terra]
Que o Papa esteja em guarda contra os fazedores de milagres, porque
chegou o tempo em que os prodígios mais assombrosos terão lugar sobre a
terra e nos ares.
No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demónios serão soltos
do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, até nas pessoas consagradas
a Deus; cegá-las-ão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão
o espírito desses maus anjos. Várias casas religiosas perderão inteiramente a
fé e perderão muitas almas.
Os maus livros abundarão sobre a Terra, e os espíritos das trevas
espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo o que se refere ao
serviço de Deus. Eles terão grandíssimo poder sobre a natureza. Existirão igrejas para dar culto a esses
espíritos. Pessoas serão transportadas de um lugar a outro por esses espíritos maus, até sacerdotes, porque
não se terão conduzido pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, caridade e zelo
pela glória de Deus. Far-se-ão ressuscitar mortos e justos (quer dizer que esses mortos tomarão a figura das
almas justas que viveram na Terra, para seduzir mais eficazmente os homens; esses supostos mortos
ressuscitados, que não serão outra coisa senão o demónio encarnado nessas figuras, pregarão outro
evangelho contrário ao do verdadeiro Jesus Cristo, negando a existência do Céu, e ainda as almas dos
condenados. Todas essas almas aparecerão como unidas a seus corpos.
Em todos os lugares haverá prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé se apagou e uma falsa
luz ilumina o mundo. Ai dos príncipes da Igreja que então estarão ocupados apenas em amontoar riquezas
acima de riquezas, em salvaguardar a sua autoridade e de dominar com orgulho!
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[Desgraças nos tempos do Anticristo e perseverança dos fieis]
Um precursor do Anticristo, com tropas de várias nações, guerreará contra o verdadeiro Cristo, único
Salvador do mundo; derramará muito sangue e tentará aniquilar o culto de Deus, para fazer-se contemplar
como um deus.
A Terra será atingida por toda espécie de flagelos (além da peste e da fome, que serão gerais). Haverão
guerras até à última guerra, que será movida pelos dez reis do Anticristo, cujo objectivo será o mesmo e
serão os únicos a governarem o mundo.
Antes que isto aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará noutra coisa que
em diversões; os maus se entregarão a toda sorte de pecados.
Mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros imitadores, acreditarão no amor de
Deus e nas virtudes que me são mais caras. Felizes essas almas humildes conduzidas pelo Espírito Santo! Eu
combaterei junto a elas até que atinjam a plenitude da idade.
[O nascimento do Anticristo e o seu reinado. Roma sede do Anticristo]
A natureza exige vingança por causa dos homens e estremece de pavor, na espera do que deve
acontecer à Terra imunda de crimes. Tremei, ó Terra, vós que fizestes profissão de servir a Jesus Cristo, mas
que no vosso íntimo adorais a vós próprios. Tremei, pois Deus vos entregará ao seu inimigo, porque os
lugares santos estão imersos na corrupção.
Muitos conventos não são mais casas de Deus, mas pastagens de Asmodeu e os seus [demónios].
Durante esse tempo nascerá o Anticristo de uma religiosa hebraica, uma falsa virgem que terá comunicação
com a velha serpente, o mestre da impureza; o seu pai será bispo. Ao nascer, vomitará blasfémias e terá
dentes. Numa palavra, será o diabo encarnado. Dará gritos espantosos, fará prodígios, alimentar-se-á só de
impurezas. Terá irmãos que, embora não sejam como ele, outros demónios encarnados, serão filhos do mal;
aos doze anos eles far-se-ão notar pelas brilhantes vitórias que obterão; logo estará cada um à cabeça de
exércitos, assistidos por legiões do inferno.
As estações mudarão, a terra só dará maus frutos, os astros perderão os seus movimentos regulares, a
Lua não projectará senão uma débil luz avermelhada. A água e o fogo darão ao globo terrestre movimentos
convulsivos e horríveis tremores de terra que engolirão montanhas, cidades, etc..
ROMA PERDERÁ A FÉ E SE TORNARÁ SEDE DO ANTICRISTO .
Os demónios do ar, junto com o Anticristo, farão grandes prodígios na terra e nos ares. E os homens se
perverterão cada vez mais.
Deus tomará sob os seus cuidados os fiéis servidores e os homens de boa vontade, o Evangelho será
pregado por toda parte, todos os povos e todas as nações terão conhecimento da verdade.
[Os Apóstolos dos Últimos Tempos]
Eu dirijo um apelo urgente à Terra. Apelo aos verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos Céus.
Apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens.
Apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim para que eu os conduza
ao meu Divino Filho, aqueles que levo, por assim dizer nos meus braços, aqueles que viveram de acordo
com o meu espírito.
Enfim, apelo aos Apóstolos dos Últimos Tempos, aos fiéis discípulos
de Jesus Cristo que viveram no desprezo do mundo e de si mesmos, na
pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na
mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e
desconhecidos do mundo. É chegado o tempo para que eles saiam e venham
iluminar a Terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos amados. Estou
convosco e em vós, contanto que a vossa fé seja a luz que vos ilumina nestes
dias de desgraças. Que o vosso zelo vos faça como que sedentos da glória e
honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que isto Maximin Giraud e Mélanie Calvat
na altura das aparições
vedes, pois aí está o tempo dos tempos, o fim dos fins.
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NOSSA SENHORA NO ESCORIAL (1981-2002)
Nossa Senhora, Escorial, Espanha, 24 de Julho de 1983: «Entre a
humanidade está a raça maldito do Anticristo, e o Anticristo está entre
os quatro ângulos da terra, para confundir as almas; mas com
sacrifício e com oração, meus filhos, e com humildade, nunca o inimigo
se poderá apoderar das vossas almas».
5 de Abril de 1986: «Minha filha, o Anticristo apoderar-se-á de
Roma. Há muitos sequazes do Anticristo e ele quer sentar-se na Sede
de Pedro.»

Nossa Senhora, 11.Dezembro.1981
«Minha filha, em cada dia que passa, os seres humanos são piores. Os ministros de Deus, os
sacerdotes e bispos, descuidaram a oração e a penitência, e o demónio apoderou-se deles. Tornaram-se
essas estrelas errantes que o velho dragão arrastará com a sua cauda para os destruir. Deus vai permitir a
Satanás semear a divisão entre os governantes, as sociedades e as famílias. Haverá muitos tormentos físicos
e morais. Deus abandoná-los-á a todos e mandar-lhes-á muitos castigos.»
Nossa Senhora, 2.Agosto.1986
«O Dragão das sete cabeças está a apoderar-se da maior parte do mundo, especialmente das Minhas
almas consagradas que desempenham altos cargos na Igreja. Satanás intromete-se com o fim de as
arrebatar do Nosso Coração e elas deixam-se arrastar. Triunfaram no mundo os sete pecados capitais. Os
homens deixam-se levar pelas forças do mal. Intercedei junto do Meu Imaculado Coração, que há-de reinar
e triunfar; esmagará a cabeça do Dragão, quando estiver reunido o Nosso número de eleitos.»
Nossa Senhora, 7.Agosto.1993
«Aí tendes o Evangelho, Meus filhos, não vos deixeis conduzir pela astúcia de Satanás. Satanás
destrói, Minha filha, e todas as suas obras são destruidoras: faz desaparecer o Nome de Deus, tenta
arrebatar a vida dos inocentes. E vós, Meus filhos, como estais cegos e não vos dais conta que é uma obra
de Satanás! O dragão das sete cabeças está solto e chegará o momento, Meus filhos, como vos disse no
princípio, em que cada indivíduo se governará a si mesmo. E querem humilhar o poder Eclesiástico. Mas a
Esposa de Cristo triunfará; ninguém poderá derrubá-la, porque é a pedra angular, foi o próprio Cristo que
a fundou.»
Nossa Senhora, 15 de Setembro de 1983
“Quantos, quantos dizem amar o Meu Filho e a
Mim, mas quando o Meu Filho lhes manda uma prova e
deixa que fiquem um pouco com a cruz, rejeitam-na,
atiram-na e gritam: "Fora com a cruz, fora, não quero a
cruz". Rejeitam-na, espezinham-na e ultrajam o Divino
Corpo de Cristo. Minha filha, nesses momentos, Satanás
introduz-se nas suas almas e oferece-lhes o caminho
largo, cheio de prazeres e de vícios, cheio de rosas, mas
cada rosa está marcada com um selo, o selo do Anticristo,
o seiscentos e sessenta e seis. Satanás introduz-se neles e
leva-os a colher prazeres com alegria, rejeitando a cruz,
mas serão esses prazeres que, mais tarde, os lançarão no
abismo.”

A assinatura de Maria nas suas Aparições
na Europa
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Nossa Senhora, 31 de Maio de 1984
“Estai alerta, Meus filhos, porque o Anticristo já se encontra na Humanidade com todos os seus
sequazes. Por isso tendes de estar atentos, pois ele quer apoderar-se das vossas almas, selando-as com o
seu número: o seis, seis, seis. Não vos deixeis selar pelo Inimigo, Meus filhos.”

Nossa Senhora, 15 de Setembro de 1984, (Festa de Nossa Senhora das Dores)
“A melhor arma é o Terço. Que cruéis são os seres humanos! Porque sou a Rainha da Paz, quero a
paz para vós, mas os seres humanos procuram a guerra. Com as vossas orações e com o teu sacrifício
podeis evitar uma grande guerra.
Minha filha, os sequazes do Anticristo estão entre vós a formar a guerra… São uns cordeirinhos
aos olhos dos homens, mas andam à procura da guerra. E já está próxima essa grande guerra. Com as
vossas orações podeis evitá-la. Peço-te sacrifício, acompanhado de oração. ”
Nossa Senhora, 7 de Maio de 1988
“O Anticristo, com os seus sequazes na terra, está a separar os de Cristo, que são os cristãos,
dos seus, de forma a persegui-los e a castigá-los. Fá-lo muito astutamente. Os homens deixam-se levar
pelas suas palavras e promessas e os seus olhos ficam deslumbrados perante tantas promessas que lhes
são feitas e caem na armadilha.
Meus filhos, não vos deixeis arrastar. Sereis marcados pelo Espírito Santo. Jamais as trevas
poderão dar luz à Luz. Será a Luz que iluminará as trevas. A terra converteu-se em desordem, em
crime, em ódio… Não vos esqueçais de rezar. Amai-vos uns aos outros e sede conhecidos pela cruz,
pelo amor, pela humildade, pela unidade como os primeiros cristãos que foram perseguidos. Não
fiqueis deslumbrados pelas palavras nem pelas promessas. Eu estarei convosco em todos os
momentos da vossa vida. Meus filhos, quando, nos últimos tempos, o inimigo quiser apoderar-se das
vossas almas, esta marca brilhará sobre a vossa fronte e nada nem ninguém vo-la poderá tirar. Sede
humildes, muito humildes.”
Nossa Senhora, 12 de Agosto de 1982
“Essas Minhas almas consagradas têm de ser salvas. Esses falsos pastores põem outra vez o Meu
Filho na Cruz. Ajoelha-te. Oferece-te como vítima ao Pai Eterno, para que Ele faça de ti o que quiser.
Oferece-te como um brinquedo nas Suas mãos. Sê humilde. Eu também sofro. Olha como está o Meu
Coração por causa das almas consagradas. Que falsos profetas! O Anticristo está na Minha Igreja, está
entre todos eles, mas ainda não se deu a conhecer. Que as Minhas mensagens sejam espalhadas pelo mundo
para redimir a todos.”
Nossa Senhora, 16 de Setembro de 1982
“Rezai o Rosário. Com o santo Rosário, a Minha oração preferida, poderá salvar-se a maior parte
da Humanidade. O Anticristo, que já está na Humanidade, vai-se desmascarar. Fazei oração.”
Nossa Senhora, 6 de Setembro de 1986
“ Não vos deixeis enganar porque é o tempo do Precursor do Anticristo, que se reúne com grandes
exércitos de anjos do mal e está a marcar as frontes e as mãos para o Dia Final, não muito distante.
Farão a guerra; tende muito cuidado, pois estais a viver o Fim dos Tempos e Satanás anda à solta a fazer
a sua guerra.
133

Almas imitadoras de Jesus Cristo, a vossa oração, a vossa dor, o vosso sacrifício e as vossas
lágrimas chegam ao Céu e vão ajudar todas estas almas que, por ignorância, se deixam arrastar. Meus
filhos, peço mais oração e mais sacrifício…”
JESUS, 1 DE JANEIRO DE 1994
“Os homens querem fazer desaparecer o Meu Nome, porque os sequazes do Anticristo estão
espalhados pelo mundo inteiro, para fazerem desaparecer o nome de Maria, pois Maria é odiada por
Satanás, porque em Maria veio e por Maria - pelo sim da Sua palavra - veio a Salvação ao mundo. Ela
trouxe a Luz nas Suas entranhas. Ela trouxe a Salvação dos homens. Como é possível que os homens sejam
capazes de A desprezar e ultrajar? Quero que em todos os lares reine o Imaculado Coração de Maria. A
mãe tem de estar junto do filho e o filho junto da mãe. Eu estou sempre junto da Minha Mãe porque A
amo.”
Nossa Senhora, 5 DE MARÇO DE 1994:
“Tende cuidado, Meus filhos, que este é o tempo do anticristo e o anticristo anda por aqui e por ali,
chamando-se Cristo. Não vos deixeis enganar por ninguém. Cristo virá numa nuvem cheio de glória,
com grande poder e grande majestade. Não escuteis quando vos disserem que Cristo está ali. Quem está é
o anticristo e os seus sequazes, querendo, Meus filhos, apoderar-se da maior parte das almas. Não vos
deixeis enganar: falará várias línguas, Meus filhos, e inclusive fará milagres. Mas Cristo vem de cima,
porque Ele foi para cima e o anticristo, Meus filhos, sairá de entre os homens de má vontade. Já está a
fazer estragos no mundo.”
Nossa Senhora, 2 DE ABRIL DE 1994:
“É o tempo do anticristo, é o seu reinado; mas vós, filhos da Igreja, com a graça da Divina
Majestade de Deus, não vos perturbeis nem vos desconsoleis; tende paciência, Meus filhos, e continuai a
amar-Nos. Acorrei de todos os lugares do mundo para rezar. Agora, mais do que nunca, é necessária a
oração e o sacrifício, Meus filhos.”

A assinatura de Maria nas suas aparições na França: 1830 (Paris); 1846 (La Salette); 1854
(Lourdes); 1871 (Pontmain); 1876 (Pellevoisin).
5 aparições em 46 anos no mesmo país é obra!!!
São coroadas e encabeçadas pelas revelações de Jesus em Dozulé com a Cruz Gloriosa (19721978) a Gabrielle Aumont e a JNSR, junto de Lisieux.
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MENSAGENS DE NOSSA SENHORA AOS SACERDOTES,
SEUS FILHOS PREDILECTOS, ATRAVÉS DO PE. STEFANO GOBBI
(1973-1997)
Imprimatur do Cardeal Bernardino Echeverría Ruiz, Arcebispo de Guayaquil.
Imprimatur do Arcebispo Metropolitano de Pescara – Penne, D. Francesco Cuccarese.
Imprimatur do Cardeal Ignace Moussa Daoud, Patriarca emérito de Antioquia
dos Sírios, e Perfeito da Congregação para as Igrejas Orientais.
Movimento aprovado por S. João Paulo II a 22 de Abril de 1999
31 de Dezembro de 1975
91. O dom que ofereço à Igreja (Marxismo e apostasia)
«Satanás está a tramar cada vez mais abertamente na minha Igreja. Associou a si muitos dos meus
filhos sacerdotes, iludindo-os com o falso ideal que o marxismo propõe a todos: o interesse exclusivo pelos
pobres, um cristianismo empenhado só na construção duma sociedade humana mais justa; uma Igreja que se
pretende mais evangélica por isso subtraída à sua instituição hierárquica.
Esta verdadeira divisão na minha Igreja, esta verdadeira apostasia da parte de tantos dos meus
filhos sacerdotes, acenituar-se-á e chegará ao ponto de se tornar uma rebelião lenta e declarada.».

327. 7 de Junho de 1986
… O reino que se opõe a Cristo é o reino do anticristo.
Nesta última parte do vosso século, o reino do anticristo alcançará o vértice da sua força, do seu poder,
da sua grande sedução. Prepara-se o momento em que o homem iníquo, que se quer colocar no lugar de
Deus, para se fazer ele mesmo adorar como Deus, está para se manifestar em toda sua força.

Milão, 17 de Junho de 1989 sábado
408. O número da besta: 666
(ISLAMISMO, RACIONALISMO, PROTESTANTISMO E MAÇONARIA)
«Filhos predilectos, compreendeis agora o desígnio da vossa Mãe Celeste, a Mulher revestida de sol,
que combate com o seu exército na grande luta contra todas as forças do mal, para obter a sua vitória na
perfeita glorificação da Santíssima Trindade.
Combatei comigo, pequenos filhos, contra o DRAGÃO, que procura levar toda a humanidade a pôrse contra Deus.
Combatei comigo, pequenos filhos, contra a besta negra, A MAÇONARIA, que quer conduzir as
almas à perdição.
Combatei comigo, pequenos filhos, contra a besta semelhante a um cordeiro, A MAÇONARIA
INFILTRADA NO INTERIOR DA VIDA ECLESIAL PARA DESTRUIR CRISTO E A SUA IGREJA . Para
atingir este objectivo ela quer construir um novo ídolo, isto é, um falso cristo e uma falsa igreja.
- A maçonaria eclesiástica recebe ordens e poder das várias lojas maçónicas e age para conduzir
secretamente todos a fazerem parte destas seitas secretas.
Assim, incita os ambiciosos com a perspectiva de carreiras fáceis; enche de bens os famintos de
dinheiro; ajuda os seus membros a alcançarem a primazia e a ocuparem os postos mais importantes,
marginalizando ao mesmo tempo, de maneira astuciosa mas decidida, todos aqueles que se recusam a
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participar no seu projecto. De facto, a besta semelhante a um cordeiro exerce todo o poder da primeira besta,
na sua presença, e obriga a terra e os seus habitantes a adorarem a primeira besta (cfr. Ap 13, 12).
A maçonaria eclesiástica chega até ao ponto de construir uma imagem em honra da besta, obrigando
todos a adorarem esta imagem. Mas, segundo o primeiro Mandamento da santa Lei do Senhor, só a DEUS
se deve adorar e só a Ele deve ser dada toda a forma de culto.
Então substitui-se DEUS por um ÍDOLO, poderoso, forte, dominador; um ídolo tão poderoso, que é
capaz de condenar à morte todos os que não adoram a imagem da besta; um ídolo tão forte e dominador, que
faz com que todos - pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos - sejam marcados na mão direita ou
na fronte, e que ninguém possa comprar ou vender sem ter esta marca, isto é, sem ter o nome da besta ou o
número do seu nome (cfr. Ap 13, 15-17).Este grande ídolo, construído para ser adorado e servido por todos
é um falso cristo e uma falsa igreja.
Mas qual é o seu nome?
- No capítulo 13 do Apocalipse está escrito: "Aqui é preciso sabedoria. Quem tem inteligência calcule
o número da besta: este número representa um nome de um homem. O seu número é 666.” (cfr. Ap 13, 18).
Com a inteligência, iluminada pela luz da divina Sabedoria, consegue-se decifrar a partir do número
666 o nome de um homem e este nome, indicado por tal número, é o do anticristo.
Lúcifer, a serpente antiga, o diabo ou satanás, o dragão vermelho, torna-se, nestes últimos
tempos, o anticristo.
Já o apóstolo João afirmava que todo aquele que nega que Jesus Cristo é Deus é o anticristo.
A imagem ou o ídolo, construído em honra da besta para ser adorado por todos os homens, é o
anticristo.
Calculai agora o seu número 666, para compreenderdes como indica o nome de um homem.
O número 333 indica a Divindade. Lúcifer rebela-se contra Deus por soberba, porque se quer colocar
acima de Deus.
O número 333 indica o mistério de Deus. Aquele que se quer colocar acima de Deus tem o sinal de
666; portanto este número indica o nome de Lúcifer, satanás, isto é, daquele que se põe contra Cristo, o
anticristo.
O número 333 indicado uma vez, isto é, vezes 1, expri me o mistério da unidade de Deus.
O número 333, indicado duas vezes, isto é, vezes 2, indica ca as duas naturezas, a divina e a humana,
unidas na Pessoa divina de Jesus Cristo.
O número 333 indicado três vezes, isto é, vezes 3, indica o mistério das três Pessoas divinas, isto é,
exprime o mistério da Santíssima Trindade.
O número 333, expresso uma, duas e três vezes, exprime então os principais mistérios da fé católica,
que são:
1°: a unidade e a Trindade de Deus;
2°: a Incarnação, a Paixão, a Morte e a Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Se o número 333 indica a Divindade, aquele que se quer pôr acima do próprio Deus é indicado pelo
número 666.
O número 666, indicado uma vez, isto é, vezes 1, exprime o ano de 666.
Neste período histórico, o anticristo manifesta-se através do fenómeno do ISLAMISMO, que nega
directamente o mistério da Trindade divina e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo.
O islamismo, com a sua força militar, lança-se por toda a parte, destruindo todas as antigas
comunidades cristãs, invade a Europa e só graças a uma minha materna e extraordinária intervenção,
solicitada fortemente pelo Santo Padre, é que não consegue destruir por completo a Cristandade
(refere-se à batalha de Lepanto- 7 de Outubro de 1571).
O número 666 indicado duas vezes, isto é, vezes 2, expri-me o ano de 1332.
Neste período histórico, o anticristo manifesta-se através de um ataque radical à fé na Palavra de
Deus. Através dos filósofos, que começam a dar valor exclusivo à ciência e depois à razão
(CIENTICISMO E RACIONALISMO), tende-se a constituir gradualmente como único critério de
verdade só a inteligência humana. Nascem os grandes erros filosóficos, que continuam pelos séculos até aos
vossos dias.
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A importância exagerada dada à razão, como critério exclusivo de verdade, leva
necessariamente à destruição da fé na Palavra de Deus. De facto, com A REFORMA PROTESTANTE
rejeita-se a Tradição como fonte da divina Revelação e só se aceita a Sagrada Escritura. Mas mesmo
esta última deve ser interpretada por meio da razão, rejeitando-se obstinadamente o Magistério autêntico da
Igreja hierárquica, à qual Cristo confiou a guarda do depósito da fé. Cada um é livre de ler e compreender a
Sagrada Escritura segundo a sua interpretação pessoal. Deste modo, é destruída a fé na Palavra de Deus.
Obra do anticristo, neste período histórico, é a divisão da Igreja, a consequente formação de novas e
numerosas confissões cristãs, que são gradualmente levadas a uma perda cada vez mais extensa da
verdadeira fé na Palavra de Deus.
O número 666 indicado três vezes, isto é, vezes 3, exprime o ano de 1998.
Neste período histórico, A MAÇONARIA, ajudada pela MAÇONARIA ECLESIÁSTICA,
conseguirá o seu grande projecto: construir um ídolo para o colocar no lugar de Cristo e da sua Igreja um falso cristo e uma falsa igreja. Portanto, a imagem construída em honra da primeira besta, para ser
adorada por todos os habitantes da terra, e que assinalará com a sua marca todos aqueles que queiram
comprar ou vender, é a do anticristo.
Chegastes assim ao cume da purificação, da grande tribulação e da apostasia.
A apostasia será então generalizada porque quase todos seguirão o falso cristo e a falsa igreja.
Abrir-se-á então a porta ao 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 vos preparar comigo para a parte mais dolorosa e decisiva da grande luta que se
está a combater entre a vossa Mãe Celeste e todas as forças do mal que se desencadearam.
Coragem! Sede fortes, minhas pequenas crianças. Compete-vos a vós, nestes anos difíceis, permanecer
fiéis a Cristo e à sua Igreja, suportando hostilidades, lutas e perseguições. Mas sois parte preciosa do
pequeno rebanho, que tem a missão de combater e de vencer, no final, a poderosa força do anticristo.
A todos vos formo, vos defendo e vos abençoo».
Aconselho-vos também a que possais ler os números 406 e 407 do Livro Azul.

