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ALERTA 

 
MENSAGEM DE 15/05/2000 - SANTO ISIDORO - 8:00 HORAS. 
 
Paz! 
Hoje quero pedir-te para todos aqueles que não aceitam esta obra, que a atacam ou 

prejudicam a divulgação. Quero alertá-los do fato de que: “Cada livro vale a 
libertação de 100 almas do purgatório.” (*) Portanto, cada livro retido, impede a 
libertação destas 100 almas. Ai dos que impedem! Terão o peso de 100 por 1. 
Arcarão com as responsabilidades! 

Reza por eles! Esta obra também foi feita para eles! Amém! 
Eu vos abençôo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 
Amém! Maria Mãe do Universo! 
(*) Isso continua valendo! 

SAIBAM 
 

Eu a Mãe de Deus continuo sendo a única autora desta obra e a dirijo. O inimigo 
tentou exterminá-la, mas agora, para confundí-lo a trazemos de volta, com um ALERTA: 

tudo está próximo, mas tudo depende do Pai! 
Maria, Mãe do Universo! 

 
REFERENDO 

 
Este livro é de Minha Mãe, com o Meu aval! Amém! 

JESUS 
 
 

DEDICATÓRIA: 
(Ditadas por Nossa Senhora) 

 
A todos os que rezam por nós. 

É certo que nos encontraremos na casa do Pai, para o abraço da eternidade... 
.... Choraremos muito, caso falte alguém! 

A meus filhos Arnaldo e Dulce, pela aceitação e dedicação irrestritas a esta obra; 
pela obediência e tão grande amor por Mim! 

MARIA! 
 

TENHA CERTEZA! 
 

“Quanto mais SANTOS houver no CÉU..... 
....mais o CÉU terá forças para ajudar a TERRA”. 

 
ENTÃO: SALVEMOS ALMAS, REZANDO! 

LEVEMOS MAIS E MAIS SANTOS PARA DEUS! 
POR JESUS... COM MARIA!.... AO PAI DO CÉU 

 
 

 
APRESENTAÇÃO 

 
É com imensa alegria que retornamos aos queridos leitores com esta parte 2 do 

primeiro livro, o Fundamentos da Salvação - Salvai Almas – que é na verdade, uma 



continuação e um reforço às revelações da parte um, que teve necessidade de ser 
publicada com mais urgência. 

Este livro 2 deveria ser já um novo livro, com título diferente, editado com a seleção 
de mensagens e a apreciações de sacerdotes, conforme esperança de Nossa Senhora, 
mas isso de fato não aconteceu. Passaram-se, pois seis meses, os escritos ficaram nas 
mãos das pessoas certas, que, atarefados demais, não tomaram qualquer iniciativa 
concreta. Eis então que nossa Mãe do Céu assim se manifesta: O próximo livro, não 
será o segundo. Amém! Chamar-se-á: O Livro 2. 

Por isso, novamente, como apenas leigos, vamos a ele! 
O certo é que o céu não pode esperar eternamente e nós sentimos a urgência desta 

nova missão. Para nós, um pedido da Mãe do Céu é uma ordem. E ordens se 
cumprem! Imediatamente! Sim, Senhora!     

A verdade é que o sucesso incrível do primeiro livro, só nos faz ir para diante sem 
medo. Porque temer se Jesus a Mãezinha do céu nos mostram cada passo a ser dado? 
Porque temer se não conhecíamos ninguém neste imenso país e em apenas sessenta 
dias sumiu a primeira edição? Se em apenas vinte dias foram pedidos 80% da 
segunda edição?  

Também podemos dizer que são muitos os sacerdotes que se apaixonaram pelo 
livro e que o estão divulgando. Numa diocese já, o Senhor Bispo não só leu e gostou do 
livro, como também pediu que cada um dos mais de cem sacerdotes recebesse o livro e 
o ajudasse a divulgar. Prova maior, que nossa Mãe do Céu é capaz de tocar todos os 
corações e de forma sempre especial aos sacerdotes, seus filhos prediletos, que são os 
seus maiores arautos. Também os Bispos, das dioceses de Cláudio e de Aarão, já têm 
o livro nas mãos e o estão estudando. 

O Céu sabe o que faz! Nós somos zero absoluto! Nada somos! Sozinhos, nada 
sabemos! Nada podemos! Porém, qualquer zero absoluto, guiado pelo Espírito Santo, 
pode fazer tudo o que o Pai quer. E é apenas isso o que importa! Importa é que 
milhares de pessoas começaram a “ver diferente” e a “sentir diferente” o purgatório. E, 
desta forma, o que naquele lugar estado de expiação, antes do livro era choro, passa a 
ser agora depois dele, um pouco mais alegria, por tantas orações que lhes estão sendo 
dedicadas. Por milhares de pessoas que começaram a rezar as 15 Orações! 

Que Nossa Senhora nos guie nesta nova tarefa! Que o Espírito Santo nos ilumine! 
Que Jesus nos comande! Que se faça apenas a vontade do Pai. 

Amém? 
 
Disse São Tomás: “Não há motivo para rezar pelas almas que estão no céu, nem por 

aquelas que se encontram no inferno. Portanto, deve haver um purgatório após a morte 
onde permanecem as almas dos justos que ainda não pagaram todas as suas contas 
com a justiça divina”. 

 
OS SANTOS E O PURGATÓRIO. 

 
Quando se fala em carisma sobre o purgatório, em “profetas do purgatório”, alguns 

logo pensam absurdos, porque “mexe com espíritos”, quando, a bem da verdade, estes 
carismas, estas visões, este “sentir” ou “ver” as benditas e santas almas, não é uma 
coisa tão rara ou tão impossível assim. O Pai tudo pode! O Pai sempre faz o que quer, 
quando quiser, como quiser, onde quiser e com quem quiser sem perguntar a 
ninguém! Nada acontece sem a permissão Dele! Todo o universo obedece a Ele! Nada 
se faz sem Ele! 

De fato, muitos santos e santas, da Igreja Católica, tiveram estas visões e sonhos a 
respeito do que se passa no purgatório. Muitos dos seus depoimentos constam de seus 
processos de beatificação e a Igreja não canonizou mentirosos ou falsos visionários.  

O problema é que muito poucas pessoas, têm sido tocadas pela enorme verdade do 
Purgatório. Muitos, de grande saber científico, de certa “teologia”, sacerdotes ou leigos, 
têm passado ao largo desta realidade, como se ele fosse um fantasma assustador ou 
uma coisa inexistente. Incrível mesmo, é que muitos destes que se dizem “teólogos”, 
chegam até a negar sua existência e são hereges, portanto, mas se julgam no direito 
de opinar sobre esta verdade da fé, se imaginando ainda “católicos”!  



Estes mesmos, nunca leram as vidas destes grandes santos, senão teriam outra 
visão. Ademais, se eles tivessem tido a coragem de aclarar-nos este caminho, de 
colocar uma luz sobre o purgatório, hoje todos nós católicos teríamos já uma doutrina, 
completa e abrangente sobre esta grande verdade da nossa fé e não estaríamos assim, 
depois de quase dois mil anos de Igreja, como que tateando no escuro.   

E pensar que a imensa maioria das almas que se salvam vai parar no purgatório... 
E se, como disse Santa Francisca, “A maioria das almas do purgatório lá sofrem de 30 