Berlim (Alemanha), 19 de Maio de 1991 (Festa de Pentecostes)
451. A compreensão de toda a verdade
«O Espírito Santo far-vos-á compreender os sinais do vosso tempo. São os tempos preditos pela
Divina Escritura como os tempos da grande apostasia e da vinda do anticristo».

Rubbio (Itália), 1 de Janeiro de 1993, Festa de Santa Maria, Mãe de Deus
487. O tempo da grande prova
« Mas como são numerosos os Pastores que andam às cegas na escuridão, se tomaram mudos pelo
medo ou pelo compromisso com o espírito do mundo e já não defendem o seu rebanho dos lobos vorazes!
Muitas vidas sacerdotais e consagradas tomaram-se áridas pela impureza, são seduzidas pelos prazeres e pela
busca das comodidades e do bem-estar.
Os fiéis são atraídos pelas insídias do mundo, que se tomou pagão, ou pelas inúmeras seitas que se
difundem cada vez mais.
Chegou sobretudo para a Igreja a hora da sua grande prova porque ela será abalada pela falta de fé,
obscurecida pela apostasia, ferida pelas traições, abandonada pelos seus filhos, dividida pelos cismas,
possuída e dominada pela maçonaria e tomar-se-á terra fértil de onde brotará a árvore má do homem iníquo,
do anticristo que levará o seu reino para o interior da Igreja.»
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No dia 13 de Maio de 1990, em Fátima,
nº 426: Eu desço do Céu (3º SEGREDO)
- Satanás foi o dominador incontestado dos acontecimentos deste vosso século, levando toda a
humanidade a rejeitar Deus e a sua Lei de amor, difundindo por toda a parte a divisão e o ódio, a
imoralidade e a maldade, e fazendo legitimar em toda a parte o divórcio, o aborto, a obscenidade, a
homossexualidade (cfr. Catecismo da Igreja Católica, n. 2357-2359) e o recurso a todos os meios para
impedir a vida.
Eu desço do Céu para vos serem revelados os últimos segredos e para que Eu vos possa preparar
para tudo aquilo que deveis viver agora para a purificação da terra.
O meu terceiro segredo, que revelei aqui às três crianças a quem apareci e que até agora ainda
não vos foi revelado, tornar-se-á evidente para todos pelo próprio desenrolar dos acontecimentos.
A Igreja conhecerá a hora da sua maior apostasia, o homem iníquo introduzir-se-á no seu
interior e sentar-se-á no próprio Templo de Deus, enquanto o pequeno resto que permanecerá fiel, será
submetido às maiores provas e perseguições.
A humanidade viverá a hora do seu grande castigo e será assim preparada para receber o
Senhor Jesus que voltará a vós na glória.».

Rubbio (Itália), 31 de Dezembro de 1992
486. O fim dos tempos (Reparem que só nesta mensagem Nossa Senhora indica 10 passagens
bíblicas!!!)
«Já vos anunciei várias vezes que se aproxima o fim dos tempos e a vinda de Jesus na glória. Quero
agora ajudar-vos a compreender os sinais descritos na Sagrada Escritura, que indicam já estar próximo o seu
glorioso retorno. Estes sinais são claramente indicados nos Evangelhos, nas Cartas de S. Pedro e de S. Paulo
e estão a realizar-se nestes anos.
- O primeiro sinal é a difusão dos erros, que levam à perda da fé e à apostasia.
"Tomai cuidado para que ninguém vos engane. Porque virão muitos e hão-de enganar muita gente.
Surgirão falsos profetas que hão-de enganar a muitos" (cfr. Mt 24, 4-5.11).
"O Dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a grande apostasia" (cfr. 2 Tes 2, 3).
"Surgirão entre vós falsos mestres. Estes tentarão difundir heresias perniciosas e voltar-se-ão até
contra o Senhor que os salvou. Muitos os ouvirão e levarão, como eles, uma vida imoral e, por sua culpa, a
fé cristã será desprezada. Movidos pela cobiça, hão-de enganar-vos com raciocínios erróneos" (cfr. 2 Pe 2,
1-3).
- O segundo sinal é o rebentar de guerras e de lutas fratricidas, que levam ao predomínio da
violência e do ódio e a um resfriamento geral da caridade, ao mesmo tempo que se hão-de tornar cada
vez mais frequentes as catástrofes naturais, como epidemias, fomes, inundações e terramotos. "Quando
ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerras, não vos assusteis: é necessário que isto aconteça. Há-de
erguer-se povo contra povo e reino contra reino, e haverá fomes e terramotos em diversas regiões. Tudo
isto será apenas o início de sofrimentos maiores. O mal estará tão difundido que o amor se resfriará em
muitos. Mas Deus salvará aquele que perseverar até ao fim" (cfr. Mt 24, 6-13).
- O terceiro sinal é a sangrenta perseguição daqueles que se mantêm fiéis a Jesus e ao seu
Evangelho e permanecem firmes na verdadeira fé. "Sereis presos, perseguidos e mortos. Sereis odiados
por todos por minha causa. Então, muitos abandonarão a fé, odiar-se-ão e atraiçoar-se-ão uns aos outros.
Entretanto, a mensagem do Reino de Deus será proclamada em todo o mundo; todos os povos deverão ouvila. E então virá o fim" (cfr. Mt 24, 9-10.14)
- O quarto sinal é o horrível sacrilégio cometido por aquele que se opõe a Cristo, isto é, pelo
anticristo. Entrará no Templo santo de Deus e sentar-se-á no seu trono, fazendo-se adorar ele mesmo
como Deus. "Levantar-se-á contra tudo aquilo que os homens adoram e leva o nome de Deus. O homem
iníquo virá com o poder de satanás, com toda a força de falsos milagres e falsos prodígios. Usará de toda a
espécie de engano maligno para fazer o mal" (cfr. 2 Tes 2, 4-9).
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"Vereis um dia no lugar santo aquele que comete o horrível sacrilégio de que falou o profeta Daniel.
Quem lê procure compreender" (cfr. Mt 24, 15).
Filhos predilectos, para compreenderdes em que consiste este horrível sacrilégio, lede o que é predito
pelo profeta Daniel:
"Vai, Daniel, estas palavras estão escondidas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão
purificados, tornar-se-ão cândidos e íntegros, mas os ímpios continuarão a agir impiamente. Nenhum dos
ímpios entenderá estas coisas, mas os sábios compreendê-lo-ão.
Ora, desde o tempo em que for abolido o sacrifício quotidiano e se instalar a abominação da
desolação, haverá mil duzentos e noventa dias. Bem-aventurado aquele que esperar com paciência e chegar
aos mil trezentos e trinta e cinco dias" (cfr. Dn 12, 9-12).
A Santa Missa é o Sacrifício quotidiano, a oblação pura que é oferecida ao Senhor em toda a parte,
desde o nascer ao pôr-do-sol.
O Sacrifício da Missa renova o Sacrifício consumado por Jesus no Calvário. Acolhendo a doutrina
protestante, dir-se-á que a Missa não é um Sacrifício, mas apenas a Santa Ceia, isto é, a recordação
daquilo que Jesus fez na sua Última Ceia. E ASSIM SERÁ SUPRIMIDA A CELEBRAÇÃO DA SANTA
MISSA. É NESTA ABOLIÇÃO DO SACRIFÍCIO QUOTIDIANO QUE CONSISTE O HORRÍVEL
SACRILÉGIO REALIZADO PELO ANTICRISTO, cuja duração será de cerca de três anos e meio, isto é, de
mil duzentos e noventa dias.
- O quinto sinal é constituído por, fenómenos extraordinários que aparecem no firmamento do
céu. "O sol escurecer-se-á, a lua perderá a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão
abaladas" (cfr. Mt 24, 29).
O milagre do sol ocorrido em Fátima, pretende indicar-vos que já entrastes nos tempos em que se hãode cumprir estes acontecimentos, que vos preparam para o retorno de Jesus na glória. "Então ver-se-á no
céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra chorarão e os homens verão o Filho do Homem vir
sobre as nuvens do céu com grande poder e glória" (cfr. Mt 24, 30).
Meus predilectos e filhos consagrados ao meu Coração Imaculado, quis esclarecer-vos sobre estes
sinais que Jesus vos indicou no seu Evangelho, para vos preparar para o fim dos tempos, porque eles estão a
realizar-se nos vossos dias.
O ano que se encerra e aquele que se abre fazem parte do tempo da grande tribulação, durante a qual
se difunde a apostasia, se multiplicam as guerras, sucedem em muitos lugares catástrofes naturais, se
intensificam as perseguições, o anúncio do Evangelho é levado a todos os povos, fenómenos extraordinários
acontecem no céu e se aproxima cada vez mais o momento da plena manifestação do anticristo.
Convido-vos então a permanecerdes fortes na fé, firmes na esperança e ardentes na caridade.
Lede comigo os sinais do vosso tempo e vivei na paz do coração e na confiança. Eu estou sempre
convosco, para vos dizer que a realização destes sinais vos indica com certeza que está próximo o fim dos
tempos, com o retorno de Jesus na glória».

Santuario de Caravaggio (Italia), 13 de Maio de 1993
496. Os anos sangrentos da batalha
«A luta entre a Mulher revestida de sol e o dragão vermelho alcançou nestes anos o seu auge. Satanás
instaurou o seu reino no mundo. Agora domina nele como seguro vencedor.
As potências que orientam e dispõem os acontecimentos humanos, segundo os seus perversos
desígnios, são as tenebrosas e diabólicas potências do mal. Elas conseguiram levar toda a humanidade a
viver sem Deus; difundiram por toda a parte o erro do ateísmo teórico e prático; construíram os novos ídolos,
perante os quais a humanidade se prostra em adoração: o prazer, o dinheiro, o orgulho, a impureza, a
supremacia sobre os outros e a impiedade.
Assim, nestes vossos anos, a violência difundiu-se cada vez mais; o egoísmo tornou duros e
insensíveis os corações dos homens; o ódio rebentou como fogo abrasador, as guerras multiplicaram-se por
toda a parte do mundo e viveis agora o perigo de uma nova e terrível guerra mundial, que levará à destruição
de povos e nações e da qual ninguém sairá vencedor.
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SATANÁS CONSEGUIU ENTRAR NA IGREJA, NOVO ISRAEL DE DEUS. ENTROU NELA COM O
FUMO DO ERRO E DO PECADO, DA PERDA DA FÉ E DA APOSTASIA, DO COMPROMISSO COM O
MUNDO E DA PROCURA DOS PRAZERES. Nestes anos, conseguiu seduzir bispos e sacerdotes, religiosos

e fiéis.
AS FORÇAS MAÇÓNICAS ENTRARAM NA IGREJA DE MANEIRA TRAIÇOEIRA E
OCULTA E COLOCARAM A SUA FORTALEZA NO PRÓPRIO LUGAR ONDE VIVE E OPERA
O VIGÁRIO DO MEU FILHO JESUS.
(…) chamei-vos de toda a parte a consagrar-vos ao meu Coração Imaculado; a entrardes todos no
refúgio seguro que a Mãe Celeste vos preparou; a multiplicar os Cenáculos de oração como pára-raios que
vos protegem do fogo do castigo».
Omaha-Nebraska (E.U.A.), 29 de Setembro de 1994, Festa dos Arcanjos S. Miguel, S. Gabriel e S.
Rafael
529. Os Anjos do vosso tempo
«Hoje celebrais a festa dos Arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel. Eles são os Anjos do vosso tempo. São
os Anjos do tempo conclusivo da purificação e da grande tribulação.
É a eles que é confiada urna tarefa especial durante o período da prova e do grande castigo. É a eles
que compete salvar o povo de Deus e reunir de toda a parte da terra os que são chamados a fazer parte do
pequeno resto que permanecerá fiel, no refúgio seguro do meu Coração Imaculado. São sobretudo os Anjos
que vos revelam os últimos acontecimentos descritos no livro selado.
Ao ARCANJO MIGUEL é confiada a tarefa de conduzir à batalha as multidões dos Anjos e dos
meus filhos fiéis contra as aguerridas ARMADAS DE SATANÁS, DO MAL, DAS FORÇAS
SATÂNICAS E MAÇÓNICAS, JÁ ORGANIZADAS A NÍVEL MUNDIAL NUMA ÚNICA GRANDE
POTÊNCIA, PARA SE POREM CONTRA DEUS E CONTRA O SEU CRISTO.
S. Miguel intervirá sobretudo para combater o antigo inimigo, Lúcifer, que aparecerá na última
hora, com o poder tenebroso do anticristo. É sua tarefa combatê-lo e vencê-lo, precipitá-lo no seu reino de
trevas e de fogo, oferecendo à vossa Mãe Celeste a corrente com que o há-de prender e a chave para fechar a
porta do abismo, do qual não poderá mais sair para fazer mal ao mundo».

Fátima, 11 de Março de 1995 (Cenáculo com padres e fiéis do MSM de Portugal; 3º SEGREDO)
540. O meu segredo
Quero-vos manifestar o meu segredo.
O meu segredo diz respeito à Igreja.
1)
A grande apostasia chegará ao seu cume na Igreja, e difundir-se-á por todo o mundo;
2)
consumar-se-á o cisma no afastamento geral do Evangelho e da verdadeira fé;
3)
ENTRARÁ NA IGREJA O HOMEM INÍQUO, (O ANTICRISTO) QUE SE OPÕE A
CRISTO E QUE INSTALARÁ NO SEU INTERIOR A ABOMINAÇÃO DA DESOLAÇÃO, DANDO
ASSIM CUMPRIMENTO AO HORRÍVEL SACRILÉGIO DE QUE FALOU O PROFETA DANIEL
( “Quando portanto virdes a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalado no lugar
santo… Mt. 24, 15”)
O meu segredo diz respeito à humanidade.
A humanidade chegará ao cume da corrupção e da impiedade, da rebelião contra Deus e da aberta
oposição à sua Lei de amor. Ela conhecerá a hora do seu maior castigo, que já vos foi predito pelo profeta
Zacarias (cfr. Zac. 13, 7-9):
Prosopopeia da espada: o novo povo*
“E acontecerá em toda a a terra – oráculo de Iahweh – que dois terços serão exterminados
(perecerão) e que o outro terço será deixado nele.Farei essse terço entrar no fogo, purificá-lo-ei como se
purifica a prata, prová-lo-ei como se prova o ouro.»
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NOSSA SENHORA DESVELA OS SÍMBOLOS
DO LIVRO DO APOCALIPSE 12:
“O GRANDE DRAGÃO VERMELHO”
Depois apareceu no céu um grande sinal: uma Mulher vestida de Sol, com a Lua debaixo dos pés e com
uma coroa de doze estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava com as dores de parto e o tormento de dar
à luz. Apareceu ainda outro sinal no céu: era um grande Dragão de fogo com sete cabeças e dez chifres.
Sobre as cabeças tinha sete coroas e, com a sua cauda, varreu a terça parte das estrelas do céu e lançou-as
à terra. (Ap 12,1-4)
14 de Maio de 1989, Santuário de Tindari, Sicília (Festa de Pentecostes)
405. “O enorme dragão vermelho”
«O enorme dragão vermelho é o comunismo ateu que difundiu em toda a parte o erro da negação e
da obstinada recusa de Deus.
O enorme dragão vermelho é o ateísmo marxista, que se apresenta com dez chifres, isto é, com a
potência de seus meios de comunicação, para conduzir a humanidade a desobedecer aos dez mandamentos
de Deus, e com sete cabeças, tendo sobre cada uma delas um diadema, sinal de poder e realeza. As cabeças
coroadas indicam as nações nas quais o comunismo ateu se estabeleceu e domina com a força do seu poder
ideológico, político e militar.
A enormidade do dragão manifesta claramente a vastidão das terras ocupadas pelo domínio
incontestado do ateísmo comunista.
O enorme dragão vermelho, conseguiu, nestes anos, conquistar a humanidade com o erro do ateísmo
teórico ou prático, que já seduziu todas as nações da terra.
Conseguiu-se assim construir uma nova civilização sem Deus, materialista, egoísta, hedonista, árida e
fria, que traz em si os germes da corrupção da morte.
O enorme dragão vermelho tem a missão diabólica de subtrair toda a humanidade do domínio de
Deus, da glorificação da Santíssima Trindade, da plena actuação do desígnio do Pai que, por meio do
Filho, a criou para sua glória.
O Senhor revestiu-Me com a sua Luz e o Espírito Santo com o seu divino poder; assim apareço como
um grande sinal no céu, como a Mulher vestida de sol, porque tenho a missão de subtrair a humanidade do
domínio do enorme dragão vermelho e reconduzi-la toda à perfeita glorificação da Santíssima Trindade.»

Confidência 655 à pequena alma (leigo, professor de Sevilha)
Quarta-feira, 3 de outubro de 2001
O ANTICRISTO MAITREYA E A MARCA DA BESTA 666
O Senhor: O Anticristo de hoje, concretizado numa só pessoa como líder de Satanás é o Maitreya,
que já faz campanha entre vós há muito tempo e espera o momento oportuno para fazer sua aparição pública
e mundial por todos os meios de mainstream de comunicação no "Dia da Declaração", como ele o chama, é
o impostor mais flagrante que conhecerá em toda a sua vida, mas essa impostura só será descoberta por
cristãos bem catequizados, porque aqueles que ignoram a Minha Palavra e Doutrina, eles o verão e o
tomarão como o enviado neste momento para salvar o mundo da grande crise que está passando... até o falso
Papa o nomeará como o Profeta do Terceiro Milénio; Já vos digo no Evangelho que:
“...falsos messias e falsos profetas surgirão, e grandes sinais e maravilhas trabalharão para enganar,
se possível, até mesmo os próprios escolhidos” (Mateus 24, 24).
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Dentro da Minha Igreja dos próprios baptizados... aproveitará esta grande Apostasia em que se
encontram e onde os meus ministros negligenciaram a pregação destes momentos expressos nos Evangelhos,
para se apresentarem como o Messias e Cristo, o Salvador desta humanidade... Ele usará Minhas Palavras e
dirá que fui um de seus discípulos... mas vós o conhecereis porque ele sempre falará de si mesmo, apesar de
nomear o Pai Eterno... muitos acreditarão nele.
Pois bem, este IMPOSTADOR, que já se autodenomina o "instrutor da humanidade", poderá ser
ouvido e acolhido pela grande maioria, pregando a fraternidade e a partilha entre os homens, que todos
somos irmãos... este será o seu principal argumento, com o qual poderá conquistar muitos e obter poderes
político-religiosos para tentar concretizar um GOVERNO MUNDIAL ÚNICO... porque as circunstâncias do
mundo nesses momentos, eles o ajudarão a fazer isso.
Ele se juntará ao falso Papa para atingir seus fins, o que irá aconselhar a marca da Besta aos seus
seguidores da falsa Igreja, e fará com que muitos governantes imponham a marca da Besta para comprar e
vender, porque dada a escassez de alimentos, eles serão confiscados e racionados pelos governantes...
Mas vós, meus filhos fiéis, a quem tanto me custou para resgatá-los e salvá-los das garras de Satanás,
não se permitirão ser marcados com aquele microchip, que traz a marca da Besta 666, porque então
pertencerão a Satanás e não se enganem pensando que o fazem para salvar a vida de seus filhos e
familiares...

René Laurentin (1917-2017)
Para Joachim de Fiore (1130-1302), o Anticristo será o equivalente a um papa: “Assim como a
besta que surge da praia anuncia um rei poderoso e ímpio, que será como Nero, e, por assim dizer,
imperador de toda a terra; da mesma forma, aquilo que surgirá da terra representará algum grande prelado,
como o mágico Simão; ele será como um pontífice na terra, ele será o anticristo.
Ele também previu que os últimos dias seriam os tempos do Espírito. Eles veriam o surgimento de
uma nova "ordem monástica" dedicada à caridade, o retorno à unidade de orientais e judeus e, finalmente, a
revelação do Evangelho eterno que "intoxicará os corações de amor".
Para Maria Valtorta, ele será uma figura espiritual de destaque:
“Uma pessoa muito elevada, como uma estrela. Não uma estrela humana que brilha no céu humano,
mas uma estrela de uma esfera sobrenatural, que, cedendo à lisonja do Inimigo, conhecerá orgulho após
humildade, ateísmo após fé, desejo após a castidade, a fome de ouro depois da pobreza evangélica, a sede
de honras depois de uma vida oculta. É menos assustador ver uma estrela cair do firmamento do que ver
essa criatura escolhida cair nos anéis de Satanás.”
Os escritos de Maria Valtorta descrevem o breve reinado deste Anticristo e sua derrota, um prelúdio
para o retorno de Cristo na glória. “É lógico” - Jesus lhe disse – “que em um mundo onde tantas luzes
espirituais estarão mortas, o reinado, breve, mas terrível, do Anticristo, gerado por Satanás como Cristo foi
gerado pelo Pai, é evidente. Cristo, filho do Pai, gerado pelo Amor com Pureza. O anticristo, filho de
Satanás, gerado do ódio com a tríplice impureza”.(Maria Valtorta, Cahiers, CEV, 2002, 20 de agosto de
1943. 2. Ibid., 23 de julho de 1943.)
A violenta mas breve perseguição contra os crentes fiéis começará então. Todo o Céu, com a Igreja
militante ainda na terra, estará em oração para que este rebanho não afunde. Sem essa ajuda, a pele do
buraco afundaria completamente. Ecoando a advertência do Evangelho sobre maravilhas enganosas, falsos
cristos e falsos profetas que surgirão nos últimos tempo, Jesus avisa através de Maria Valtorta:
O sábio entenderá a armadilha de Satanás porque aqueles que possuem a verdadeira sabedoria são
iluminados. Por sua fidelidade à graça, eles se tornarão puros e provados como fogo, dignos dos seres
escolhidos no céu. Os ímpios, por sua vez, seguirão o Mal e farão o mal: de fato, não poderão compreender
o Bem porque, por sua vontade espontânea, terão enchido seus corações de mal. Então chegará o tempo em
que a Igreja, indignada a uma extensão sem precedentes, não será mais livre para celebrar o sacrifício
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perpétuo, e a abominação da desolação será levantada no Lugar Santo e nos lugares santos, como foi
anunciado. pelos profetas e repetido por mim.”
Entendemos que em vez da Eucaristia [Missa], haverá um novo culto obrigatório. Qual? Não
sabemos, mas será "abominável". (Cfr. Mt 24, 4-31; 25, 31-46; Mac 13, 5-23; Lc 21, 8-28. 2; Dan 12, 1112.)
O teólogo latino-americano Luis López Padilla apresenta-nos as características desta figura. De acordo
com o que indica a Sagrada Escritura, diz ele, existem muitas características que este líder possuirá.
1. O Anticristo não será um demónio, mas um homem demoníaco, pois o dragão (Satanás) lhe dará
seu poder, seu trono e um grande autoridade (Ap. 13,2).
2. O Anticristo será um Judeu e os Judeus o receberão como o Messias esperado por tantos
séculos, cumprindo assim a predição de Jesus Cristo "Eu vim em nome de meu Pai e não me recebestes, virá
em seu próprio nome e a esse sim recebereis"(Jo. 5:43). Portanto, podemos dizer que o momento cume da
história mundana dos judeus, (que são os principais precursores e financiadores da Nova Ordem Mundial)
chegará quando o Anticristo desencadear a pior perseguição sobre a Igreja de todos os tempos .
3. O Anticristo será uma falsa imitação de Jesus Cristo, usurpando o lugar de Cristo, razão pela qual
ele parece ser bom, por ser aparentemente virtuoso e santo, e por falar muito em FRATERNIDADE E
HUMANISMO, tentando conquistar tudo.
4. O Anticristo - com o poder de Satanás - realizará portentos que surpreenderão os habitantes da
terra. Eles não serão verdadeiros milagres, visto que somente Deus os faz, mas falsos milagres e maravilhas
enganosas.
5. O Apocalipse dá-nos exemplos concretos destes falsos milagres que hoje são bem possíveis com a
tecnologia actual: “faça descer fogo do céu”; “fazer falar a estátua da besta e o poder desta estátua para
dar vida a quem não a adora” (Ap 13, 15).
6. Reinar três anos e meio ou menos (Apocalipse 13, 5 e Dan. 7, 24) "e se aqueles dias não fossem
encurtados, ninguém seria salvo, mas aqueles dias seriam encurtados na atenção aos eleitos" (Mt 24, 22)
7. Ele não será quebrado por mão humana (Dan. 7, 25), mas SERÁ ANIQUILADO PELO SOPRO
DA BOCA DO SENHOR E COM A MANIFESTAÇÃO DE SUA PARUSIA (2 Tes. 2, 8), São Miguel
Arcanjo o lançará vivo no fogo do inferno (Ap. 20, 1-3).
8. O Anticristo ou besta do mar terá um aliado que será o falso profeta que surge do mundo
religioso e que se torna o principal promotor de uma falsa religiosidade, essencial para o surgimento do
culto sacrílego do Anticristo.
9. O reino do Anticristo será universal e totalitário; Nesse sentido, ele reduzirá a Igreja a uma
tribulação como ela nunca conheceu, e uma espécie de boicote económico e biotecnológico prevalecerá em
seu tempo: ninguém que não tenha a marca da besta poderá realizar qualquer tipo de transacção comercial.
Assim o confirma Apocalipse 13,18:
“E mandou que todos, pequenos e grandes, colocassem uma marca impressa na mão direita ou na
testa para que ninguém pudesse comprar ou vender se não estivesse marcado com o nome da besta ou o
número de seu nome. A sabedoria de quem tem entendimento calcula a figura da besta, por que é a figura
de um homem: sua figura é 666.“
Nesse sentido, o progresso tecnológico contribuirá decisivamente para o domínio do governo mundial
do Anticristo de todos os tipos, transmitidos rapidamente ao redor do globo por meio de fibras ópticas,
satélites, terminais, computadores, bases de reclamações centralizadas, telemóveis e outros métodos de
comunicação sem fio, abrirão novas perspectivas para o mundo.
A marca da besta pode ser impressa com raio laser na mão direita ou na testa de cada pessoa; e desde
logo seria uma marca indelével, invisível e que conteria o nome do Anticristo ou seu número, o 666. O chip
dentro da pele é apresentada como a melhor opção.
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Jesus revelou também a Maria da Divina Misericordia:
“Minha muito amada filha, o mundo vai surgir de novo, a partir das cinzas, da carnificina., Eu
prometo, Eu vou limpar a praga do Anticristo da face da Terra! Eu vou destruir os inimigos de Deus e
os responsáveis por trazer a miséria, a injustiça e o sofrimento aos filhos de Deus.”

6

6

6

Explicando o código de barras do comércio, que é um CHIP, que depois passou para os telemóveis, os
cartões multibando e agora para cartão de cidadão, reparem que o 6 é composto por duas linhas simétricas
como uma linha de comboio. Viram? Agora reparem que no início, meio e fim do código há 3 linhas que
vêm mais abaixo que as outras, como uma forquilha tridente. Essas 3 linhas, reparem, fazem o 666!!!
ATENÇÃO IRMÃOS ATENÇÃO IRMÃOS, PARA QUEM PERGUNTA SE PODEMOS
COLOCAR ESTA MARCA, DEUS RESPONDE:
“Se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também
este beberá do vinho da ira de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e
diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre; e não têm repouso nem de dia
nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome.” (Ap 14,
9-10)

BIBLIOGRAFIA
- Arcebispo Fulton J. Sheen, Comunismo e a Consciência do Oeste; Bobbs - Merril, Indianápolis, 1948.
- Bíblia de Jerusalém; Paulus, S. Paulo. 2002
- Catecismo da Igreja Católica; Gráfica de Coimbra, Coimbra, 1993
- Escorial, Mensagens, vol. 1, 2 e 3; Associação Virgem das Dores do Prado Novo do Escorial. 2004
- Hipólito; El anticristo; Ciudade Nueva, Madrid. 2012
- Ireneu de Leão; Contra as Heresias; Paulo, S. Paulo. 1995
- Livro azul: Mensagens do Imaculado Coração de Maria ao Pe. Gobbi “Aos sacerdotes, meus filhos predilectos”; 1986
- Luis López Padilha, María Santíssima ea luz del Final de los Tiemos; 2019
- René Laurentin: La Vierge des desniers temps; Salvator, Paris. 2014
- São Vicente Ferrer: Sermones sobre el Anticristo y el final de los tempos; Parresía Ediciones, 2017
Internet:
- amen-etm.org
- apelosdenossasenhora.blogspot.com
- biliaonline.co.br
- catolicostradicionais.blogspot.com
- euskalnet.net
- jesusfala.org
- Paul Maria Sigl - conferência sobre os Últimos Tempos (30/5/2020); canal youtube Arturo Periodista Católico publicado
a 23/7/2020

144

8. A SEGUNDA VINDA DE JESUS
E SEU REINO GLORIOSO

“O Senhor dará a coroa da justiça
àqueles que esperam com amor a sua vinda.” (2 Tim. 4,8)
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Neste tema vou seguir o mesmo método de apresentação do capítulo anterior:

- Bíblia;
- Catecismo;
- Magistério da Igreja e santos;
- Revelações de Nossa Senhora.

- Bíblia

Mundo novo. Porque, eis que eu crio novos céus e nova terra; e não haverá mais lembrança das
coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio;
porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me
alegrarei no meu povo; e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor.
Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias; porque o
menino morrerá de cem anos; porém o pecador de cem anos será amaldiçoado.
E edificarão casas, e as habitarão; e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que
outros habitem; não plantarão para que outros comam; porque os dias do meu povo serão como os dias da
árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a
perturbação; porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles.
E será que antes que clamem eu responderei; estando eles ainda falando, eu os ouvirei.
O lobo e o cordeiro se apascentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi; e pó será a comida da
serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor.
(Is 65, 17-25)
Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha; todos os soberbos, e todos os que cometem
impiedade, serão como a palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz o SENHOR dos Exércitos, de
sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo.
Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas; e
saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das
plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. (Mal 4, 1-3)
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Esta é das minhas passagens preferidas porque explica como ressuscitarão os mortos na vinda
do Senhor:
Os ossos ressequidos. Veio sobre mim a mão do SENHOR, e ele me fez sair no Espírito do
SENHOR, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos.
E fez-me passar em volta deles; e eis que eram mui numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam
sequíssimos. E disse-me: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor DEUS, tu o
sabes.
Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim
diz o Senhor DEUS a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós
e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis
que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava; e
eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos
sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima; mas não havia neles espírito.
E ele disse-me: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o
Senhor DEUS: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei
como ele me deu ordem; então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande
em extremo.
Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos
se secaram, e pereceu a nossa esperança; nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza, e diz-lhes:
Assim diz o Senhor DEUS: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó
povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros,
e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na
vossa terra; e sabereis que eu, o SENHOR, disse isto, e o fiz, diz o SENHOR. (Ez 37,1-14)
Vinda do Filho do Homem. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus
discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em
verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no
Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo:
Diz-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?
E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane; Porque muitos virão em
meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de
guerras; olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto
se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários
lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão-de entregar para serdes
atormentados, e matar-vos-ão; e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo
muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos
falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas
aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar
santo; quem lê, entenda; então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes; e quem estiver sobre o
telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa; e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas
vestes.
Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias! E orai para que a vossa fuga não aconteça
no inverno nem no sábado; Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do
mundo até agora, nem tampouco há de haver. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se
salvaria; mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: Eis que o
Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito; Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão
grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vo-lo tenho
predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da
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casa; não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será
também a vinda do Filho do homem.
Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol
escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o
Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos
com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à
outra extremidade dos céus.
Aprendei, pois, esta parábola da figueira: Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas,
sabeis que está próximo o verão (a fundação do Estado de Israel, 14 de Maio de 1948).Igualmente, quando
virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta
geração (do estado de Israel, que já tem 72 anos!!!)sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra
passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do
céu, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem.
Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em
casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a
todos, assim será também a vinda do Filho do homem.
Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro; estando duas moendo no moinho,
será levada uma, e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor.
Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não
deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também; porque o Filho do homem há de vir à
hora em que não penseis.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento
a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em
verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: O
meu senhor tarde virá; e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, Virá o
senhor daquele servo num dia em que o não espera, e à hora em que ele não sabe, E separá-lo-á, e destinará
a sua parte com os hipócritas; ali haverá pranto e ranger de dentes. (Mateus 24)
E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se sentará no
trono da sua glória; e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor
aparta dos bodes as ovelhas; e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda.
Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino
que vos está preparado desde a fundação do mundo. (Mt 25,31-34)
Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo
que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Disse-lhe Jesus: Tu o disseste; digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do homem sentado à
direita do Poder, e vindo sobre as nuvens do céu. (Mt 26,63-64)
E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse: O reino de
Deus não vem com aparência exterior, pois eis que ele está no meio de vós.” (Lc 17,20)

E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do homem.
Comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o
dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: Comiam,
bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam; Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do
céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do homem se há de
manifestar. (Lc 17,26-30)
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E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas; e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo
bramido do mar e das ondas. (Lc 21,25)
Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas
ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações; e então cada um receberá de Deus o louvor. (1
Cor 4,5)
Respondeu Jesus: O MEU REINO NÃO É AINDA DESTE MUNDO; se o meu reino fosse deste
mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus; mas agora o meu reino não é
daqui. (Jo 18,36)
E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a
seus olhos.
E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois
homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens galileus, por que estais olhando para o céu? Esse
Jesus, que dentre vós foi arrebatado para o céu, DO MESMO MODO VIRÁ. (Act 1, 9-11)
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor, até
que venha. (1 Cor 11,26)
Todos ressuscitarão em Cristo. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos
serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo,
na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado
todo o império, e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos
debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte.
Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão
sujeitas, claro está que se exceptua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E, quando todas as coisas lhe
estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para
que Deus seja tudo em todos. (1 Cor 15,22-28)
Seremos semelhantes a Cristo ressuscitado. Mas alguém dirá: Como ressuscitarão os mortos? E com
que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer.
E, quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra
qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo.
Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a
dos peixes e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e
outra a dos terrestres.
Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção; ressuscitará em
incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com
vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo
espiritual.
Assim está também escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente; o último Adão em espírito
vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural; depois o espiritual. O primeiro homem, da
terra, é terreno; o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres; e, qual
o celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos
também a imagem do celestial. (1 Cor 15,35-49)
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Seremos transformados. E agora digo isto, irmãos: que a carne e o sangue não podem herdar o reino
de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção.
Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos dormiremos, mas TODOS SEREMOS
TRANSFORMADOS; num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e OS
MORTOS RESSUSCITARÃO INCORRUPTÍVEIS, E NÓS SEREMOS TRANSFORMADOS.
Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se
revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal
se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: Tragada foi a morte na vitória.
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o
pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo
que o vosso trabalho não é vão no Senhor. (1 Cor 15,50-58)
Todos reunidos na vinda do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que
já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que
Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele.
Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do
Senhor, não precederemos os que dormem.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus;
e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o
Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas
palavras. (1 Tes 4,13-18)

Quando será o fim? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos
escreva; Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite;
Pois que, quando disserem: Há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as
dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estais em
trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão; Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do
dia; nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos
sóbrios. (1 Tes 5,1-6)
A vinda do Senhor e a grande batalha final
Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele.
Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por
palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto.
Ninguém de maneira alguma vos engane; porque não será assim sem que antes VENHA A APOSTASIA, e
se manifeste o homem do pecado, O FILHO DA PERDIÇÃO, o qual se opõe, e se levanta contra tudo o
que se chama Deus, ou se adora; de sorte que se sentará, como Deus, no templo de Deus, querendo
parecer Deus.
Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o
que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado.
Porque já o mistério da injustiça opera; somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado;
E então será revelado o iníquo, a quem O SENHOR DESFARÁ PELO SOPRO DA SUA BOCA, E
ANIQUILARÁ PELO ESPLENDOR DA SUA VINDA; a esse cuja vinda é segundo a eficácia de
Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que
perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a
operação do erro, para que creiam a mentira; Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade,
antes tiveram prazer na iniquidade. (2 Tes 2, 1-12)
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Deus espera a conversão; Novos céus e Nova Terra
Sabei primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias
concupiscências, dizendo: ONDE ESTÁ A PROMESSA DA SUA VINDA? Porque desde que os pais
dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram
isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus, e a terra, que foi tirada da água e no
meio da água subsiste pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio,
Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para
o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios.
Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um
dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; mas é paciente para connosco,
não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá
como o ladrão de noite; no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão,
e a terra, e as obras que nela há, se queimarão.
Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato, e piedade,
aguardando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo se desfarão, e os
elementos, ardendo, se fundirão?
Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça.
Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis, em
paz. (2 Ped 3,1-14)
E agora, filhinhos, permanecei nele; para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não
sejamos confundidos por ele na sua vinda. (1 Jo 2,28)

O julgamento, a missão do povo de Deus e o Reino
Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram; e todas as tribos
da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. (Ap 1,7)
As orações dos santos apressam a vinda do Grande Dia (Deus atende o pedido dos mártires)
E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro; e foi-lhe dado muito incenso,
para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do
incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. (Ap 8,3-5)
O julgamento é universal
E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram
lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte; queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva
verde foi queimada.
E o segundo anjo tocou a trombeta; e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo
em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no
mar; e perdeu-se a terça parte das naus.
E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e
caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas.E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte
das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas.
E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte
das estrelas; para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e
semelhantemente a noite.
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E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai! ai! ai! dos que habitam
sobre a terra! por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. (Ap 8,7-13)
O julgamento destrói o mal (Ap 9,1-12)
O julgamento é pela conversão
E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que
estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: Solta os quatro anjos, que estão
presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos, que estavam preparados para a hora, e
dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens.
E o número dos exércitos dos cavaleiros era de duzentos milhões; e ouvi o número deles.
E assim vi os cavalos nesta visão; e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de
enxofre; e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões; e de suas bocas saía fogo e fumaça e
enxofre. Por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto é pelo fogo, pela fumaça, e pelo enxofre, que
saíam das suas bocas.
E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas
mãos, para não adorarem os demónios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira,
que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas
feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. (Ap 9,13-21)
A vinda do Reino de Deus
E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: Os reinos do mundo
vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre.
E os vinte e quatro anciãos, que estão sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre
seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e
que hás de vir, que tomaste o teu grande poder, e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo
dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e
aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra.
E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo; e houve relâmpagos, e
vozes, e trovões, e terremotos e grande saraiva. (Ap 11,15-19)
O fim dos tempos já começou
E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele
prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. E lançou-o no
abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os mil anos se
acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo.
E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar; e vi as almas daqueles que
foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua
imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos; e viveram, e reinaram com Cristo
durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira
ressurreição.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda
morte; mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. E, acabando-se os mil anos,
Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gogue
e Magogue, cujo número é como a areia do mar, para as juntar em batalha. E subiram sobre a largura da
terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada; e de Deus desceu fogo, do céu, e os devorou.
E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso
profeta; e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre.
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E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu; e
não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se
os livros; e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam
escritas nos livros, segundo as suas obras.
E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia; e foram
julgados cada um segundo as suas obras.
E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não
foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. (Ap 20,1-15)
Jerusalém, esposa e cidade
E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já
não existe.
E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma
esposa ataviada para o seu esposo.
E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com
eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de
seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as
primeiras coisas são passadas.
E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve
porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ómega, o
princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer,
herdará todas as coisas; e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.
Mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que
impúdicos, e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde
com fogo e enxofre; o que é a segunda morte.
E veio a mim um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, e falou
comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e
alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu.
E tinha a glória de Deus; e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como
o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos, e nomes
escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha três
portas, do lado do norte, três portas, do lado do sul, três portas, do lado do poente, três portas. E o muro da
cidade tinha doze fundamentos, e neles os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava
comigo tinha uma cana de ouro, para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava
situada em quadrado; e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até
doze mil estádios; e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro, de cento e
quarenta e quatro côvados, conforme à medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro
era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam
adornados de toda a pedra preciosa. E as doze portas eram doze pérolas; cada uma das portas era uma
pérola; e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente.
E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro.
E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem
iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada.
E as nações dos salvos andarão à sua luz; e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as
suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações.
E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira; mas só os que estão
inscritos no livro da vida do Cordeiro. (Ap 21,1-27)
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Jesus vem em breve
E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do
Cordeiro.
No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz doze
frutos, dando seu fruto de mês em mês; e as folhas da árvore são para a saúde das nações.
E ali nunca mais haverá maldição contra alguém; e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os
seus servos o servirão.
E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome.
E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus
os ilumina; e reinarão para todo o sempre.
E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras; e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o
seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão-de acontecer. Eis que venho: Bemaventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas
coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar.
E disse-me: Olha, não faças tal; porque eu sou servo como tu e teus irmãos, os profetas, e dos que guardam
as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro; porque
próximo está o tempo.
O injusto, cometa ainda a injustiça; o sujo, continue a sujar-se; o justo pratique ainda a
justifica; e quem é santo, seja santificado ainda. E, eis que cedo venho com o salário para dar a cada
um segundo o seu trabalho.
Eu sou o Alfa e o Ómega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro.
Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore
da vida, e possam entrar na cidade pelas portas.
Mas, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os impúdicos, e os homicidas, e os idólatras, e
qualquer que ama e comete a mentira.
Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de
Davi, a resplandecente estrela da manhã.
E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha; e quem
quiser, tome de graça da água da vida.
Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes
acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro;
E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da
cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro.
Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. (Ap
22,1-21)

Vamos estudar, aprender e obedecer à Palavra de Deus, porque caso
contrário, não resistiremos ao dia de Sua vinda (Apoc. 6,17 / 2 Ped. 3,10
/ Mal. 3,2 / Mal. 4,1-3). Mas se obedecermos estaremos naquele dia
com Jesus (João 17,24), seremos seus escolhidos (Mat. 24,31) e sempre
estaremos com Ele (João 1,3).
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Muita atenção filhos pois o tema tratado neste capítulo É DOGMA DE FÉ, pois assim rezamos no credo:
“DE NOVO HÁ-DE VIR NA SUA GLÓRIA, PARA JULGAR OS VIVOS E OS MORTOS;
E O SEU REINO NÃO TERÁ FIM.
ESPERO A RESSURREIÇÃO DOS MORTOS E A VIDA DO MUNDO QUE HÁ-DE VIR. Amén!”

Catecismo da igreja Católica:
Na primeira parte - a profissão da fé, que explica o Credo
(§26-1065)
SEGUNDA SECÇÃO (§ 185-§ 197)


CAPÍTULO SEGUNDO e TERCEIRO (§ 683-§ 1065)
ARTIGO 7
«DE ONDE HÁ-DE VIR A JULGAR OS VIVOS E OS MORTOS»

I. «Voltará na sua glória»
CRISTO REINA, DESDE JÁ, PELA IGREJA...
669. «O Reino de Cristo já está misteriosamente presente na Igreja» (609), «gérmen e princípio deste mesmo
Reino na Terra» (Cf. 2 Cor 5, 5: Fl 1, 23; Heb 9, 27: 12, 23.).
670. Depois da ascensão, o desígnio de Deus entrou na sua consumação. Estamos já na «última hora» (1 Jo
2, 18) (611). «Já chegou pois, a nós, a plenitude dos tempos, a renovação do mundo já está irrevogavelmente
adquirida e, de certo modo, encontra-se já realmente antecipada neste tempo:
À ESPERA DE QUE TUDO LHE SEJA SUBMETIDO
671. Já presente na sua Igreja, o Reino de Cristo, contudo, ainda não está acabado «em poder e glória» (Lc
21, 27) (Cf. Ap 22, 4.) pela vinda do Rei à terra. Este Reino ainda é atacado pelos poderes do mal (616),
embora estes já tenham sido radicalmente vencidos pela Páscoa de Cristo.
672. Cristo afirmou, antes da sua ascensão, que ainda não era a hora do estabelecimento glorioso do
Reino messiânico esperado por Israel, o qual devia trazer a todos os homens, segundo os profetas
(623), a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo
do Espírito e do testemunho (Cfr. 1 Cor 3, 15: 1 Pe 1, 7.) mas é também um tempo ainda marcado pela
«desolação» e pela provação do mal, que não poupa a Igreja e inaugura os combates dos últimos dias (São
João Crisóstomo, In epistulam I ad Corinthios homilia 41, 5: PG 61, 361.). É um tempo de espera e de
vigília (Cf. Mt 25, 31-46.).
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A VINDA GLORIOSA DE CRISTO, ESPERANÇA DE ISRAEL
673. A partir da ascensão, a vinda de Cristo na glória está iminente (Cf. Mt 5, 22.29; 13, 42.50; Mc 9, 4348.)
674. A vinda do Messias glorioso está pendente, a todo o momento da história, do seu reconhecimento por
«todo o Israel», do qual «uma parte se endureceu» (Cf. Jo 12, 48.) na «incredulidade» (Rm 11, 20) em
relação a Jesus. E Pedro quem diz aos judeus de Jerusalém, após o Pentecostes: «Arrependei-vos, pois, e
convertei-vos, para que os pecados vos sejam perdoados. Assim, o Senhor fará que venham os tempos de
alívio e vos mandará o Messias Jesus, que de antemão vos foi destinado. O céu tem de O conservar até à
altura da restauração universal, que Deus anunciou pela boca dos seus santos profetas de outrora»
(Act 3, 19-21). E Paulo faz-se eco destas palavras: «Se da sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, o
que será a sua reintegração senão uma ressurreição de entre os mortos?» (Rm 11, 15). A entrada da
totalidade dos judeus (637) na salvação messiânica, a seguir à «conversão total dos pagãos» (638), dará ao
povo de Deus ocasião de «realizar a plenitude de Cristo» (Ef 4, 13), na qual «Deus será tudo em todos» (1
Cor 15, 2).
A ÚLTIMA PROVA DA IGREJA
675. Antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé de numerosos
crentes (LG 48). A perseguição, que acompanha a sua peregrinação na Terra (Cf. Ap 21, 1.), porá a
descoberto o «mistério da iniquidade», sob a forma duma IMPOSTURA RELIGIOSA, que trará aos
homens uma solução aparente para os seus problemas, À CUSTA DA APOSTASIA DA VERDADE. A
suprema impostura religiosa é a do Anticristo, isto é, dum pseudo-messianismo em que o homem se
glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias Encarnado (Cf. Ap 21, 5.).
676. Esta impostura anticrística já se esboça no mundo, sempre que se pretende realizar na história a
esperança messiânica, que não pode consumar-se senão para além dela, através do juízo escatológico. A
Igreja rejeitou esta falsificação do Reino futuro, mesmo na sua forma mitigada, sob o nome de milenarismo
(Cf. Ap 21, 27.), e principalmente sob a forma política dum messianismo secularizado, «intrinsecamente
perverso» (643).
677. A Igreja não entrará na glória do Reino senão através dessa última Páscoa, em que seguirá Senhor na
sua morte e ressurreição (Cf. Ap 21, 27.). O Reino não se consumará, pois, por um triunfo histórico da
Igreja (Santo Ireneu de Lião, Adversus Haereses 5, 32. 1: SC 153, 398 (PG 7, 1210).) segundo um progresso
ascendente, mas por uma VITÓRIA DE DEUS SOBRE O ÚLTIMO DESENCADEAR DO MAL (GS
49), que fará descer do céu a sua Esposa (GS 39). O triunfo de Deus sobre a revolta do mal tomará a forma
de JUÍZO FINAL (GS 49), após o último abalo cósmico deste mundo passageiro (São Cirilo de Jerusalém,
Catecheses illuminandorum 18, 29: Opera. v. 2. ed. J. Rupp (Monaci 1870) p. 332 (PG 33, 1049).).
II. «Para julgar os vivos e os mortos»
678. Na sequência dos profetas e de João Baptista, Jesus anunciou, na sua pregação, o Juízo do último dia.
Então será revelado o procedimento de cada um e o segredo dos corações. Então, será condenada a
incredulidade culpável, que não teve em conta a graça oferecida por Deus. A atitude tomada para com o
próximo revelará a aceitação ou a recusa da graça e do amor divino (Cf. Ap 22, 21.). No último dia, Jesus
dirá: «Sempre que o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a Mim o fizestes» (Mt 25, 40).
679. Cristo é Senhor da vida eterna. O pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos
homens pertence-Lhe a Ele, enquanto redentor do mundo. Ele «adquiriu» este direito pela sua cruz. Por isso,
o Pai entregou «ao Filho todo o poder de julgar» (Jo 5, 22) (Cf. Mt 6, 2.5.16.). Ora, o Filho não veio para
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julgar, mas para salvar (Cf. Jo 5, 19.) e dar a vida que tem em Si. É pela recusa da graça nesta vida que cada
qual se julga já a si próprio, recebe segundo as suas obras e pode, mesmo, condenar-se para a eternidade,
recusando o Espírito de amor.
ARTIGO 11
«CREIO NA RESSURREIÇÃO DA CARNE»
988. O Credo cristão — profissão da nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e na sua acção criadora,
salvadora e santificadora — culmina na proclamação da ressurreição dos mortos no fim dos tempos, e na
vida eterna.
989. Nós cremos e esperamos firmemente que, tal como Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e
vive para sempre, assim também os justos, depois da morte, viverão para sempre com Cristo ressuscitado, e
que Ele os ressuscitará no último dia (Cf. Jo 6, 39-40.). Tal como a d'Ele, também a nossa ressurreição será
obra da Santíssima Trindade:
«Se o Espírito d'Aquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, Ele, que ressuscitou
Cristo Jesus de entre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita
em vós» (Rm 8, 11) (Cf. 1 Ts 4, 14; 1 Cor 6, 14; 2 Cor 4, 14; Fl 3, 10-11.).
990. A palavra «carne» designa o homem na sua condição de fraqueza e mortalidade (Cf. Gn 6, 3: Sl 56, 5:
Is 40, 6.) «Ressurreição da carne» significa que, depois da morte, não haverá somente a vida da alma
imortal, mas também os nossos «corpos mortais» (Rm 8, 11) retomarão a vida.
I. A ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição
REVELAÇÃO PROGRESSIVA DA RESSURREIÇÃO
992. A esperança na ressurreição corporal dos mortos impôs-se como consequência intrínseca da fé num
Deus criador do homem todo, alma e corpo. Nas suas provações, os mártires Macabeus confessam:
«O Rei do universo ressuscitar-nos-á para uma vida eterna, a nós que morremos pelas suas leis» (2 Mac
7, 9). «É preferível morrermos às mãos dos homens e termos a esperança em Deus de que havemos de ser
ressuscitados por Ele» (2 Mac 7, 14) (Cf. 2 Mac 7, 29: Dn 12, 1-13.).
993. A fé na ressurreição assenta na fé em Deus, que «não é um Deus de mortos, mas de vivos» (Mc 12,
27).
994. Mas há mais: Jesus liga a fé na ressurreição à sua própria pessoa: «Eu sou a Ressurreição e a Vida» (Jo
11, 25). É o próprio Jesus que, no último dia, há-de ressuscitar os que n'Ele tiverem acreditado (Cf. Jo 5, 2425: 6, 40.), comido o seu Corpo e bebido o seu Sangue (Cf. Jo 6, 54.)
995. Ser testemunha de Cristo é ser «testemunha da sua ressurreição» (Act 1, 22) (Cf. Act 4, 33.). A
esperança cristã na ressurreição é toda marcada pelos encontros com Cristo ressuscitado. Nós
ressuscitaremos como Ele, com Ele e por Ele.
996. Desde o princípio, a fé cristã na ressurreição deparou com incompreensões e oposições (Cf. Act 17, 32:
1 Cor 15, 12-13.). «Não há ponto em que a fé cristã encontre mais contradição do que o da ressurreição da
carne» (Santo Agostinho, Enarratio Psalmum 88, 2. 5: CCL 39, 1237 (PL 37, 1134).). Mas como acreditar
que este corpo, tão manifestamente mortal, possa ressuscitar para a vida eterna?
157

COMO É QUE OS MORTOS RESSUSCITAM?
997. O que é ressuscitar? Na morte, separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção,
enquanto a sua alma vai ao encontro de Deus, embora ficando à espera de se reunir ao seu corpo glorificado.
Deus, na sua omnipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os às
nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus.
998. Quem ressuscitará? Todos os homens que tiverem morrido: «Os que tiverem praticado o bem, para
uma ressurreição de vida e os que tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de condenação»
(Jo 5, 29) (Cf. Dn 12, 2.).
999. COMO? CRISTO RESSUSCITOU COM O SEU PRÓPRIO CORPO: «VEDE AS MINHAS MÃOS E
OS MEUS PÉS: SOU EU MESMO» (Lc 24, 39); MAS NÃO REGRESSOU A UMA VIDA TERRENA.
DE IGUAL MODO, N'ELE «TODOS RESSUSCITARÃO COM O SEU PRÓPRIO CORPO, COM O
CORPO QUE AGORA TÊM», MAS ESSE CORPO SERÁ «TRANSFORMADO EM CORPO
GLORIOSO» (576) EM «CORPO ESPIRITUAL» (1 Cor 15, 44):
«Alguém poderia perguntar: "Como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo voltam eles?"
Insensato! O que tu semeias não volta à vida sem morrer. E o que semeias não é o corpo que há-de vir, é um
simples grão [...]. O que é semeado sujeito à corrupção ressuscita incorruptível; [...] os mortos
ressuscitarão incorruptíveis [...]. É, de facto, necessário que este ser corruptível se revista de
incorruptibilidade, que este ser mortal se revista de imortalidade» (1 Cor 15, 35-37. 42. 52-53).
1000. Este «como» ultrapassa a nossa imaginação e o nosso entendimento; só na fé se torna acessível. Mas a
nossa participação na Eucaristia dá-nos já um antegozo da transfiguração do nosso corpo, operada por
Cristo:
«Assim como, depois de ter recebido a invocação de Deus, o pão que vem da terra deixa de ser pão
ordinário e é Eucaristia, constituída por duas coisas, uma terrena, outra celeste, do mesmo modo os
nossos corpos, que participam na Eucaristia, já não são corruptíveis, pois têm a esperança da
ressurreição» (Santo Ireneu de Lião, Adversus Haereses 4, 18, 5: SC 100, 610-612 (PG 7, 1028-1029).).
1001. Quando? Definitivamente no último dia» (Jo 6, 39-40.44.54; 11, 24), «no fim do mundo» (LG 48).
Com efeito, a ressurreição dos mortos está intimamente associada à Parusia de Cristo:
«Ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu e os
mortos em Cristo ressuscitarão primeiro» (1 Ts 4, 16).
RESSUSCITADOS COM CRISTO
1002. Se é verdade que Cristo nos há-de ressuscitar «no último dia», também é verdade que, de certo modo,
nós já ressuscitámos com Cristo. De facto, graças ao Espírito Santo, a vida cristã é desde já, na terra, uma
participação na morte e ressurreição de Cristo:
«Pelo Baptismo fostes sepultados com Cristo e também ressuscitastes com Ele, devido à fé que tivestes na
força de Deus, que O ressuscitou dos mortos [...].
1003. Unidos a Cristo pelo Baptismo, os crentes participam já realmente na vida celeste de Cristo
ressuscitado (Cf. Fl 3, 20.). Mas esta vida continua «escondida com Cristo em Deus» (Cl 3, 3). Alimentados
pelo seu Corpo na Eucaristia, nós pertencemos já ao Corpo de Cristo. Quando ressuscitarmos no último dia,
havemos também de nos «manifestar com Ele na glória» (Cl 3, 4).
1004. À espera desse dia, o corpo e a alma do crente participam já na dignidade de ser «em Cristo».
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II. Morrer em Cristo Jesus
1005. Para ressuscitar com Cristo, temos de morrer com Cristo. Nesta «partida» (Cf. Fl 1, 23.) que é a
morte, a alma é separada do corpo. Voltará a juntar-se-lhe no dia da ressurreição dos mortos (Cf. Paulo VI,
Sollemnis Professio fidei, 28: AAS 60 (1968) 444.).
A MORTE
1006. «Num certo sentido, a morte do corpo é natural: mas sabemos pela fé que a morte é, de facto, «salário
do pecado» (Rm 6, 23) (583). E para aqueles que morrem na graça de Cristo, é uma participação na morte do
Senhor, a fim de poder participar na sua ressurreição (Cf. Rm 6, 3-9: Fl 3, 10-11.).
1007. A morte é o termo da vida terrena.
1008. A morte é consequência do pecado. Embora o homem possuísse uma natureza mortal. Deus
destinava-o a não morrer. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus Criador e entrou no mundo
como consequência do pecado (587). «A morte corporal, de que o homem estaria isento se não tivesse
pecado» (588), é, pois, «o último inimigo» (1 Cor 15, 26) do homem a ter de ser vencido.
1009. A morte é transformada por Cristo. Jesus, Filho de Deus, também sofreu a morte, própria da
condição humana. Assumiu-a num acto de submissão total e livre à vontade do Pai. A obediência de Jesus
transformou em bênção a maldição da morte (Cf. Sb 2, 23-24.).
O SENTIDO DA MORTE CRISTÃ
1010. Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. «Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro»
(Fl 1, 21). «É digna de fé esta palavra: se tivermos morrido com Cristo, também com Ele viveremos» (2 Tm
2, 11). A novidade essencial da morte cristã está nisto: pelo Baptismo, o cristão já «morreu com Cristo»
sacramentalmente para viver uma vida nova; se morremos na graça de Cristo, a morte física consuma este
«morrer com Cristo» e completa assim a nossa incorporação n'Ele, no seu acto redentor:
1011. Na morte, Deus chama o homem a Si.
1013. A morte é o fim da peregrinação terrena do homem, do tempo de graça e misericórdia que Deus lhe
oferece para realizar a sua vida terrena segundo o plano divino e para decidir o seu destino último. Quando
acabar «a nossa vida sobre a terra, que é só uma» (598), não voltaremos a outras vidas terrenas. «Os
homens morrem uma só vez» (Heb 9, 27). NÃO EXISTE «REENCARNAÇÃO» DEPOIS DA
MORTE.
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ARTIGO 12
«CREIO NA VIDA ETERNA»
1020. O cristão, que une a sua própria morte à de Jesus, encara a morte como chegada até junto d'Ele, como
entrada na vida eterna.
I. O juízo particular
1021. A morte põe termo à vida do homem, enquanto tempo aberto à aceitação ou à rejeição da graça divina,
manifestada em Jesus Cristo (Cf. 2 Tm 1, 9-10.). O Novo Testamento fala do juízo, principalmente na
perspectiva do encontro final com Cristo na sua segunda vinda. Mas também afirma, reiteradamente, a
retribuição imediata depois da morte de cada qual, em função das suas obras e da sua fé. A parábola do
pobre Lázaro (Cf. Lc 16, 22.) e a palavra de Cristo crucificado ao bom ladrão (Cf. Lc 23, 43.), assim como
outros textos do Novo Testamento (Cf. 2 Cor 5, 5: Fl 1, 23; Heb 9, 27: 12, 23.), falam dum destino final da
alma, o qual pode ser diferente para umas e para outras.
1022. Ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna, num juízo particular que põe
a sua vida em referência a Cristo, quer através duma purificação, quer para entrar imediatamente na
felicidade do céu, quer para se condenar imediatamente para sempre.
«Ao entardecer desta vida, examinar-te-ão no amor» (S. João da Cruz).
II. O céu
1023. Os que morrerem na graça e na amizade de Deus e estiverem perfeitamente purificados, viverão para
sempre com Cristo. Serão para sempre semelhantes a Deus, porque O verão «tal como Ele é» (1 Jo 3, 2),
«face a face» (1 Cor 13, 12) (Cf. Ap 22, 4.):
1024. Esta vida perfeita com a Santíssima Trindade, esta comunhão de vida e de amor com Ela, com a
Virgem Maria, com os anjos e todos os bem-aventurados, chama-se «CÉU». O céu é o fim último e a
realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva.
1025. Viver no céu é «estar com Cristo» (Cf. Jo 14, 3; Fl 1, 23: 1 Ts 4, 17.). Os eleitos vivem «n'Ele»; mas
n'Ele conservam, ou melhor, encontram a sua verdadeira identidade, o seu nome próprio (Cf. Ap 2, 17.):
«Porque a vida consiste em estar com Cristo, onde está Cristo, aí está a vida, aí está o Reino» (Santo
Ambrósio, Expositio evangelii secundum Lucam 10, 121: CCL, 14, 379 (PL 15-1927).).
1026. Pela sua morte e ressurreição, Jesus Cristo «abriu-nos» o céu. A vida dos bem-aventurados consiste na
posse em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo, que associa à sua glorificação celeste aqueles
que n'Ele acreditaram e permaneceram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos
os que estão perfeitamente incorporados n'Ele.
1027. A Sagrada Escritura fala-nos dele por imagens: vida, luz, paz, banquete de núpcias, vinho do Reino,
casa do Pai, Jerusalém celeste, paraíso: aquilo que «nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem
jamais passou pelo pensamento do homem, Deus o preparou para aqueles que O amam» (1 Cor 2, 9).
1028. Em virtude da sua transcendência, Deus não pode ser visto tal como é, senão quando Ele próprio abrir
o seu mistério à contemplação imediata do homem e lhe der capacidade para O contemplar. Esta
contemplação de Deus na sua glória celeste é chamada pela Igreja «visão beatífica»:
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1029. Na glória do céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus, em
relação aos outros homens e a toda a criação. Eles já reinam com Cristo. Com Ele «reinarão pelos
séculos dos séculos» (Ap 22, 5) (Cf. Mt 25, 21.23.).
III. A purificação final ou Purgatório
1030. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua
salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para
entrar na alegria do céu.
1031. A Igreja chama Purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo
dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao Purgatório sobretudo nos concílios de
Florença e de Trento. A Tradição da Igreja, referindo-se a certos textos da Escritura (Cfr. 1 Cor 3, 15: 1 Pe
1, 7.) fala dum fogo purificador:
«Pelo que diz respeito a certas faltas leves, deve crer-se que existe, antes do julgamento, um fogo
purificador, conforme afirma Aquele que é a verdade, quando diz que, se alguém proferir uma blasfémia
contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste século nem no século futuro (Mt 12, 32). Desta
afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e outras no mundo que háde vir» (São Gregório Magno, Dialogi 4, 41, 3: SC 265, 148 (4, 39: PL 77, 396).).
1032. Esta doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, de que já fala a Sagrada Escritura:
«Por isso, [Judas Macabeu] pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas»
(2 Mac 12, 46). Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufrágios
em seu favor, particularmente o Sacrifício eucarístico para que, purificados, possam chegar à visão
beatífica de Deus. A Igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência a favor
dos defuntos.
IV. O Inferno
1033. Não podemos estar em união com Deus se não escolhermos livremente amá-Lo. Mas não podemos
amar a Deus se pecarmos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. É este
estado de auto-exclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa
pela palavra «INFERNO».
1034. Jesus fala muitas vezes da «gehena» do «fogo que não se apaga» (Cf. Mt 5, 22.29; 13, 42.50; Mc 9,
43-48.) reservada aos que RECUSAM, ATÉ AO FIM DA VIDA, ACREDITAR E CONVERTER-SE, E NA
QUAL PODEM PERDER-SE, AO MESMO TEMPO, A ALMA E O CORPO (Cf. Mt 10, 28). Jesus anuncia,
em termos muitos severos, que «enviará os seus anjos que tirarão do seu Reino [...] todos os que
praticaram a iniquidade, e hão-de lançá-los na fornalha ardente» (Mt 13, 41-42), e sobre eles
pronunciará a sentença: «afastai-vos de Mim, malditos, para o fogo eterno» (Mt 25, 41).
1035. A doutrina da Igreja afirma a existência do Inferno e a sua eternidade. As almas dos que morrem em
estado de pecado mortal descem imediatamente, após a morte, aos infernos, onde sofrem as penas do
Inferno, «o fogo eterno». A principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único
em Quem o homem pode ter a vida e a felicidade para que foi criado e a que aspira.
1036. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja a respeito do Inferno são um apelo
ao sentido de responsabilidade com que o homem deve usar da sua liberdade, tendo em vista o destino
eterno. Constituem, ao mesmo tempo, um apelo urgente à conversão.
161

1037. DEUS NÃO PREDESTINA NINGUÉM PARA O INFERNO (II Concílio de Orange, Conclusio: DS
397; Concílio de Trento, Sess. 6ª. Decr: de iustificatione, canon 17: DS 1567.). Para ter semelhante destino,
é preciso haver uma aversão voluntária a Deus (pecado mortal) e persistir nela até ao fim. Na liturgia
eucarística e nas orações quotidianas dos seus fiéis, a Igreja implora a misericórdia de Deus, «que não quer
que ninguém pereça, mas que todos se convertam» (2 Pe 3, 9):
«Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família, Vos
apresentamos. Dai a paz aos nossos dias livrai-nos, da condenação eterna e contai-nos entre os vossos
eleitos» (635).
V. O Juízo final
1038. A ressurreição de todos os mortos, «justos e pecadores» (Act 24, 15), há-de preceder o Juízo final.
Será «a hora em que todos os que estão nos túmulos hão-de ouvir a sua voz e sairão: os que tiverem
praticado o bem, para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de
condenação» (Jo 5, 28-29). Então Cristo virá «na sua glória, com todos os seus anjos [...]. Todas as nações
se reunirão na sua presença e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos; e
colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. [...] Estes irão para o suplício eterno e os
justos para a vida eterna» (Mt 25, 31-33.46).
1039. É perante Cristo, que é a Verdade, que será definitivamente posta descoberto a verdade da relação de
cada homem com Deus (Cf. Jo 12, 48.). O Juízo final revelará, até às suas últimas consequências, o que cada
um tiver feito ou deixado de fazer de bem durante a sua vida terrena:
«Todo o mal que os maus fazem é registado – e eles não o sabem. No dia em que "Deus virá e não se calará"
(Sl 50, 3) [...]. Então, Ele Se voltará para os da sua esquerda: "Na terra, dir-lhes-á, Eu tinha posto para vós os
meus pobrezinhos, Eu, Cabeça deles, estava no céu sentado à direita do Pai – mas na terra os meus membros
tinham fome: o que vós tivésseis dado aos meus membros, teria chegado à Cabeça. Quando Eu coloquei os
meus pobrezinhos na terra, constituí-os vossos portadores para trazerem as vossas boas obras ao meu
tesouro. Vós nada depositastes nas mãos deles: por isso nada encontrais em Mim"» (Sto Agostinho, Serm.
18, 4,4).
1040. O JUÍZO FINAL TERÁ LUGAR QUANDO ACONTECER A VINDA GLORIOSA DE CRISTO . Só o
Pai sabe o dia e a hora, só Ele decide sobre a sua vinda. Pelo seu Filho Jesus Cristo. Ele pronunciará então a
sua palavra definitiva sobre toda a história. Nós ficaremos a saber o sentido último de toda a obra da criação
e de toda a economia da salvação. O Juízo final revelará como a justiça de Deus triunfa de todas as
injustiças cometidas pelas suas criaturas e como o seu amor é mais forte do que a morte (Cf. Ct 8, 6.).
1041. A mensagem do Juízo final é um apelo à conversão, enquanto Deus dá ainda aos homens «o tempo
favorável, o tempo da salvação» (2 Cor 6, 2). Ela inspira o santo temor de Deus, empenha na justiça do
Reino de Deus e anuncia a «feliz esperança» (Tt 2, 13) do regresso do Senhor, que virá «para ser glorificado
nos seus santos, e admirado em todos os que tiverem acreditado» (2 Ts 1, 10).
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VI. A esperança dos novos céus e da nova terra
1042. NO FIM DOS TEMPOS, O REINO DE DEUS CHEGARÁ À SUA PLENITUDE. DEPOIS DO
JUÍZO FINAL, OS JUSTOS REINARÃO PARA SEMPRE COM CRISTO, GLORIFICADOS EM
CORPO E ALMA, E O PRÓPRIO UNIVERSO SERÁ RENOVADO.
1043. A esta misteriosa renovação, que há-de transformar a humanidade e o mundo, a Sagrada Escritura
chama «OS NOVOS CÉUS E A NOVA TERRA» (2 Pe 3, 13) (Cf. Ap 21, 1.). Será a realização definitiva
do desígnio divino de «reunir sob a chefia de Cristo todas as coisas que há nos céus e na terra» (Ef 1, 10).
1044. Neste «mundo novo», a Jerusalém celeste, Deus terá a sua morada entre os homens. «Há-de
enxugar-lhes dos olhos todas as lágrimas; a morte deixará de existir, e não mais haverá luto, nem clamor,
nem fadiga. Porque o que havia anteriormente desapareceu» (Ap 21, 4) (642).
1045. Para o homem, esta consumação será a realização final da unidade do género humano, querida por
Deus desde a criação e da qual a Igreja peregrina era «como que o sacramento» (LG 41). Os que estiverem
unidos a Cristo formarão a comunidade dos resgatados, a «Cidade santa de Deus» (Ap 21, 2), a «Esposa do
Cordeiro» (Ap 21, 9). Esta não mais será atingida pelo pecado, pelas manchas , pelo amor próprio, que
destroem e ferem a comunidade terrena dos homens. A visão beatífica, em que Deus Se manifestará aos
eleitos de modo inesgotável, será a fonte inexaurível da felicidade, da paz e da mútua comunhão.
1048. Deus ensina-nos que se prepara uma nova habitação e uma nova terra, na qual reinará a justiça e cuja
felicidade satisfará e superará todos os desejos de paz que se levantam no coração dos homens» (GS 39).
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REGRESSAMOS ÀS MENSAGENS DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA AO PE. GOBBI, QUE SÃO
A CONTINUAÇÃO DA OBRA DE FÁTIMA, E SÃO TÃO ESPERANÇOSAS E ANIMADORAS; É A ESCOLA
DE MARIA!!!

Valdragone (São Marino), 1 de Julho de 1981, Festa do Preciosíssimo Sangue de Jesus ; Cenáculo
com os Responsáveis do M.S.M.
228. É a hora da minha vitória
«É hora da batalha conclusiva; portanto, é também a hora da minha vitória. Por isso vos chamei mais
uma vez e vós respondestes e viestes a este Cenáculo, onde juntos rezamos, amamos e invocamos o
Espírito Santo, que o Pai vos há-de dar, por meio do Filho, em superabundância, para que em breve
possais ver os novos céus e a nova terra».
22 de Maio de 1983, Festa de Pentecostes
266. Novos céus e nova terra
«Dai-nos, ó Espírito de Amor, os novos céus e a nova terra; onde a Santíssima Trindade possa ser
amada e glorificada; onde os homens possam viver juntos como numa só e grande família; onde sejam
totalmente curadas as chagas do egoísmo e do ódio, da impureza e da injustiça».
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São Paulo (Brasil), 13 de Março de 1990
421. Quando o Filho do Homem voltar
«Vós ledes no Evangelho: "Quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda a fé sobre a terra?"
(cfr. Lc 18, 8). Hoje, quero-vos convidar a meditar nestas palavras pronunciadas pelo meu Filho Jesus. São
palavras graves, que fazem reflectir e que vos conseguem fazer compreender os tempos em que viveis. Antes
de mais, podeis perguntar-vos porque é que Jesus as pronunciou.
Para vos preparar para a sua segunda vinda e vos descrever uma circunstância que será indicativa da
proximidade do seu glorioso retorno. Esta circunstância é a perda da fé.
Também numa outra parte da Divina Escritura, na Carta da São Paulo aos Tessalonicenses, é
claramente anunciado que, ANTES DO RETORNO GLORIOSO DE CRISTO, SE DEVE VERIFICAR UMA
GRANDE APOSTASIA. A PERDA DA FÉ É UMA VERDADEIRA APOSTASIA. A difusão da apostasia
é, portanto, o sinal que indica já estar próxima a segunda vinda de Cristo.
- Em Fátima, predisse-vos que havia de vir um tempo em que se perderia a verdadeira fé. Estes são os
tempos. Os vossos dias são marcados por esta dolorosa e significativa situação, que vos foi predita na
Sagrada Escritura: a verdadeira fé está a desaparecer num número cada vez maior de meus filhos.
As causas da perda da fé são:
1) A difusão dos erros, que são propagados e, frequentemente, ensinados por professores de teologia
nos Seminários e nas escolas católicas, e que adquirem assim um certo carácter de veracidade e de
legitimidade.
2) A rebelião aberta e pública contra o Magistério autêntico da Igreja.
3) O mau exemplo dado pelos Pastores que se deixaram possuir completamente pelo espírito do
mundo e se tornam propagadores de ideologias políticas e sociais, em vez de serem anunciadores de Cristo e
do seu Evangelho, esquecendo assim o mandato d'Ele recebido: "Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a
toda criatura".
Assim, nestes vossos dias, alastra cada vez mais a apostasia da parte de muitos dos meus pobres filhos.
Quando o Filho do Homem voltar...
Se o seu retorno está próximo, então torna-se mais preocupada e forte a minha acção materna para
ajudar todos os meus filhos a permanecerem sempre na verdade da fé. Eis porque vos pedi para vos
consagrardes ao meu Coração Imaculado. Eis porque difundi por toda a parte, nestes vossos tempos, o meu
Movimento Sacerdotal Mariano. Para formar o pequeno rebanho, reunido na oração dos Cenáculos e
vigilante na expectativa. O rebanho reunido e formado por Mim, para conservar sempre a verdadeira fé.
Assim, QUANDO O FILHO DO HOMEM VOLTAR, ENCONTRARÁ AINDA A FÉ SOBRE A TERRA
EM TODOS AQUELES QUE SE CONSAGRA-RAM A MIM, deixando-se recolher no jardim celeste do meu
Coração Imaculado».
24 de Dezembro de 1978, Noite Santa
167. A sua segunda vinda
« A sua segunda vinda será semelhante à primeira, filhos predilectos. Tal como o seu nascimento,
assim se dará também o retorno de Jesus na glória antes da sua última vinda para o Juízo final, cuja hora
permanece, porém, ainda oculta no segredo do Pai.
O mundo encontrar-se-á todo envolvido nas trevas da negação de Deus, na sua obstinada rejeição, na
rebelião contra a sua Lei de amor. Os caminhos do mundo tornar-se-ão novamente desertos por causa do
gelo do ódio. Assim, quase ninguém estará pronto para O acolher. Os grandes nem sequer se lembrarão
d'Ele, os ricos fechar-Lhe-ão as portas, enquanto os seus estarão muito ocupados a procurar-se e a afirmar-se
a si próprios.
"Quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda fé sobre a terra?"
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Jesus virá de improviso e o mundo não estará preparado para a sua vinda. Ele virá para um juízo
para o qual o homem não se encontrará preparado. VIRÁ PARA INSTAURAR NO MUNDO O SEU
REINO, DEPOIS DE TER DERROTADO E ANIQUILADO OS INIMIGOS.

Também nesta segunda vinda, o Filho virá a vós através da sua Mãe. Assim como o Verbo do Pai Se
serviu do meu seio virginal para chegar até vós, assim Jesus Se há-de servir-se do meu Coração
Imaculado para reinar entre vós. Esta é a hora do meu Coração Imaculado porque se está preparar a vinda
do glorioso Reino de amor de Jesus. Filhos predilectos preparai-vos como Eu para O receber. (…) encerrovos no meu Coração Imaculado para vos preparar para receberdes Jesus que está para chegar a vós no
esplendor do seu Reino.»
Rubbio (Itália), 12 de Abril de 1990, Quinta-feira Santa
422. Amou-os até ao extremo
« Jesus amou-vos até ao extremo (cfr. Jo 13,1), isto é, até ao fim dos tempos, porque a presença entre
vós de Cristo em estado de Vítima, em cada sacrário da terra, dá-vos segurança e confiança, alegria e
esperança no seu glorioso retorno.
"Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde Senhor Jesus".
Ide frequentemente diante do sacrário para os vossos encontros pessoais de amor com Jesus, que vos
espera; que Ele Se torne para vós o único e precioso tesouro que atrai, como um íman, o vosso coração
sacerdotal. Voltai a expor Jesus Eucarístico no altar para as solenes horas de adoração e reparação pública,
porque a nova era levará a um reflorescimento geral do culto eucarístico em toda a Igreja.
De facto, o advento do Reino glorioso de Cristo coincidirá com o maior esplendor do seu Reino
eucarístico entre vós.
Jesus Eucarístico derramará todo o seu poder de amor, que transformará as almas, a Igreja e
toda a humanidade.
Assim, a Eucaristia torna-se sinal de Jesus, que ainda hoje vos ama até ao extremo, porque vos conduz
até ao fim destes vossos tempos, para vos introduzir na nova era de santidade e de graça, para a qual vos
encaminhais todos, e que começará quando Jesus tiver instaurado o seu Reino entre vós».

Rubbio (Itália), 15 de Abril de 1990, Páscoa da Ressurreição
425. A segunda Páscoa na glória
« Que o vosso coração esteja cheio de alegria, filhos predilectos, porque se prepara para vós a segunda
Páscoa na glória.
Um sepulcro escuro e gelado forma esta pobre humanidade, que caminha nas trevas da rejeição de
Deus, é consumida pelo vento impetuoso das paixões e 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.
Em breve, abrir-se-á a porta deste imenso sepulcro em que jaz toda a humanidade.
Jesus Cristo, rodeado pelo coro dos Anjos, voltará no esplendor da sua divindade sobre as nuvens do
céu, prostradas a seus pés e formando um trono real, para levar a humanidade a uma nova vida, as almas à
Graça e ao amor, a Igreja ao seu mais alto cume de santidade; assim há-de instaurar no mundo o seu
Reino de glória».
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No dia 13 de Maio de 1990, em Fátima,
nº 426: Eu desço do Céu (3º SEGREDO)
- Satanás foi o dominador incontestado dos acontecimentos deste vosso século, levando toda a
humanidade a rejeitar Deus e a sua Lei de amor, difundindo por toda a parte a divisão e o ódio, a
imoralidade e a maldade, e fazendo legitimar em toda a parte o divórcio, o aborto, a obscenidade, a
homossexualidade (cfir. Catecismo da Igreja Católica, n. 2357-2359) e o recurso a todos os meios para
impedir a vida.
Eu desço do Céu para vos serem revelados os últimos segredos e para que Eu vos possa preparar
para tudo aquilo que deveis viver agora para a purificação da terra.
O meu terceiro segredo, que revelei aqui às três crianças a quem apareci e que até agora ainda
não vos foi revelado, tornar-se-á evidente para todos pelo próprio desenrolar dos acontecimentos.
A Igreja conhecerá a hora da sua maior apostasia, o homem iníquo introduzir-se-á no seu
interior e sentar-se-á no próprio Templo de Deus, enquanto o pequeno resto que permanecerá fiel, será
submetido às maiores provas e perseguições.
A humanidade viverá a hora do seu grande castigo e será assim preparada para receber o
Senhor Jesus que voltará a vós na glória.
É por isso que Eu ainda desço do Céu, sobretudo hoje, com as minhas numerosas aparições e
mensagens, para vos dispor a viver os acontecimentos que já estão para se cumprir, a fim de vos levar pela
mão a percorrer a parte mais difícil e dolorosa deste vosso segundo advento e para preparar as mentes e os
corações de todos para receber Jesus no momento já próximo do seu glorioso retorno».
Vacallo (Suíça), 3 de Junho de 1990, Festa de Pentecostes
427. O tempo do Espírito Santo
«Vós estais a aproximar-vos do momento em que se cumprirá o grande prodígio do segundo
Pentecostes.
Só o Espírito de Amor pode renovar o mundo inteiro.
Só o Espírito de Amor pode formar os novos céus e a nova terra. Só o Espírito de Amor pode
preparar os corações, as almas, a Igreja e toda a humanidade para receber Jesus, que voltará a vós na
glória.
Por isso, entrais nos tempos em que se tornará cada vez mais forte a acção divina do Espírito Santo.
Nestes tempos, o Espírito Santo tem a tarefa de vos levar à realização do desígnio do Pai Celeste, na perfeita
e universal glorificação do seu Filho Jesus Cristo.
Convido-vos a multiplicar em toda a parte os Cenáculos de oração comigo. Porque o meu Coração
Imaculado é a porta de ouro através da qual o Espírito Santo passa para chegar até vós e vos levar ao
segundo Pentecostes».
Cidade do México (México), 13 de Outubro de 1990, Aniversário da última aparição em Fátima
436. Eu revelo o meu segredo
« Hoje anuncio-vos que está para nascer a nova Igreja de luz, que o meu Filho Jesus forma em toda a
parte da terra, a fim de que esteja pronta para O receber, com fé e alegria, no já próximo momento da sua
segunda vinda.
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 com o seu preciosíssimo Sangue, ao estado do seu novo paraíso terrestre.
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Aquilo que se está a preparar é algo tão grande, como nunca houve desde a criação do mundo.
Preparai-vos com humildade, com fé e com intensa oração, Preparai-vos, recolhendo-vos todos no Cenáculo
espiritual do meu Coração Imaculado.
Preparai-vos no silêncio e na expectativa.
Eu só revelo o meu segredo ao coração dos pequeninos, dos simples, dos pobres, porque ele é acolhido
e acreditado por estes.
É por isso que Jesus está a actuar fortemente, nestes tempos, para preparar o seu advento na vida
dos simples, dos pobres, dos puros, dos pequeninos.
Será com um pequeno número destas crianças que o Senhor há-de instaurar, em breve, na terra
o seu glorioso Reino de amor, de santidade e de paz».
Dallas - Texas (E.U.A.), 1 de Novembro de 1990, Festa de Todos os Santos
437. O Paraíso unir-se-á á terra ~
« Na hora da grande prova o Paraíso unir-se-á à terra até ao momento em que se abrir a porta
luminosa, para fazer descer sobre o mundo a gloriosa presença de Cristo, que instaurará o seu Reino, no
qual a vontade divina será cumprida de maneira perfeita, assim na terra como no Céu».

São Paulo (Brasil), 8 de Dezembro de 1990, Festa da Imaculada Conceição
439. Abri os corações à esperança
«- O meu Coração Imaculado é o jardim celeste em que vos quero recolher, para vos oferecer para a
perfeita glória da Santíssima Trindade, nestes tempos da apostasia.
- O meu Coração Imaculado é o caminho luminoso que vos conduz ao alegre encontro com Jesus, que
está para voltar a vós na glória.
Participai, assim, do meu materno desígnio, que consiste em preparar os corações e as almas para
receber o Senhor que vem.
- Fui escolhida pela Santíssima Trindade para Me tornar Mãe do Verbo, que Se incarnou no meu seio
virginal; assim dei-vos o meu Filho Jesus.
O seu primeiro advento entre vós realizou-se na pobreza, na humildade e no sofrimento, porque Jesus
quis assumir os limites, a miséria e a fraqueza da nossa natureza humana. Assim, a minha acção materna
cumpriu-se no silêncio, na oração, no escondimento e na humildade.
- Fui escolhida pela Santíssima Trindade para Me tornar na Mãe do segundo advento. Assim, a minha
missão materna é preparar a Igreja e toda a humanidade para acolher Jesus que volta a vós na glória.
ESTA SUA SEGUNDA VINDA REALIZAR-SE-Á NA LUZ DA SUA DIVINDADE, PORQUE JESUS
VOLTARÁ A VÓS SOBRE AS NUVENS DO CÉU, NO ESPLENDOR DA SUA REALEZA, E SUBMETERÁ
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 exerce-se, nestes últimos

tempos, de maneira aberta e cada vez mais forte, a minha luz torna-se resplandecente em toda a parte da
terra.
O meu Reino de amor, que 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, que há-de renovar todas as coisas.
Escutai, então, todos a minha voz e segui a luz imaculada da minha beleza virginal, ao encontro do
esplendor divino de Cristo.
Abri os corações à esperança.
A segunda vinda de Cristo está próxima.
Os sinais que Ele mesmo vos deu, para vos preparar para O receber, nestes vossos tempos, estão
todos a realizar-se.
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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».
Dongo (Itália), 24 de Dezembro de 1990, Noite Santa
440. Acolhei os anúncios proféticos
« Preparai-vos todos para o segundo Natal do meu Filho Jesus.
O gelo do pecado ainda cobre a vida dos homens e dos povos; as trevas do erro invadem o mundo
inteiro; a rejeição de Deus e da sua Lei de amor é estabelecida como norma do v i ver humano. O ódio, a
impureza, o egoísmo e a divisão difundem-se e a ameaça de uma nova e terrível guerra torna-se, hoje
mesmo, mais concreta e próxima. Entrastes nos tempos que vos foram preditos.
Entrastes nos últimos tempos. Então, acolhei os anúncios proféticos que vos indicaram, de tantos
modos, que está próximo este seu segundo Natal.
Enquanto a noite profunda desce novamente sobre o mundo e muito gelo torna áridos os corações dos
homens, abri as vossas almas à confiança e à esperança e escutai com alegria o meu profético anúncio.
Como Mãe do segundo advento, Eu vos preparo para o seu novo Natal. Por isso, estou a formar, em toda a
parte do mundo, o meu exército dos pequeninos, dos pobres, dos humildes, dos puros de coração, para
preparar assim um berço precioso para Jesus, que voltará a vós na glória».

Todos os anos o Pe. Gobbi era recebido por S. João Paulo II,
para concelebrar com ele na sua capela privada
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San Marco (Itália), 22 de Novembro de 1992, Festa de Cristo Rei
483. Oráculo do Senhor
« - Jesus Cristo é Rei, porque é o Verbo eterno, o Filho Unigénito do Pai, a Imagem da sua substância,
o Esplendor da sua glória. Por meio d'Ele tudo foi criado e, portanto, todas as coisas que existem fora de
Deus, estão sujeitas ao seu domínio régio e universal.
"Disse o Senhor ao meu Senhor: 'Senta-te à minha direita, até que Eu faça de teus inimigos escabelo
de teus pés'. O Senhor estenderá de Sião o ceptro do teu poder e tu dominarás no meio dos teus inimigos. 'A
ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste nos esplendores da santidade: antes da aurora, como
orvalho Eu te gerei" (cfr. Sal 109, 1-3).
- Jesus Cristo é Rei, também por causa da sua conquista. De facto, no momento da Incarnação, o
Verbo assume na sua Pessoa divina a natureza humana e, nesta união hipostática, a humanidade é elevada a
uma comunhão pessoal com a própria Divindade.
Com a obra da Redenção consumada no Calvário, Jesus liberta o universo criado da escravidão de
satanás, ao qual tinha ficado submetido por causa do pecado cometido pelo primeiro homem, pagando Ele
mesmo, na Cruz, o preço devido à Justiça divina.
Assim, todo o universo, redimido do maligno e reconduzido a uma plena comunhão de vida com o Pai
Celeste, pertence ao domínio régio de Cristo e participa do seu próprio desígnio de Vencedor do pecado e da
morte, de Filho de Deus e de cidadão da Jerusalém celeste.
"Eu sou o Primeiro e o Ultimo, O que vive. Estive morto, mas eis-Me vivo pelos séculos dos séculos. E
tenho as chaves da morte e da morada dos mortos.”
“Ao vencedor, ao que praticar até ao fim as minhas obras, darei poder sobre as nações: há-de regêlas com ceptro de ferro e quebrá-las, como se quebram vasos de barro, conforme o poder que recebi de meu
Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Não apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecê-lo-ei diante
de meu Pai e dos seus Anjos. Farei dele uma coluna no templo do meu Deus e jamais sairá dele; escreverei
sobre ele o Nome do meu Deus e o nome da cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do Céu de junto do
meu Deus, e também o meu Nome novo" (cfr. Ap 1, 18; 2, 26-28; 3, 5; 3, 12).
- Jesus Cristo é Rei, porque faz parte da sua missão divina reconduzir o universo criado à perfeita
glorificação do Pai, purificando-o com o fogo abrasador do Espírito Santo, de modo que seja completamente
libertado de todo o espírito do mal, de toda a sombra de pecado e possa, assim, abrir-se ao encanto de um
novo paraíso terrestre.
Então o Pai será glorificado e o seu nome será santificado por toda a criação.
Será nesta criação, renovada por uma perfeita comunhão de vida com o Pai, que Jesus Cristo
instaurará o seu Reino de glória, a fim de que a obra da sua divina Redenção possa ter o seu perfeito
cumprimento.
O Espírito Santo abrirá os corações e as mentes, a fim de que todos possam cumprir a vontade
do Pai e do Filho, de modo que a vontade divina seja realizada perfeitamente também na terra, tal
como no Céu.
Para chegar a estes novos céus e a esta nova terra, é preciso passar pela prova dolorosa e sangrenta da
purificação, da grande tribulação e do castigo.
Meus predilectos e filhos consagrados ao meu Coração Imaculado, escutai as palavras da vossa Mãe
Celeste, que docemente vos prepara e vos leva a viver estes acontecimentos, porque já chegaram os tempos
que vos foram preditos pelo profeta Zacarias.
"Oráculo do Senhor. Ferirei o pastor e o rebanho dispersar-se-á; então voltarei a minha mão para os
fracos.
Oráculo do Senhor. Em toda a terra, DOIS TERÇOS SERÃO EXTERMINADOS E PERECERÃO,
E SOMENTE UM TERÇO SERÁ POUPADO. Farei passar este terço pelo fogo; purificá-lo-ei como se
purifica a prata, prová-lo-ei como se prova o ouro. Ele invocará o meu Nome e Eu o ouvirei; e direi: 'Este é
o meu povo!. E ele dirá: 'O Senhor é o meu Deus" (cfr. Zac 13, 7-9).
Neste dia, em que celebrais a solenidade litúrgica de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo,
convido-vos a prestar-Lhe a vossa homenagem de uma fé heróica, de uma segura esperança e de uma
ardente caridade, esperando pelo seu glorioso retorno, que vos conduzirá à vossa já próxima libertação. Pois,
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como atesta a Sagrada Escritura, "Jesus Cristo é a Testemunha fiel, o Primogénito dos mortos, o Chefe dos
reis da terra. Jesus Cristo ama-nos e libertou-nos dos nossos pecados com o Sacrifício da sua vida. Ele feznos reinar com Ele, como sacerdotes ao serviço de Deus, seu Pai. A Ele a glória e o poder para sempre.
Amen.
Atenção! Jesus Cristo virá por entre as nuvens e todos O verão, mesmo aqueles que O mataram;
e à vista d'Ele os povos da terra baterão no peito e chorarão por Ele.
Sim. Amen.
Eu sou o Primeiro e o Último, diz Deus, o Senhor que é, que era e que vem, o Dominador de todo o
universo" (cfr. Ap 1, 5-8).
Com a alegria de uma Mãe que Se vê cada vez mais ouvida e seguida pelas suas pequenas crianças,
pelo caminho traçado por Mim, como Profetiza destes últimos tempos em que viveis, e com o meu Filho
Jesus Cristo, hoje adorado no esplendor da sua divina realeza, abençoo-vos em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo».

Rubbio (Itália), 31 de Dezembro de 1992
486. O fim dos tempos
« Já vos anunciei várias vezes que se aproxima o fim dos tempos e a vinda de Jesus na glória. Quero
agora ajudar-vos a compreender os sinais descritos na Sagrada Escritura, que indicam já estar próximo o
seu glorioso retorno.
Estes sinais são claramente indicados nos Evangelhos, nas Cartas de S. Pedro e de S. Paulo e estão a
realizar-se nestes anos.
1 - O primeiro sinal é a difusão dos erros, que levam à perda da fé e à apostasia.
Estes erros são difundidos por falsos mestres, por célebres teólogos que já não ensinam as verdades do
Evangelho, mas sim perniciosas heresias, baseadas em raciocínios humanos e errados. É por causa do ensino
dos erros que se perde a verdadeira fé e se difunde por toda a parte a grande apostasia.
"Tomai cuidado para que ninguém vos engane. Porque virão muitos e hão-de enganar muita gente.
Surgirão falsos profetas que hão-de enganar a muitos" (cfr. Mt 24, 4-5.11).
"O Dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a grande apostasia" (cfr. 2 Tes 2, 3).
"Surgirão entre vós falsos mestres. Estes tentarão difundir heresias perniciosas e voltar-se-ão até
contra o Senhor que os salvou. Muitos os ouvirão e levarão, como eles, uma vida imoral e, por sua culpa, a
fé cristã será desprezada. Movidos pela cobiça, hão-de enganar-vos com raciocínios erróneos" (cfr. 2 Pe 2,
1-3).
2 - O segundo sinal é o rebentar de guerras e de lutas fratricidas, que levam ao predomínio da
violência e do ódio e a um resfriamento geral da caridade, ao mesmo tempo que se hão-de tornar cada vez
mais frequentes as catástrofes naturais, como epidemias, fomes, inundações e terramotos.
"Quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerras, não vos assusteis: é necessário que isto
aconteça. Há-de erguer-se povo contra povo e reino contra reino, e haverá fomes e terramotos em diversas
regiões. Tudo isto será apenas o início de sofrimentos maiores. O mal estará tão difundido que o amor se
resfriará em muitos. Mas Deus salvará aquele que perseverar até ao fim" (cfr. Mt 24, 6-13).
3 - O terceiro sinal é a sangrenta perseguição daqueles que se mantêm fiéis a Jesus e ao seu Evangelho
e permanecem firmes na verdadeira fé. Entretanto, o Evangelho será pregado por toda a parte do mundo.
"Sereis presos, perseguidos e mortos. Sereis odiados por todos por minha causa. Então, muitos
abandonarão a fé, odiar-se-ão e atraiçoar-se-ão uns aos outros. Entretanto, a mensagem do Reino de Deus
será proclamada em todo o mundo; todos os povos deverão ouvi-la. E então virá o fim" (cfr. Mt 24, 910.14)
4 - O quarto sinal é o horrível sacrilégio cometido por aquele que se opõe a Cristo, isto é, pelo
anticristo. Entrará no Templo santo de Deus e sentar-se-á no seu trono, fazendo-se adorar ele mesmo como
Deus.
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"Levantar-se-á contra tudo aquilo que os homens adoram e leva o nome de Deus. O homem iníquo
virá com o poder de satanás, com toda a força de falsos milagres e falsos prodígios. Usará de toda a
espécie de engano maligno para fazer o mal" (cfr. 2 Tes 2, 4-9).
"Vereis um dia no lugar santo aquele que comete o horrível sacrilégio de que falou o profeta Daniel.
Quem lê procure compreender" (cfr. Mt 24, 15).
Filhos predilectos, para compreenderdes em que consiste este horrível sacrilégio, lede o que é predito
pelo profeta Daniel:
"Vai, Daniel, estas palavras estão escondidas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão
purificados, tornar-se-ão cândidos e íntegros, mas os ímpios continuarão a agir impiamente. Nenhum dos
ímpios entenderá estas coisas, mas os sábios compreendê-lo-ão.
Ora, desde o tempo em que for abolido o sacrifício quotidiano e se instalar a abominação da
desolação, haverá mil duzentos e noventa dias. Bem-aventurado aquele que esperar com paciência e chegar
aos mil trezentos e trinta e cinco dias" (cfr. Dn 12, 9-12).
A Santa Missa é o Sacrifício quotidiano, a oblação pura que é oferecida ao Senhor em toda a parte,
desde o nascer ao pôr-do-sol.
O Sacrifício da Missa renova o Sacrifício consumado por Jesus no Calvário. ACOLHENDO A
DOUTRINA PROTESTANTE, DIR-SE-Á QUE A MISSA NÃO É UM SACRIFÍCIO, MAS APENAS
A SANTA CEIA, isto é, a recordação daquilo que Jesus fez na sua Última Ceia. E ASSIM SERÁ
SUPRIMIDA A CELEBRAÇÃO DA SANTA MISSA. É NESTA ABOLIÇÃO DO SACRIFÍCIO
QUOTIDIANO QUE CONSISTE O HORRÍVEL SACRILÉGIO REALIZADO PELO
ANTICRISTO, cuja duração será de cerca de três anos e meio, isto é, de mil duzentos e noventa dias.
5 - O quinto sinal é constituído por, fenómenos extraordinários que aparecem no firmamento do céu.
"O sol escurecer-se-á, a lua perderá a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão
abaladas" (cfr. Mt 24, 29).
O milagre do sol ocorrido em Fátima, durante a minha última aparição, pretende indicar-vos que já
entrastes nos tempos em que se hão-de cumprir estes acontecimentos, que vos preparam para o retorno de
Jesus na glória.
"Então ver-se-á no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra chorarão e os homens
verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e glória" (cfr. Mt 24, 30).
Meus predilectos e filhos consagrados ao meu Coração Imaculado, quis esclarecer-vos sobre estes
sinais que Jesus vos indicou no seu Evangelho, para vos preparar para o fim dos tempos, porque eles estão a
realizar-se nos vossos dias.
Convido-vos então a permanecerdes fortes na fé, firmes na esperança e ardentes na caridade. Deixaivos levar por Mim e recolhei-vos todos no refúgio seguro do meu Coração Imaculado, que Eu vos preparei
precisamente para estes últimos tempos.
Lede comigo os sinais do vosso tempo e vivei na paz do coração e na confiança. Eu estou sempre
convosco, para vos dizer que a realização destes sinais vos indica com certeza que está próximo o fim dos
tempos, com o retorno de Jesus na glória.
"Aprendei esta parábola tirada da figueira: quando os seus ramos estão tenros e despontam as
primeiras folhas, compreendeis que está próximo o Verão. Do mesmo modo, quando virdes acontecer estas
coisas, sabei que a vossa libertação está próxima" (cfr. Mt 24, 32-33)».
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Sydney (Austrália), 21 de Novembro de 1993 Festa de Crista-Rei
506. O Reino glorioso de Cristo
«- O Reino glorioso de Cristo estabelecer-se-á, antes de mais, nos
corações e nas almas. Esta é a parte mais preciosa da realeza divina de
Jesus.
De facto, foi para isso que o Verbo Se fez Homem e veio habitar no
meio de nós. Foi para isso que o Filho Se fez obediente ao Pai até à morte e
morte de cruz.
Com a Redenção realizada por Jesus no Calvário, fostes subtraídos ao
domínio de satanás, libertados do pecado, que é o jugo da sua escravidão e
tomastes-vos filhos de Deus, porque Jesus vos comunicou o seu amor e a sua
própria Vida.
Por isso os corações renovados pelo Amor e as almas santificadas
A Cruz gloriosa de Dozulé
pela Graça são a parte mais preciosa da realeza divina de Jesus.
- O Reino glorioso de Cristo corresponderá a um geral florescimento de santidade e de pureza, de
amor e de justiça, de alegria e de paz: os corações dos homens serão transformados pela força poderosa
do Espírito Santo, que Se derramará 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 só para glória do Senhor. E o Senhor será glorificado quando a sua vontade divina for
cumprida perfeitamente por cada um de vós. Portanto, o Reino glorioso de Cristo coincidirá com o
perfeito cumprimento da vontade de Deus por parte de cada uma das suas criaturas, para que ela se
cumpra também nesta terra, tal como se cumpre no Céu. Mas ISTO NÃO É POSSÍVEL SE ANTES
NÃO FOR DERROTADO SATANÁS, o sedutor, o espírito da mentira que sempre interveio na
história dos homens para os conduzir à rebelião contra o Senhor e à desobediência da sua Lei.
- O Reino glorioso de Cristo estabelecer-se-á DEPOIS DA DERROTA TOTAL DE SATANÁS E
DE TODOS OS ESPÍRITOS DO MAL E COM A DESTRUIÇÃO DO SEU PODER DIABÓLICO.
Assim, ele será preso e precipitado no Inferno e será fechada a porta do abismo, para que não possa mais sair
e fazer mal ao mundo. No mundo reinará Cristo.
- O REINO GLORIOSO DE CRISTO COINCIDIRÁ COM O TRIUNFO DO

REINO EUCARÍSTICO DE JESUS porque Jesus manifestar-Se-á num mundo purificado e
santificado, completamente renovado pelo Amor, sobretudo no mistério da sua presença eucarística.
A Eucaristia derramará todo o seu poder divino e tornar-se-á o novo sol, que reflectirá os seus
raios luminosos nos corações e nas almas e depois na vida dos indivíduos, das famílias e dos povos, fazendo
de todos um só rebanho, dócil e manso, do qual Jesus há-de ser o único Pastor. É para estes novos céus e
esta nova terra que vos conduz a vossa Mãe Celeste, que hoje vos reúne de toda a parte do mundo
para vos preparar para receber o Senhor que vem».
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Capoliveri (Itália), 1 de Abril de 1994, Sexta-feira Santa
517. A Cruz luminosa
« A Cruz ensanguentada que contemplais hoje no pranto, será a causa da vossa maior alegria, porque
se há-de transformar numa grande Cruz luminosa.
A Cruz luminosa que se estenderá do Oriente ao Ocidente e que aparecerá no céu, será o sinal do
retorno de Jesus na glória. (cfr Mt 24,30): “ENTÃO APARECERÁ NO CÉU O SINAL DO FILHO DO
HOMEM; E TODAS AS TRIBOS DA TERRA SE LAMENTARÃO, E VERÃO O FILHO DO HOMEM,
VINDO SOBRE AS NUVENS DO CÉU, COM PODER E GRANDE GLÓRIA.”
A Cruz luminosa do patíbulo, transformar-se-á no trono do seu triunfo, porque Jesus virá sobre ela
para instaurar o seu Reino glorioso no mundo.
A Cruz luminosa que aparecerá no céu, no fim da purificação e da grande tribulação, será a
porta que abrirá o longo e tenebroso sepulcro em que jaz a humanidade, para a conduzir ao novo
Reino de vida, que Jesus há-de trazer com o seu glorioso retorno».

Cidade do México (México), 5 de Dezembro de 1994, Cenáculo nacional do M.S.M. no Santuário de
Nossa Senhora de Guadalupe
533. A pupila dos meus olhos
«Neste tempo em que Jesus Eucarístico está rodeado por tanta indiferença, por tanto vazio, vós
difundis ainda as horas solenes de adoração eucarística, circundais Jesus Eucarístico de flores e de luzes,
como sinais indicativos do vosso amor e da vossa terna piedade. Sois a pupila dos meus olhos porque sois
simples, pobres, humildes e Me amais assim com todo o candor do vosso coração de crianças. Viste, meu
pequeno filho, com que entusiasmo sou amada, invocada e glorificada por todos estes meus filhos
mexicanos? Por isso, será daqui que começará a minha grande vitória contra todas as forças maçónicas e
satânicas, para o maior triunfo do meu Filho Jesus.
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Confirmo-te que pelo Grande Jubileu do ano 2000, acontecerá o triunfo do meu Coração
Imaculado, que Eu vos predisse em Fátima e ele realizar-se-á com o retorno de Jesus na glória, para
instaurar o seu Reino no mundo. Assim podereis ver, finalmente, com os vossos olhos os novos céus e a
nova terra».
Esta mensagem foi uma das razões porque muita gente abandonou e desacreditou o Movimento
Sacerdotal Mariano. Numa outra mensagem, mais tarde, a Virgem Maria referiu que tinha pedido a Deus Pai
para que lhe desse mais tempo para salvar mais almas, ao que o Pai acedeu…
Puerto de la Cruz - Tenerife (Espanha), 8 de Dezembro de 1995, Festa da Imaculada Conceição
559. O meu desígnio
« Fui concebida sem pecado original e assim pude realizar, de maneira perfeita, na minha vida, o
desígnio da Santíssima Trindade e responder à missão que Ela Me confiou de Me tornar a Mãe do Verbo
Incarnado.
- O meu desígnio é conduzir à batalha o exército dos filhos de Deus, para combater e vencer as insídias
daqueles que se puseram ao serviço de satanás e combatem para difundir no mundo o reino do mal, do erro,
do pecado e da impureza.
- O meu desígnio é conduzir toda a criação ao seu esplendor original, de modo que o Pai Celeste Se
possa reflectir novamente nela com complacência e receber do universo criado a sua maior glória.
- O meu desígnio é levar todos os meus filhos pelo caminho da perfeita imitação de Jesus, de maneira
que, neles, Ele possa reviver e contemplar com alegria os frutos copiosos que nasceram do grande dom da
sua Redenção.
- O meu desígnio é preparar os corações e as almas para receberem o Espírito Santo, que Se há-de
derramar em plenitude para trazer ao mundo o seu segundo Pentecostes de fogo e de amor.
- O meu desígnio é indicar a todos os meus filhos o caminho da fé e da esperança, da caridade e da
pureza, da bondade e da santidade.
Assim, no jardim do meu Coração Imaculado, preparo o pequeno resto que permanecerá fiel a Cristo,
ao Evangelho e à Igreja, no meio das ondas tempestuosas da apostasia e da perversão.
E será com este pequeno rebanho, guardado no Coração Imaculado da vossa Mãe Celeste, que
Jesus há-de trazer o seu Reino glorioso ao mundo».
Voltamos agora às revelações no Prado Novo do Escorial:
2 de Outubro de 1981
NOSSA SENHORA:
«Diz a todos que o Filho do Homem virá na
glória de Seu Pai acompanhado dos Seus Anjos e
retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e toldos
os povos da Terra baterão no peito e verão o Filho do
Homem vir sobre as nuvens do céu com grande
poder e majestade.»
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21 de Novembro de 1982 (Festa de Cristo Rei)
NOSSA SENHORA:
«Quero que rezeis pela salvação do mundo inteiro. O cálice da misericórdia está cheio: o da justiça vai
chegar de um momento para o outro. Fazei oração, fazei penitência. Em breve o Filho de Deus, Cristo, o
Rei dos reis, virá com os Seus Anjos numa nuvem, com o Seu grande poder e majestade. Fazei
penitência pelos que não fazem, rezai pelos que não rezam. Meus filhos, a justiça do Pai está prestes a
fazer justiça a toda a Humanidade.»
2 de Abril de 1983, (Sábado Santo)
NOSSA SENHORA:
«Deus Pai vai rasgar o firmamento de um momento para o outro e fazer aparecer sobre as
nuvens milhares de exércitos de Anjos que tornarão a Terra vermelha de sangue de fogo. Sim, Minha
filha, Eu Mesma estarei aí entre eles, para levar os escolhidos. Mais ainda, estarei como Mãe de
misericórdia, mas com o Meu Coração rasgado de dor ao ver que muitos filhos estão selados com o escudo
do Inimigo: o seiscentos e sessenta e seis.
Meus filhos, AINDA TENDES ALGUM TEMPO PARA VOS ARREPENDERDES. Grita, Minha
filha, grita que as almas consagradas, muitas delas, atraiçoaram o Meu Filho, introduziram-se no mundo dos
prazeres e dos vícios e ficaram presas às coisas terrenas. Rezai por elas, Meus filhos. Muitas almas estão a
salvar-se com as vossas orações. Aproximai-vos da Eucaristia, Meus filhos. Fazei oração e sacrifícios.
Continuai a rezar o santo Terço e oferecei-o por todos os Meus filhos, pelos pobres pecadores, que
tanta pena Me dão! Quantos vivem no pecado sem quererem saber dos Meus avisos! Já só faltam
alguns segundos, Minha filha, para a ira de Deus Pai cair sobre toda a Humanidade. Continuai a rezar,
Meus filhos, continuai a rezar o santo Terço.»
20 de Maio de 1984
NOSSA SENHORA:
«Se todas as almas consagradas rezassem diariamente o Terço, o
mundo estava salvo, Minha filha.»
31 de Maio de 1984:
NOSSA SENHORA:

«(…) se vós Me ajudásseis, o mundo estaria salvo. Mas quero salvar, pelo menos, a terça parte da
Humanidade. Quando chegar esse momento, Meus filhos, de todos aqueles que se encontrarem nas suas
casas ou nos seus campos, DE TRÊS SERÁ ESCOLHIDO UM. Mas SE ESSES TRÊS ESTIVEREM
PREPARADOS E A CUMPRIREM OS MANDAMENTOS DA LEI DE DEUS, SERÃO OS TRÊS SALVOS .
Um será tomado e outro será deixado, porque CUMPRIS MUITO POUCO OS MANDAMENTOS DA LEI
DE DEUS.»
9 de Junho de 1984
NOSSA SENHORA:
«O Espírito Santo está entre vós, Meu filhos, a preparar-vos para aquele grande momento em
que Cristo virá resplandecente, sobre uma nuvem, com o Seu grande poder e a Sua grande majestade.»
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4 de Abril de 1985 (Luz Amparo recebe a estigmatização)
O SENHOR:
«Amai a Minha Mãe, que Ela vos trará a Mim, e Eu vos levarei ao Pai. Quando Eu vier [na
Segunda Vinda], virei como juiz e não como amigo, Meus filhos. Peço-vos, por isso, que
procureis fazer boas obras. Amai-vos uns aos outros e confessai os vossos pecados. Cumpri os Dez
Mandamentos para vos poderdes salvar.»

1 de Março de 1986
NOSSA SENHORA:
«Quando chegar o momento da vinda de Cristo, Meus filhos, EU VIREI COM ELE, POIS
DEUS PAI ASSIM O ORDENA. Deus Pai ordenou que a Luz viesse ao mundo, gerando-Se no Meu
seio; Deus Pai ordenou que Eu estivesse presente na Segunda Vinda do Meu Filho para O ajudar a
salvar o mundo.»
3 de Janeiro de 1987
NOSSA SENHORA:
«E vós, almas que ainda amais a Deus vosso Criador, entregai-vos nas Suas mãos e vinde a Mim,
que Eu vos protegerei sob o Meu manto, para que Satanás não possa arrebatar-vos. O Meu Coração
ama tanto as almas, Meus filhos, tanto…, que no último dia do fim dos tempos virá para salvar a
Humanidade!»
4 de Abril de 1987
NOSSA SENHORA:
«(…) por Maria, veio a salvação ao mundo e, com Maria, na Segunda Vinda, virá também a
Salvação.
Sim, Meus filhos, por Maria veio a Redenção e por Maria virá a Salvação. O Salvador nasceu
da Virgem Pura e Imaculada, mas os homens blasfemam contra Ela, negando-Lhe esse dom que Deus
Lhe outorgou de ser Pura e Imaculada. Quem não ama Maria, não ama Jesus.»
6 de Fevereiro de 1988
JESUS:
«(…) virá o Messias como vós dizeis, repleto de poder e de majestade e dará morte aos Seus
inimigos, mas esqueceis-vos que essa é a Segunda Vinda. Na Primeira Vinda, o Messias veio, mas para
ser feito opróbrio e escárnio; será crucificado, desprezado e humilhado. É assim que Ele irá redimir o Seu
Povo. Não será como vós dizeis, uma glória temporal; Ele virá ensinar aos homens uma Glória eterna.
Uma doutrina com uma Igreja e sacramentos, para que os homens se possam salvar. Ai, cegos!
(…) ficai a saber que o Messias virá primeiramente redimir o mundo com a Glória eterna e só
DEPOIS VIRÁ JULGAR E PEGAR FOGO À TERRA CONTRA OS SEUS INIMIGOS. ESTA
SERÁ A SEGUNDA VINDA, mas esquecestes a primeira.»
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5 DE MARÇO DE 1994
Jesus: «Minha filha, virei cheio de glória, mas não deixarei a Minha Cruz. E este sinal será visto de
todas as partes do mundo. Virei cheio de glória e com exércitos de anjos.»
2 DE JANEIRO DE 1999
Jesus: «Tenho de vos repetir, Meus filhos, que virei à Terra e não encontrarei amor nem paz entre os
homens. Deixei dito: “Eu descerei com o Meu Pai e com o Espírito Santo e habitarei naqueles que
tenham cumprido os Mandamentos e, em especial, naqueles que se amem uns aos outros.” Foi o que vim
recordar aos homens, mas eles fecham os seus ouvidos às Minha palavras. Ingratos!»
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MEDJUGORJE

Os 6 videntes:
Em cima: Mirjana Vicka, Ivanka
Ivan, Marija e (em baixo): Jacov

Jamais, em qualquer lugar, em toda a história, desde o início do mundo, Nossa Senhora
apareceu por tanto tempo, e diariamente, como em Medjugorje. A aparição, ali, é algo singular. O
Seu plano, é de Deus, e é urgente: “EU VENHO CHAMAR, PELA ÚLTIMA VEZ, O MUNDO À
CONVERSÃO. Depois desta vez, não mais aparecerei na terra.” A Santíssima Virgem diz que este é um
tempo especial para a humanidade, em que são concedidas muitas graças e o Céu convida o mundo à
salvação. Depois, VIRÁ UM SEGUNDO PERÍODO, TEMPO DE DURA PURIFICAÇÃO DA
HUMANIDADE e, por último, O TERCEIRO, QUANDO SERÁ A MANIFESTAÇÃO DE DEUS.

RESUMO DAS MENSAGENS
“Venho chamar o mundo à conversão pela última vez. Depois desta vez não aparecerei mais sobre a
terra. [2.5.82]
- Depois dos eventos que estão para acontecer e que estão próximos, será tirado a Satanás o poder que
ainda detém… Rezai para que venha para o mundo inteiro o reino do amor. - Rezai para que surja
depressa um tempo de paz que o meu Coração anseia com impaciência… [25.6.95]
- “Convosco desejo renovar a oração e convidar-vos ao jejum, para oferecer a Jesus para a vinda de um
novo tempo, um tempo de Primavera”. [25.10.00]
”A paz do mundo está em crise; tornai-vos irmãos entre vós, aumentai a oração e o jejum para serdes
salvos. [30.11.83]
– “Apressai a vossa conversão. Não espereis o sinal anunciado. Para os não crentes será demasiado
tarde para se converter… Rezarei a Meu Filho para que não castigue o mundo, mas, suplico-vos, converteivos! Vós não podeis imaginar aquilo que acontecerá nem o que o Pai Eterno enviará sobre à terra. Por
isso convertei-vos! Renuncia a tudo, fazei penitência.”[24.6.83]
– “Os castigos acontecerão se o mundo não se converter. Chamai o mundo à conversão. Tudo depende da
sua conversão.” [15.12.83]”
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O REINO GLORIOSO DE CRISTO
Sobre todos estes temas do fim dos tempos vejam por favor o blog
apelosdenossasenhora.blogspot.com, do meu amigo João Pedro – muito, mesmo muito aprendi, lendo
todos as suas publicações! Obrigado João.
«O Reino glorioso de Cristo estabelecer-se-á depois da derrota de Satanás e de todos os espíritos do
mal e com a destruição do seu poder diabólico. Assim, ele será preso e precipitado no Inferno e será fechada
a porta do abismo, para que não possa mais sair e fazer mal ao mundo». (Nossa senhora ao Pe. Gobbi;
Sydney, 21 de Março de 1993)

A rebelião do homem contra Deus (cf. Gn 3) rompeu a harmonia entre o homem e a natureza (cf. Gn
3,17-19), entre o homem e o homem (cf. Gn 4). Os profetas anunciam guerras e invasões como castigo das
infidelidades de Israel. Pelo contrário, a era messiânica (o tempo do Messias) que traz o perdão dos
pecados e a reconciliação com Deus e o reino da justiça, estabelece a paz que é a sua consequência:
fertilidade do solo (cf. Am 9,13-14; Os 2,20.23-24); desarme geral (cf. Is 2,4.9,4; Mi 4,3-4.5,9-10; Za 9,10);
paz perpétua (cf. Is 9,6.32,17.60,17-18; Sof 3,18; Za 3,10; Jl 4,17). A Nova Aliança é uma aliança de paz
(cf. Ez 34,25.37,26). O Reino Messiânico é um reinado de paz (cf. Za 9,8-10; Sal 72,3-7). Esta paz
estende-se ao reino animal. SÍMBOLO DA PAZ DO REINO MESSIÂNICO É A RESTAURAÇÃO DA
PAZ PARADISÍACA DO EDÉN TAL COMO EXISTIA ANTES DO PECADO.
A terra prometida é esta mesma terra libertada e renovada para que os crentes «recebam com justiça os
frutos do sofrimento na criação mesma em que trabalharam ou foram afligidos, provados de todas as
maneiras pelo sofrimento; e sejam vivificados na mesma criação em que padeceram morte a causa do amor
de Deus; e reinem na mesma criação em que serviram servidão» (IRENEO, Adv. haer. V 32,1).
Uma das funções do Reino dos justos é manifestar plenamente a justiça de Deus na actual figura do
cosmos, tal como lemos anteriormente em São Paulo (Rm 8,19-22), e nos profetas (Ez 36,24-38; Jr 31,3334; Is 11,1-9).
O livro do Apocalipse quando fala da Vinda de Nosso Senhora para instaurar o seu Reino messiânico,
aparece antes como destruidor da iniquidade e exterminador das nações e homens que não acolheram o
seu Divino Sangue Redentor, mas preferiram o reinado do príncipe de este mundo, isto é, Satanás, e o
seu servo, o Anticristo.
«E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco; e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e
Verdadeiro; e julga e combate com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo; e sobre a sua cabeça
havia muitos diademas; e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de
veste tingida em sangue; e o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu
em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir
com ela as nações; e ele as regerá com vara de ferro; e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da
ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis, e Senhor dos
senhores.
E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava
assentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela
fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois
foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que
saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes» (Ap 19,1121).
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É o fim deste tempo, o fim da sexta idade, que é o tempo da pregação do Evangelho inaugurado com a
Paixão, Morte e ressurreição de Nosso Senhor:
«Proclamar-se-á esta Boa Nova do Reino no mundo inteiro, para dar testemunho a todas as nações. E
então chegará o fim [da idade]» (Mt 24,14).
Começará então o Reino de Cristo (a sétima idade):
«E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele
prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. E lançou-o no
abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os mil anos se
acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo.
Vi também alguns tronos; e aos que neles estavam sentados foi dado o poder de julgar. Vi ainda as
almas dos que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela Palavra de Deus, os quais não adoraram a
besta, nem a sua estátua, nem trouxeram na fronte ou na mão a marca da besta. Eles reviveram e reinaram
com Cristo durante mil anos. O resto dos mortos não voltou à vida antes de se cumprirem os mil anos. Esta é
a primeira ressurreição.
Felizes e santos os que tomam parte na primeira ressurreição”. Sobre eles a segunda morte não tem
qualquer poder; mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante mil anos». (Ap 20,16).
«Tu és digno de receber livro e de abrir selos; porque foste morto e, com o teu sangue, resgataste para
Deus, homens de todas as tribos, línguas, povos e nações; e fizeste deles um reino de sacerdotes para o nosso
Deus; e reinarão sobre a terra». (Ap 5,9-10)
São Luís Maria Grignon de Montfort , no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem,
nº 1 escreve: «Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela
que deve reinar no mundo».
Em Fátima, a 13 de Julho de 1917, é a mesma Mãe de Deus que o anuncia: «Por fim o Meu Imaculado
Coração triunfará».
Também nas aparições em Akita, em 1973, anuncia a Mãe de Deus: «Aqueles que põem a sua
confiança em Mim serão salvos».
No Escorial, a 5 de Setembro de 1987, Nossa Senhora anuncia mais uma vez: «Por mim, minha filha,
formou-se a Igreja na Terra. E POR MIM, MINHA FILHA, VIRÁ O PARAÍSO ».

OS CINCO SINAIS QUE PRECEDEM A INSTAURAÇÃO
DO REINADO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
Michael Schmaus (1897-1993) foi um teólogo dogmático de renome, director da
tese doutoral de Joseph Ratzinger. No séptimo volume da sua Dogmática, referente às
verdades escatológicas, agrupa em cinco os sinais que precedem a instauração do Reino
de Nosso Senhor Jesus Cristo.
São eles:
- a predicação do Evangelho a todas as gentes;
- a Grande Apostasia e a manifestação do Anticristo;
- a conversão do Povo Judeu;
- penas e tribulações da Igreja;
- o caos da criação.
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SÃO CIRILO DE JERUSALÉM (315-386), BISPO E DOUTOR DA IGREJA
CATEQUESE XV
A SEGUNDA VINDA DE CRISTO
OS DOIS ADVENTOS DE CRISTO
“Anunciamos o advento de Cristo. Não, porém, um só, mas também o segundo,
muito mais glorioso que o primeiro. Aquele revestiu um aspecto de sofrimento; este trará
consigo o diadema do reino divino.
No seu primeiro advento, foi envolvido em faixas e deitado num presépio (Lc 2,7); no segundo, será
revestido com um manto de luz (cf. Sal 104,2a). No primeiro suportou a cruz, sem recusar a sua ignomínia
(Hebr 12,2); no segundo, aparecerá glorioso, escoltado pela multidão dos Anjos (cf. Mt 25,31).
Virá o Salvador, não para ser novamente julgado, mas para chamar a juízo aqueles que O julgaram.
Ele que, ao ser julgado, guardou silêncio (Mt 27,12), lembrará as atrocidades dos malfeitores, que O levaram
ao suplício da cruz, e lhes dirá: Tudo isto fizestes e Eu calei-me (Sal 50,21).
Naquele tempo veio para cumprir o desígnio de amor misericordioso, ensinando e persuadindo os
homens com suavidade; no fim dos tempos, queiram ou não, todos se hão-de submeter ao seu reinado.
Do segundo advento fala o profeta Malaquias: “Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem
subsistirá, quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros.
E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata; e purificará os filhos de Levi, e os refinará como
ouro e como prata; então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será
agradável ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos.
E chegar-me-ei a vós para juízo; e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os
adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva, e
o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos.
Porque eu, o Senhor, não mudo; por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos.”(Mal 3,12-6).
Escrevendo a Tito, também Paulo se refere aos dois adventos com estas palavras: Manifestou-se a
graça de Deus, ensinando-nos a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos, e a viver no mundo
presente com toda a sobriedade, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da
glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo (Tit 2,11-13).
Afirmamos, tal como a recebemos por tradição, que acreditamos n’Aquele que subiu aos Céus e está
sentado à direita do Pai e que há-de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não
terá fim.
Virá, portanto, do alto dos Céus, Nosso Senhor Jesus Cristo. Virá no fim deste mundo, em sua glória,
no último dia. Será então o fim deste mundo criado e o início de um mundo novo.»
SANTO IRENEU, Contra as Heresias

O REINO ETERNO
Preparação gradual
31,2. Tendo o Senhor ido entre as sombras da morte, onde estavam as almas dos
mortos, e ressuscitando depois corporalmente, e depois de ressuscitado, sendo
levado ao céu, indicou que o mesmo aconteceria com seus discípulos, pois era para
eles que o Senhor fez tudo isso: as almas deles irão a um lugar invisível estabelecido por Deus e aí ficarão
até a ressurreição, à espera dela; depois, reassumirão seus corpos numa ressurreição perfeita, isto é, nos seus
corpos, da mesma forma que o Senhor ressuscitou, e irão à presença de Deus.
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32,1. Visto que alguns se deixam induzir ao erro por causa de discurso herético e ignoram as disposições de
Deus e o mistério da ressurreição dos justos e do reino que será o prelúdio da incorruptibilidade - reino pelo
qual os que serão julgados dignos se acostumarão paulatinamente a possuir Deus -, é necessário dizer sobre
isso que os justos, ressuscitando, à aparição de Deus, nesta criação renovada, primeiramente receberão a
herança que Deus prometeu aos pais e reinarão nela, e somente depois se realizará o juízo de todos os
homens. Com efeito, é justo que recebam o prémio do sofrimento naquela mesma natureza em que sofreram
e foram provados de todos os modos, e que naquela mesma em que foram mortos por amor a Deus e
suportaram a escravidão, recebam a vida e reinem. É necessário que a própria natureza seja reconduzida ao
seu estado primitivo para servir, sem limites, aos justos.
Cumprimento da promessa
Abraão não recebeu na terra nenhuma herança, mas andou sempre nela como estrangeiro e hóspede de
passagem. A propriedade da terra que Deus lhe tinha prometido e que não recebeu durante toda a sua estada
aqui na terra, é necessário que a receba com a sua posteridade, isto é, os que temem a Deus e crêem nele, na
ressurreição dos justos. A sua posteridade é a Igreja que, por meio do Senhor, recebe a filiação adoptiva de
Abraão.
"Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra". (Mt 5,4)
33,3. A bênção de que se falava, sem dúvida se refere aos tempos do reino, em que reinarão os justos, depois
de ter ressuscitado dos mortos, quando a criação, libertada e renovada, produzirá abundantemente toda
espécie de alimentos, pelo orvalho do céu e a fertilidade da terra.
Isto pode ser confirmado pelo facto de que os presbíteros que conheceram pessoalmente João, o discípulo do
Senhor, lembravam tê-lo ouvido referir o que o Senhor ensinava sobre estes tempos, com estas palavras:
"Virão dias em que crescerão videiras com dez mil cepas e sobre cada cepa dez mil ramos; sobre cada ramo
dez mil rebentos; sobre cada rebento dez mil cachos; em cada cacho dez mil grãos; e de cada grão esmagado
se farão vinte e cinco metretas de vinho. Da mesma forma um grão de trigo produzirá dez mil espigas, cada
espiga terá dez mil grãos e cada grão produzirá vinte e cinco libras de farinha pura. Também os outros
frutos, sementes e ervas terão abundância igual, conforme a sua natureza; e todos os animais se servirão
deste alimento, que receberão da terra, viverão em paz e harmonia entre si e estarão completamente
submetidos aos homens".
As profecias de Isaías
33,4. Pápia, discípulo de João, amigo de João, atesta por escrito no seu quarto livro quando diz: "Tudo
isto é crível para os que têm fé. A Judas, o traidor que não acreditava e que perguntava: Como o Senhor
poderia criar tais frutos'?, o Senhor respondeu: Vê-los-ão os que viverão naquele tempo".
Isaías, profetizando sobre estes tempos, dizia: "O lobo pastará com o cordeiro, o leopardo se deitará
com o cabrito. O bezerro, o leão e o novilho pastarão juntos e um menino pequeno os guiará. A vaca e o
urso pastarão juntos e juntas se deitarão as suas crias. O leão se alimentará de forragem como o boi. A
criança de peito porá a mão na cova das serpentes, na cova dos seus filhotes, e não lhe farão mal e não
poderão mais fazer morrer ninguém sobre a minha montanha santa". (Is 11,6-9)
Deus é rico em todas as coisas e é preciso que quando o mundo for restabelecido no seu estado
primeiro, todos os animais selvagens obedeçam ao homem, lhe sejam submissos e voltem ao primeiro
alimento que Deus lhes deu, como estavam submetidos a Adão antes da sua desobediência e comiam dos
frutos da terra.
34,1. O próprio Isaías anunciou manifestamente a alegria que haverá na ressurreição dos justos,
quando diz: “Os mortos ressuscitarão, os que estão nos sepulcros se levantarão, porque o orvalho que
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vem de ti é uma cura para eles". Igualmente diz Ezequiel: "Eis que abrirei os vossos túmulos, e vos farei
subir dos vossos túmulos, ó meu povo. Porei o meu espírito dentro de vós e revivereis…”
34,2. Que toda cria tura deva, conforme a vontade de Deus, crescer e chegar à plenitude de seu
desenvolvimento, para produzir e amadurecer os frutos, é o que diz Isaías : "Sobre todo monte alto e sobre
todo outeiro elevado, haverá cursos de água e mananciais... Então a luz da lua será igual à luz do sol, e a luz
do sol será sete vezes mais forte, como a luz de sete dias reunidos, no dia em que o Senhor pensar a ferida de
seu povo e curar a dor da tua praga". (Is 30,25-26) A "dor da praga" é aquela com que foi atingido o homem
no princípio, quando em Adão desobedeceu, e é a morte, da qual Deus nos curará, ressuscitando-nos dentre
os mortos e restabelecendo-nos na herança dos pais. Diz João no Apocalipse: "Bem-aventurado e santo
quem participa na primeira ressurreição". Isaías anunciou também o tempo em que acontecerão estas coisas:
"E eu disse: Até quando, Senhor? Até que as cidades estejam despovoadas por falta de habitantes, bem como
as casas por falta de homens e a terra fique deserta. Depois disto o Senhor afastará os homens e os que
ficarem se multiplicarão". Daniel diz o mesmo: "E o reino e o império e as grandezas dos reinos sob todos
os céus serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Seu império é império eterno, e todos os impérios
lhe prestarão obediência. (Is 58,14; Lc 12,37-38; Ap 20,6; Ia 6,11·12; Dn 7,27; 12,l3.)
34,3. Que estas promessas se dirigiam aos profetas e aos pais, e também às igrejas reunidas de entre todas as
nações, que o Espírito chama de ilhas; que elas sejam postas no meio do alvoroço e provem as tempestades
das blasfémias; que sejam porto de salvação para os que estão em perigo e refúgio para os que amam a
verdade e se esforçam por fugir do abismo do erro, é o que diz Jeremias: "Nações, escutai a palavra do
Senhor, anunciai-a às ilhas distantes. Dizei: Aquele que dispersa Israel o reunirá e o guardará como o pastor
a seu rebanho. Porque o Senhor resgatou Jacó, libertou-o da mão do mais forte. Eles virão gritando de
alegria sobre os altos de Sião, afluirão aos bens do Senhor: o trigo, o mosto, o azeite, as ovelhas e os bois;
sua alma será como árvore frutífera, e não terão mais fome. Então as moças se alegrarão na companhia dos
jovens e dos velhos. Converterei seu luto em alegria, eu os alegrarei e engrandecerei, e inebriarei a alma dos
sacerdotes filhos de Levi, e o meu povo se saciará com os meus bens". (Jer 31, 10-14) Essas promessas,
portanto, significam com toda evidência o festim que esta criação, que recebeu a promessa de Deus, dará aos
justos no reino.
O reino dos justos
(O santo está convencido da vinda de um reino temporal do Messias: "prelúdio de imortalidade”,
“mundo renovado". Como Papias, Justino, Tertuliano e Lactâncio, também Ireneu crê que, após o sexto
milénio da criação, o Senhor reinará na terra com os justos ressuscitados, durante mil anos. Depois virão o
juízo universal e o Reino eterno.)
35,1. "Eis, pois, diz Isaías, o dia do Senhor terrível, cheio de furor e de ira. Ele vem para tornar deserta

a terra e exterminar os pecadores". Ele diz ainda: "Será eliminada, para que não veja a glória do Senhor". E
depois que isso tiver acontecido, diz: "O Senhor afastará os homens e os que ficarem se multiplicarão
sobre a terra". "Construirão casas que eles mesmos habitarão e plantarão vinhas cujos frutos eles mesmos
comerão".
Todas estas profecias se referem, sem contestação, à ressurreição dos justos, que se realizará depois do
advento do Anticristo e da eliminação de todas as nações submetidas à sua autoridade, quando os justos
reinarão sobre a terra, aumentarão pela aparição do Senhor e se acostumarão, por ele, a participar da glória
do Pai e, com os santos anjos, participarão da vida, da comunhão e da unidade espirituais, neste reino. Os
que o Senhor encontrar na carne, esperando-o vindo dos céus, depois de ter suportado a tribulação e
escapado das mãos do ímpio, são aqueles dos quais fala o profeta: "Os abandonados sobre a terra se
multiplicarão", e também todos os que, dentre os pagãos, o Senhor tiver preparado, para que, após ser
deixados, se multipliquem sobre a terra, sejam governados pelos santos e sirvam a Jerusalém.
O profeta Jeremias falou mais claramente ainda sobre Jerusalém e o reino que será estabelecido nela,
dizendo: "Dirige o teu olhar para o oriente, Jerusalém, e vê a alegria que te vem da parte de Deus! Olha,
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estão chegando teus filhos a quem vistes partir; eles vêm, reunidos do nascente ao poente pela palavra do
Santo, jubilando com a glória de Deus. Despe, Jerusalém, a veste da tua tristeza e desgraça e reveste para
sempre a beleza da glória que vem do teu Deus. Cobre-te com o manto da justiça e cinge a cabeça com o
diadema da glória eterna! Deus mostrará o teu esplendor a toda a terra que está debaixo do céu e te chamará
com o nome que vem de Deus para sempre: Paz-da-justiça e Glória-da-piedade. Também as florestas e
todas as árvores aromáticas darão sombra a Israel, por ordem de Deus. Pois Deus conduzirá Israel com
alegria, à luz da sua glória, com a misericórdia e a justiça que dele procedem". (Br 4,:16-5,9.)
35,2. Todas estas coisas não se referem a mundos supracelestes, porque diz: "Deus mostrará o teu
esplendor a toda a terra que está debaixo do céu", mas aos tempos do reino, quando a terra será renovada
por Cristo e Jerusalém será reconstruída conforme o modelo da Jerusalém do alto. E o Apóstolo,
escrevendo aos Gálatas, diz: "A Jerusalém do alto é livre e é a mãe de todos nós". Neste momento pensa na
Jerusalém desenhada nas mãos de Deus. E é esta mesma que João, no Apocalipse, viu descer a uma terra
nova.
Então ele descreve a ressurreição e o juízo universais, dizendo: "Eu vi os mortos, os grandes e os
pequenos. Pois a morte restituiu os mortos que se encontravam nela; a morte e o inferno restituíram os que
estavam neles. E foram abertos os livros. Foi aberto também o livro da vida e os mortos foram julgados de
acordo com o que estava escrito nestes livros e conforme as suas obras. Depois, a morte e o inferno foram
lançados no lago de fogo, que é a segunda morte" (Is 49,16; Gl 4,26; Ap 20,11.12-14.). É o que se chama
Geena e o Senhor o chama fogo eterno. "E quem não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago
de fogo".
A seguir diz;: "Eu vi um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a terra se foram, e o
mar já não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém descer do céu, enfeitada como esposa para o
seu esposo. E ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: Eis a morada de Deus com os homens e habitará
com eles e eles serão o seu povo; o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E enxugará toda lágrima
dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem luto, nem gritos, nem dores, porque as coisas de antes
passaram". É o que já dissera Isaías: "Haverá céu novo e terra nova; não se lembrarão mais das
primeiras coisas e elas não voltarão à memória, mas encontrarão nela a alegria e o regozijo". Cf. (Mt
26,41; Ap 20,15; 21,1-4; Is 65,17-18.) Foi isso também que o Apóstolo disse: "Com efeito, passa a figura
deste mundo”. E o Senhor: "O céu e a terra passarão”. Quando terão passado estas coisas, diz João, o
discípulo do Senhor, descerá a Jerusalém do alto sobre uma terra nova, como esposa adornada para o seu
esposo, e ela será o tabernáculo de Deus, em que Deus habitará com os homens. A Jerusalém que se
encontrava na terra de antes é a imagem da Jerusalém em que os justos se exercitarão para a
incorruptibilidade e se prepararão para a salvação. Foi deste tabernáculo que Moisés recebeu o modelo
no monte.
E tudo isto se deve crer tudo verdadeiro, certo e real, realizado por Deus para a alegria dos homens
justos. E como o homem realmente ressuscita, assim realmente se exercitará na incorruptibilidade e crescerá
e amadurecerá nos tempos do reino para ser capaz da glória de Deus Pai. Em seguida, renovadas todas as
coisas, habitará verdadeiramente na cidade de Deus. Com efeito, diz João: "Aquele que está assentado no
trono diz: Eis que faço novas todas as coisas.” E o Senhor diz: Escreve tudo isso, porque estas palavras são
certas e verdadeiras".150 (Cor 7,31; Ap 21,5-6.)
36,1. Passará a figura deste mundo, isto é, aquilo em que se deu a transgressão, porque o homem
envelheceu nele. Mas quando esta figura tiver passado e o homem estiver maduro para a incorruptibilidade a
ponto de não poder mais envelhecer, haverá novo céu e nova terra, em que morará o homem novo,
conversando com Deus de maneira sempre nova. E isto durará para sempre e sem fim, corno diz Isaías:
"Como o céu novo e a terra nova que criarei durarão para sempre diante de mim, diz o Senhor, assim
perdurará a vossa descendência e o vosso nome". (Is 66,22) E, como dizem os presbíteros, será então que
os que forem julgados dignos de estar no reino dos céus entrarão aí, enquanto outros gozarão das
delícias do paraíso e outros ainda possuirão o esplendor da cidade; mas Deus será visto de todos os
lugares conforme o merecimento dos que o verão.
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36,2. Esta será a diferença das moradas entre os que frutificaram o cem por um, o sessenta por um e o
trinta por um: os primeiros serão elevados aos céus, os segundos permanecerão no paraíso e os outros
morarão na cidade. Este é o salão de festa em que tomarão lugar e se banquetearão os convidados às
núpcias.
Estes são, na palavra dos presbíteros, discípulos dos apóstolos, a ordem e a disposição dos que se
salvam, e os degraus pelos quais passarão: pelo Espírito subirão ao Filho e, depois, pelo Filho, ao Pai,
quando o Filho entregar a sua obra ao Pai, conforme disse o Apóstolo: "É necessário que ele reine até que
todos os seus inimigos sejam postos para escabelo dos seus pés; e o último inimigo a ser vencido será a
morte. (1Cor 16,26-28)
Conclusão
36,3. Por isso João previu de forma precisa a primeira ressurreição, que é a dos justos, e a herança da
terra que se deve realizar no reino, de pleno acordo com o que os profetas já tinham profetizado acerca desta
ressurreição. E é exactamente também o que o Senhor ensinou, quando prometeu beber a nova taça com os
discípulos, no reino. Também quando disse: "Virão dias em que os mortos que estão nos sepulcros
ouvirão a voz do Filho do homem e ressuscitarão para a vida os que tiverem praticado o bem e os que
tiverem feito o mal ressuscitarão para a condenação". (Jo 5,25.28-29) Com estas palavras afirma que os
que tiverem feito o bem serão os primeiros a ressuscitar para ir no lugar do repouso e que em seguida
ressuscitarão os que devem ser julgados. É o que já está escrito no Génesis, segundo o qual a consumação
deste mundo realizar-se-á no sexto dia, isto é, no sexto milénio. Haverá depois o sétimo dia, o dia do
repouso, acerca do qual Davi diz: "Este é o lugar do meu repouso e os justos entrarão aí"; (Sl 132,14;
118,20.) este sétimo dia é o sétimo milénio, o do reino dos justos em que os justos se prepararão para a
incorruptibilidade após o que será renovada a criação por meio daqueles aos quais foi reservada esta tarefa.
E o Apóstolo afirmou que a futura criação seria liberta da escravidão da corrupção para tomar parte da
liberdade gloriosa dos filhos de Deus.
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Revelações a Luz de Maria Bonilla
Luz de Maria é de Porto Rico mas vive na Argentina. Recebe
mensagens de Nosso Senhor, Nossa Senhora e dos Santos anjos desde
2009. Faz conferências pelas paróquias e muitas das suas imagens sacras
tiveram exsudações de óleo e sangue. Para mais aclarações consulte o seu
site https://www.revelacionesmarianas.com.
Escreve ela: “Desde que Cristo soprou Seu Espírito e depois ressuscitou, a partir daquele momento a
preparação para o Segundo Advento já começou. A Primeira Discípula de Seu Filho, Nossa BemAventurada Mãe, a Mãe do Segundo Advento, é aquela que foi incumbida de lutar contra o inimigo do
homem, resgatar e acompanhar o homem e anunciar a todas as criaturas que Seu Filho retorna para separar o
trigo do joio, que volta para fazer a colheita e medir o fruto que cada um de nós tem nas mãos.
Acolhamos esta realidade com amor e verdadeira consciência: QUE CRISTO REGRESSA COMO
REI E SENHOR DE TUDO O QUE FOI CRIADO...”
A SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA, 20/06/2012
MEUS AVISOS CONSTANTES NÃO SÃO PARA VOS FAZER TEMER, MAS PARA VOS
AVISAR. Que o homem olhe para Meus chamamentos como uma reiteração de oração ou arrependimento;
Em essência, cada chamamento é uma luta para levá-los ao núcleo destes momentos: a Segunda Vinda do
Meu Filho.
EM CADA UMA DE MINHAS APARIÇÕES PREPARO O CAMINHO DA SEGUNDA
VINDA DO MEU FILHO, DO SEGUNDO ADVENTO."
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, 01.2009
Compreendam que a plenitude do Meu Espírito no homem é o triunfo do Coração Imaculado de Minha Mãe
nas criaturas; É por isso que minha mãe lutou. Não é o Seu triunfo na terra, é o triunfo da plenitude do Meu
Espírito Santo sobre cada criatura humana. Esse é o triunfo de Minha Mãe; Não é só o triunfo da Mulher
vestida com o sol, é o triunfo da mulher que luta para a plenitude do Meu Espírito Santo na humanidade,
para o meu regresso e que é o meu retorno: a plenitude do meu espírito, no CRIATURA.
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, 2.02.2019
O Demónio usurpou corações e levou-os a ditar regras que vão contra Mim, aquelas que Eu preveni e
vedes diante dos vosso olhos. Meus fiéis olham-se, quem não Me ama não vê o mal em nada, mas eu
chegarei quando eles menos esperarem.
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, 02/02/2018
DEPOIS DE GRANDES ACONTECIMENTOS E DA PURIFICAÇÃO DE MEU POVO,
CHEGAREI NA MINHA SEGUNDA VINDA E A ABÓBODA DO CÉU MUDARÁ DE COR. A
Minha Luz eclipsará tudo o que existe, os elementos permanecerão estáticos, os animais estarão silenciados,
os homens se prostrarão e estupefactos verão a beleza das Minhas Legiões que, abrindo o meu caminho
entre das nuvens, permitirão que Minha Luz seja vista. Tereis uma ténue visão do Trono de Meu Pai e
conseguireis um reflexo do Meu Espírito Santo.
Então Minhas Legiões aparecerão no meio dos tons do entardecer e parecerão incendiar o Céu com o
Meu Amor. As águas se moverão não com um rugido, mas com um leve murmúrio para não atrasar a Minha
Chegada. A terra, depois de agitada, fará germinar as cores mais belas e puras das plantas. A ESCADA
SANTA SERÁ DESCIDA DESDE A CASA DO MEU PAI PARA A TERRA E OS QUE TIVEREM
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SOFRIDO, OS PERSEGUIDOS, DESPREZADOS, SILENCIADOS, OS ESCRAVIZADOS E OS
MÁRTIRES, TODOS SE LEVANTARÃO E EXTASIADOS DIRÃO: “MEU SENHOR E MEU
DEUS! ”.
Minha Mãe, fazendo-se presente, olhará para vós e todos a verão. Terei separado o trigo do joio. E
tudo será renovado, Meu Povo usará vestes brancas como a neve e o Amor Divino renascerá nos corações de
Meus filhos.
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, 29/05/2017
Eu venho pelos Meus, pelo Meu Povo ...
Não venho sozinho, venho com Minha Mãe e Minhas Legiões ...
Venho com omnipotência e majestade ...
Venho como Rei e Senhor e tudo Me reconhecerá: a terra, a água, o ar, o fogo; Meus filhos, tudo vai
estremecer, porque Eu, Seu Deus, vim pelo que é Meu.
SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA, 3.01.2017
Um Arcanjo terá na mão um Cálice com o Sangue de Meu Filho, o mesmo que foi recolhido ao pé da
Cruz e este Sangue se derramará como orvalho abundante sobre o Resto Santo, aquele fiel e verdadeiro que
não negou Meu Filho.
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, 09/05/2016
Minha Mãe vem dar-vos o Seu Amor Materno, Meus fiéis, para que sejam aqueles que levem aos seus
irmãos a Boa Nova da Minha Segunda Vinda.
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, 4.12.2015
Aqueles que Me esperam alegram-se, e aqueles que não Me esperam, atolados em vícios, nas trevas
causadas pela ignorância, serão os que estremecerão quando ela os apanhar de surpresa ...
SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA, 17/05/2015
Erguei o olhar, não desprezeis os sinais dos tempos, que eles vos olharão com mais frequência,
alertando-vos para a Segunda Vinda de Meu Filho, alertando-vos para que se convertam.
SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA, 05.10.2015
MEU FILHO CHEGARÁ COM ESPLENDOR E GLÓRIA, TODO O CRIADO O
RECONHECERÁ E SE AJOELHARÁ DIANTE DELE.
Os céus tremerão e se abrirão, dando lugar ao Rei dos reis e Senhor dos senhores...
As estrelas brilharão durante o dia como nunca antes...
O sol vai dançar e enviar várias cores...
O vento vai ficar completamente parado...
A lua vai dançar sobre si mesma...
A vegetação germinará toda...
O Reino Animal se unirá para adorar Aquele que chega...
Seus Custódios, companheiros de caminho cantarão a uma só voz e do Céu se ouvirá: Santo, Santo, Santo é
o Senhor Deus dos exércitos, os céus e a terra proclamam a vossa glória!...
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A terra se moverá com grande agitação, reconhecendo a Divindade, e aqueles que se negaram e se
entregaram ao diabo, correrão de um lado a outro sem encontrar onde se esconder, as montanhas não lhes
darão abrigo ou não encontrarão absolutamente nada onde se possam esconder...
O invisível se tornará visível diante do olhar atónito da humanidade...
Ouvirei o lamento daqueles que negaram o Meu Filho, o desespero dos tíbios (mornos) que serviram a dois
senhores ignorando os Meus Chamamentos, e ouvirei o Povo Fiel ao Meu Filho prostrar-se no chão e adorar
seu Rei...
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, 26/02/2015
Amados filhos: A BARBÁRIE A QUE CHEGOU PARTE DESTA GERAÇÃO, É O QUE
ADIANTA A MINHA SEGUNDA VINDA, É O QUE ME OBRIGA A VOLTAR LOGO ANTES
QUE TODOS, ATÉ OS JUSTOS, SE PERCAM.
A SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA (AVISO), 14/01/2015
FILHOS, DEVEM PREPARAR-SE PARA A SEGUNDA VINDA DE MEU FILHO E NÃO
PODEM NEGAR QUE ANTE ESTE GRANDE EVENTO, OS ACONTECIMENTOS ANTERIORES
A ESTE ABUNDARÃO MUITO. PREPAREM O ESPÍRITO PARA A SEGUNDA VINDA DE MEU
FILHO, MAS PRIMEIRO PREPARA-SE COM UM CORAÇÃO CONTRITO E HUMILDE PARA
ENFRENTAR O JULGAMENTO PESSOAL NO AVISO.
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, 24/11/2013
EU VENHO COMO REI A DERRUBAR OS ÍDOLOS PARA RECUPERAR OS MEUS DE VOLTA.
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, 30.09.2013
EU VENHO PARA O MEU POVO, PARA O MEU RESTO SANTO. NÃO VENHO POR UM
MAS POR TODOS OS HOMENS, PORQUE TODOS OS QUE SE APROXIMAM COM BOA
VONTADE ESTARÃO CONSCIENTES DE QUE SOU O REI DOS CÉUS E DA TERRA.
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, 23/08/2013
EU SOU AMOR E JUSTIÇA AO MESMO TEMPO, estarei em breve com uma balança nas
Minhas Mãos e cada um ser-me-á apresentado com suas obras e acções a sereis pesados na Minha Balança,
porque Eu não sou apenas Amor, mas Justiça, senão, não seria o Vosso Deus.
Eu virei para aqueles que são fiéis a mim, para aqueles que me ouvem e não desprezam os meus
apelos e os de Minha Mãe.
Eu virei para aqueles que sabem caminhar na fé, mesmo que seus pés permaneçam completamente
doloridos pelas desgraças e pedras de tropeço da vida.
Venho por aqueles que souberam dizer: SIM SENHOR, AQUI ESTOU!, mas não só em palavra,
mas com plena Fé, com obras e actos, dando testemunho do que confessam com a língua.
Venho pelo Meu Povo, venho pelo que sofre, venho pelo Povo que sofre opressões e pelo Povo que
neste momento sofre os efeitos de uma ciência mal aproveitada, face ao desejo predominante das grandes
Nações de dominar a Terra inteira .
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NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, 07/08/2013
EU VENHO EM BREVE, NA MINHA SEGUNDA VINDA PELO MEU POVO FIEL.
Venho para aqueles que lutaram para ficar perto de Mim.
Venho para os obedientes, para os simples e humildes, para aqueles que caíram, mas ressuscitaram,
para aqueles que no meio da tribulação não perderam a fé.
Venho por aqueles que souberam ver, através das circunstâncias da vida, que Minha Vontade sempre
prevalece e que Meus Caminhos não são os caminhos do homem.
Eu venho pela Minha Igreja.
Eu venho para aqueles que foram purificados.
Eu venho para aqueles que permaneceram prontos, instante a instante, ao Meu serviço.
Eu venho para aqueles que me disseram SIM.
Eu venho para aqueles que se arrependeram, para aqueles que se afastaram do mundano e nadaram
contra a corrente do mundo.
Venho para aqueles que, sem se envergonharem de Mim, professaram a sua Fé em todos os momentos.
MAS ANTES DA MINHA SEGUNDA VINDA, MINHA PUREZA IRÁ TOCAR A
CONSCIÊNCIA DE TODOS OS SERES HUMANOS PARA QUE SE VEJAM A SI MESMOS.
(Aviso)
SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA, 20.04.2013
Unam-se, rezem uns pelos outros, Eu vos guiarei para encontrar o
Meu Filho na Sua Segunda Vinda. Não se dispersem no mundano, sejam
mais de Meu Filho e menos do mundo. "
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, 31/03/2013
VENHO para aqueles que permanecem ante mim, em espírito e
verdade, sem falsidades, mas num constante acto de adoração a Mim."
SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA, 20/02/2013
O Meu Filho vem na sua segunda vinda para resgatar seus fiéis. Isso ocorrerá após a Purificação de
toda a Igreja, depois do impostor ser atirado do Trono de Pedro aqui na terra. O PRÓPRIO PEDRO
SENTAR-SE-Á NA SUA CADEIRA COM O MEU FILHO AMADO E REINARÁ NA IGREJA
SANTA E REMANENTE. "
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, 30.01.2013
VENHO NA MINHA SEGUNDA VINDA PARA RECOLHER O TRIGO: O MEU POVO, O
MEU REBANHO, OS MEUS FIÉIS... MAS ANTES PASSARÃO PELA PROVA. Venho colocá-los
diante do espelho de sua própria consciência, e aí se verão como são, sem dissimulação; aí verão que não
são como dizem ser... (Aviso) Esta graça da misericórdia está pronta para vós... TRANSFORMEM AS
SUAS VIDAS ANTES QUE EU VENHA!"

Confidências dos Santos Arcanjos a Luz de María, 26.09.2012
“Assim como zombaram de Noé, também zombam neste momento daqueles que, cheios do Espírito
Divino, anunciam os próximos acontecimentos e a Segunda Vinda de Nosso Rei, então lamentarão
quando se virem face a face com aquela insensatez com a qual agiram, com a desobediência em que se
submergiram, com aquela recusa contínua com a qual negaram a Salvação."
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SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA, 23.09.2012
A SEGUNDA VINDA DE MEU FILHO VAI LEVAR-VOS A PARTICIPAR DA PLENITUDE
DA GLÓRIA DIVINA. "
SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA, 06.08.2012
Acordem, filhos adormecidos pelo mundano, pelo indevido, filhos endurecidos pelos maus-tratos
humanos! Filhos endurecidos, ACORDEM! QUE MEU FILHO ESTÁ VINDO E ANTES DA SEGUNDA
VINDA, O ENGENDRO DO DEMÔNIO LEVARÁ O CORPO MÍSTICO DO MEU FILHO A SOFRER. "

NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, 04.05.2012
TODOS DEVEM ESTAR CIENTES DE QUE ESTOU VINDO PELA SEGUNDA VEZ E
JULGAREI OS VIVOS E OS MORTOS. REGRESSO COM PODER, A FORÇA DAS MINHAS
LEGIÕES FAR-SE-Á SENTIR, AGITANDO A TERRA. O Amor das Minhas Legiões será o sol que
iluminará a Terra naquele momento de Glória em que o trigo será elevado até Mim e o joio deixado no fogo.
Todos os joelhos se dobrarão diante de Minha Majestade, eles saberão que Eu cheguei e Minha Palavra
anunciada pelos Meus Profetas a verá cumprida, e aqueles que vos humilharam e ridicularizaram por Minha
causa, serão testemunhas de MEU GRANDE PODER. "
SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA, 2.4.2012
Filhos, rasguem aquelas vendas que o inimigo da alma, o diabo, colocou nos vossos olhos, e com isto
cumpre o seu objectivo: obscurecer a consciência do ser humano para que não espere, nem acredite que Meu
Filho virá com Poder, Glória e Majestade para os Seus. A tibieza de um grande número de Meus filhos fez
com que esta verdade que acontecerá sem ser detida, não seja esperada genuinamente, mas pelo contrário,
no meio ao escárnio da humanidade. ”
Confidências dos Santos Arcanjos a Luz de María, 30/12/2011
As forças satânicas são aquelas vos desviam, confundindo-vos, negando as profecias para que
pareçam falar do fim do mundo, e por isso não aguardem a Segunda Vinda do Salvador.”
SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA, 28.11.2011
PREGAI, PREGAI A PALAVRA DIVINA E OS ENSINAMENTOS DE MEU FILHO.
ANUNCIAI AOS VOSSOS IRMÃOS A SEGUNDA VINDA DE MEU FILHO, PARA QUE SE
PREPAREM COM ALEGRIA."
SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA, 23/09/2011
A Segunda Vinda de Meu Filho está próxima. Este é o momento em que o Povo de Meu Filho deve
dar frutos de vida eterna e em abundância, sendo verdadeiros testemunhas, lutando contra si mesmo e
levando o bem por avulso, sem prejudicar os outros. É o momento de fazer o bem.
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Revelações a Marga (Espanha)

Desde 1998 Jesus e Maria têm-se revelado a Margarita. Estas palavras já deram fruto em vários
grupos de oração e conversões. Esta mística recente é acompanhada muito seriamente pelo seu director
espiritual Pe. Angel Maria Roja S.J.. No canal youtube vdcj encontram o testemunho deste sacerdote com
Margarita; o vídeo chama-se “Presentación de La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús”. Para mais
informações e todas as mensagens aceder ao site oficial vdcj.org.
”
03-08-2000
Jesus:

“Eu estou vindo com meu poder e majestade, rasgando as nuvens do céu.
Venho e caio sobre vós, sobre minha humanidade pagã, sobre os bons e os
maus. Eu venho e não vou deixar pedra sobre pedra. Porque construistes, com
meus materiais, edifícios de morte onde vos refugiais e acreditais estar livres da
Mão e da Ira de Deus. Vê o que digo - Oráculo de Iahweh - que virei e
demolirei todas as suas obras de morte. Porque acreditastes que ereis superiores,
conquistadores e zombadores do vosso Deus e Senhor. E ninguém zomba do
Nome do Senhor nem d’Ele ri. (Gal 6,7)
Mas estou convosco, adverti-vos e agora digo: Convertei-vos! Pela
última vez: Convertei-vos! A hora chegou. Minha Mão não detém mais a Ira de
Deus, ela cai sobre a terra: Arrependei-vos!
Avisai os incautos. Sede vida para os que vivem na morte.
Maria virá para recolher os últimos filhos, os últimos salvos do Desastre.
Subi para a Arca. Ficai sob o seu Manto. É a única última salvação para vós. Ela quis vir. Abri-lhe os braços.
Entrai no seu Coração. Seu Coração será o vosso Refúgio e o Caminho que vos conduzirá (…)”
30-04-2002
Jesus:

Eu vos restabelecerei num Novo Reino que não terá fim. E os homens viverão felizes nele, dando à luz
sem dor, esquecendo o sofrimento da morte, descansando em Mim, não se preocupando com o que comer,
beber ou vestir, vivendo aqui na terra um antegozo do céu.
Mas para isso, minha filha, ainda mais coisas devem acontecer. Sois a geração que há-de ver meu
Novo Reino. Vós sois a geração do Amor, aquela que verá triunfar o Reino dos Corações de Jesus e de
Maria: «Cristo em todas as almas e paz no mundo».
O amor é poderoso, pode fazer tudo. O amor inunda o mundo. O amor salva o mundo. Pelo amor
moveremos montanhas, pelo amor conquistaremos os corações mais endurecidos, pelo amor salvaremos o
mundo.
17-06-2002
Jesus:

(Marga pergunta) Parece que a sua Segunda Vinda tem a ver com a Ressurreição de todos os mortos,
com o Juízo Final e a Ressurreição da carne.
Jesus: - A Ressurreição da Igreja morta terá a ver com o meu Poder, virá da minha Mão, não de
qualquer poder na terra, porque será materialmente impossível.
É o Reino de Deus na terra: "Eu João, vi um novo céu e uma nova terra" (Ap 21,1).
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É o Reinado dos Corações de Jesus e Maria: "Por fim, o Meu Imaculado Coração triunfará" (Nossa
Senhora de Fátima: 13 de Julho de 1917).
Venho para restaurar o que já estava morto, para trazê-lo de volta à vida. A vinda do Reino de Deus
não é apenas no Céu: é na Terra.
(Marga pergunta) O Reino de Deus na terra não é com os mortos ressuscitados e todos os
glorificados?
Jesus: - Não, é com os homens. Deus com os homens. A terra como no início. Uma nova criação que
começou com Cristo. E então os homens participarão do que estava reservado para Adão e Eva e seus
descendentes no início.
(Marga pergunta) E quem são os novos Adão e Eva?
Jesus: - Cristo e a Virgem.
(Marga pergunta) E não haverá luta? O diabo continuará a tentar?
Jesus: - Não. Ele foi amarrado, reduzido ao abismo por Cristo, por Maria, que o conquistou, por
homens fiéis.
Quero ver os homens cumprindo a missão para a qual foram criados: dar glória a Deus com seus
corpos, com suas almas, numa união íntima e primorosa, sem divisão na sua natureza. Amar a Deus
verdadeiramente de corpo e alma.
24/11/2003
Jesus:
Escreve como será o Novo Reino: “Não haverá mais choro ou dor”(Ap 21,4). “A primeira terra
passou” (Dn 2,31-45). Segue-se uma nova e renovada. Onde os homens amam a Deus e o louvam, onde seus
mandamentos são executados sem medo. Ele mora com eles, Ele mudou seus corações. “Vou arrancar o seu
coração de pedra e dar-lhe um coração de carne” (Ez 36,26): o Coração de Jesus. Seu Reino de Amor e
vitória sobre seus inimigos. O amor de Deus pelos homens. Homens apegados a Deus e desprovidos de
coisas materiais. Relacionamento íntimo com Deus, como um homem com seu amigo. Sem mais medo,
sem mais choro ou dor. A primeira terra já passou. Novo Reino da Verdade, Justiça e Amor.
18/06/2008
Jesus:
Quando eu tiver transformado todas as coisas por minha Mãe.
Quando minha Mãe instale seu Reino de Amor nos corações.
Quando encontre no mundo corações semelhantes ao de Maria, aberto e pronto para me
receber, puro e limpo de coração. Então virei reinar entre vós.
Estabelecerei o meu Reino na terra e virei verdadeiramente habitar convosco, no Reino
Eucarístico do meu Sagrado Coração, onde não haverá mais ódio e indiferença, pecado e horror.
Onde a paz reinará.
Como vou preparar esse Reinado? Como isso vai acontecer?
Minha mãe vem ter convosco há muitos anos. Ela manifestou-se aos pobres e simples. Ele escolheu o
mais pobre dos pobres. Minha mãe defende uma mudança de homens, seu retorno para mim. Minha mãe
está lutando para mudar o coração dos homens e voltá-los para Mim. Para que Eu possa habitar neles. Para
que Eu possa albergá-los.
Quando encontrar na terra o terreno propício para habitar, virei.
Esta minha segunda vinda é um estabelecimento do meu Reino em vós, minha Morada em vós. E
eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Amor. Paixão.
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28-06-2008
(Exposição do Santíssimo)
Jesus:

Eu virei. Eu descerei do Céu, e comigo a Jerusalém Celestial (Ap 3,12; 21,2).
Virei estabelecer a minha morada entre vós, os que permaneceram fiéis. Com eles edificarei a Nova
Jerusalém.
E não haverá mais choro nem corrupção.
Vou-me estabelecer novamente no Centro do Santuário. E HAVERÁ ADORAÇÃO PERPÉTUA
EM TODOS OS TEMPLOS.
A VIDA DE QUEM ACREDITA EM MIM SERÁ EMINENTEMENTE EUCARÍSTICA. Nela,
não ides mais acreditar apenas pela fé, mas pelos sentidos externos e internos. Vou-me comunicar com todos
na efusão de amor e me tornarei visível para muitos.
Vou viver intimamente com o homem na terra. Em que uma nova criação já veio. No qual derramei
meu Espírito e dei à luz uma nova criação. Todas as coisas renovadas. E o homem não viverá mais em
pecado. Embora haja pecado, o homem não viverá mais imerso nele.
Imagina os templos visitados dia e noite. Imagine um mundo onde apenas eu seja procurado.
(Marga pergunta): - Falta muito para isso?
Jesus: - Passai pela Grande Tribulação primeiro. Sereis perseguidos. Mas permanecei fiéis. O quevos
espera depois é ditoso, é tremendo, glorioso!
A MÁXIMA MANIFESTAÇÃO DO AMOR DE DEUS ESTÁ NO INSTITUIÇÃO DA
EUCARISTIA. DE INSTAURAR ESTE SACRAMENTO NO MEIO DE VÓS. Este é o expoente
máximo do meu Amor.
Para me adorar verdadeiramente neste Sacramento de Amor, manifesto Devoção ao meu Santíssimo
Coração. O ápice é a Eucaristia.
Deus se fez Homem por Amor. Mas Deus recolheu a vossa Humanidade num Pedaço de Pão, por
Amor. Para que vós, homens de todos os tempos, pudésseis chegar a uma íntima Comunhão com Ele,
superior àquela que os Apóstolos tiveram comigo nos meus três anos de vida pública. Ou aquele com a
Virgem Maria, Madalena e São João aos pés da Cruz. Deus deseja que cada um de vós seja o administrador
da união que Ele teve com seus discípulos favoritos.
Além disso, pela união com a Eucaristia, sois como a minha Mãe para mim (Mt 12,50). O vosso
coração tem o poder de se tornar o Coração de Maria através da união eucarística. Abrigai-me no vosso
coração como Maria me abrigou. Fazei o teste. Abri essa porta. Aquela Porta dos Tesouros Eucarísticos
de Comunhão destinada aos meus eleitos e a todos os homens! Vivei essa vida eucarística com Maria.
Estai em Graça. Em estado de graça permanente, para que eu possa habitar em vós. Para que Eu possa
agir livremente.
Por isso vos digo: TODA A MINHA REVELAÇÃO DO MEU CORAÇÃO CULMINA NESTA HORA
NO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE CRISTO, CORAÇÃO DO HOMEM, CORAÇÃO DE DEUS .
Embora todo o Meu Corpo, Sangue, Alma e Divindade estejam contidos num único pedaço da
Eucaristia, o que é especialmente o Meu Coração. O QUE TENDES TODOS OS DIAS NO
SACRIFÍCIO DO ALTAR É O MEU CORAÇÃO . Se a matéria da Hóstia se fizesse carne, SERIA UM
CORAÇÃO. João viu, apoiando-se em meu peito, que o que Eu lhes estava dando (Jo 13,25; 21,20); ERA
MEU CORAÇÃO.Esse Coração alimenta a pessoa e faz, se sua vida for limpa, não mais bater seu coração,
mas o Coração de Cristo em si mesmo. «RASGAREI O TEU CORAÇÃO DE PEDRA E DAR-TE-EI
UM CORAÇÃO DE CARNE.» (EZ 36, 24-28) O CORAÇÃO DE JESUS FEITO EUCARISTIA.

17/07/2008
Jesus:“Uma chuva restauradora limpará tudo a vossos olhos. Sairá o Sol.
E EU ME ESTABELECEREI NO ALTO DO SANTUÁRIO PARA REINAR”.
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ORAÇÃO DE NOSSA SENHORA AO ESPÍRITO SANTO
«Dai-nos, ó Espírito de Amor, os novos céus e a nova terra; onde a Santíssima Trindade possa ser
amada e glorificada; onde os homens possam viver juntos como numa só e grande família; onde sejam
totalmente curadas as chagas do egoísmo e do ódio, da impureza e da injustiça.
Dai-nos, ó Espírito de Amor, uma Igreja renovada pela força irresistível da vossa divina acção, que
endireita o que é torto, dobra o que é rígido, sara o que está ferido, rega o que é árido e abre o que está
fechado.
Dai-nos, ó Espírito de Amor, uma Igreja fiel ao Evangelho, anunciadora da verdade e resplandecente
de grande santidade.
Dai-nos, ó Espírito de Amor, uma Igreja humilde, evangélica, pobre, casta e misericordiosa.
Com o vosso fogo divino queimai o que nela há de imperfeito; tomai-a despojada de tantos meios
humanos de poder; libertai-a dos compromissos com o mundo em que vive, e que ela deve salvar; fazei com
que saia completamente renovada da sua purificação, cada vez mais bela, sem mancha nem ruga, à
imitação de Maria, sua Mãe Imaculada e vossa Esposa amadíssima».

(Virgem Maria ao Pe. Gobbi, 22 de Maio de 1983, Festa de Pentecostes, n.266)
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CONCLUSÃO
Já na década de 1960 Joseph Ratzinger profetizou: “Tudo parecerá perdido, mas no momento certo, na
mais dramática da crise, a IGREJA renascerá. Será menor, mais pobre, quase catacumbal, mas também mais
SANTA.
Porque não será mais a Igreja daqueles que procuram agradar o mundo, mas A IGREJA DOS FIÉIS A
DEUS E À SUA LEI ETERNA. O renascimento será obra de um pequeno remanescente, aparentemente
insignificante, mas indomável, passado por um processo de purificação. Porque é assim que Deus trabalha.
Um pequeno rebento resiste ao mal.
Uma Igreja redimensionada, com menos seguidores, obrigada a abandonar boa parte dos lugares de
culto. Igreja católica de minoria, pouco influente nas decisões políticas, socialmente irrelevante, humilhada e
obrigada a voltar às origens.
Da provação sairá uma Igreja com grande força e muito simples, renovada, a olhar para dentro de si.
Os habitantes do mundo planificado se sentirão indizivelmente sós, e descobrirão a pequena
comunidade de fiéis como algo completamente novo… como uma esperança que lhes cabe, como uma
resposta que sempre procuraram secretamente.” (in Instituto Humanitas Unisinos, 1/8/2013)
Uma Irª consagrada e religiosa, estava um dia na Adoração e perguntou a Jesus sacramentado:
- “Jesus, quanto tempo falta PARA O SENHOR VIR?” E o Senhor respondeu:
- “O TEMPO QUE FALTA PARA A TUA CONVERSÃO!...”
No rito da comunhão, após o Pai-Nosso o sacerdote reza:
Pres: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a
esperança, aguardamos a vinda de Cristo salvador.
O povo conclui a oração aclamando:
Ass: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
Rogai por nós Santa Mãe de Deus
- Para que sejamos dignos de alcanças as promessas de Cristo! Amén.

(Este livro é consagrado a S. Miguel Arcanjo)
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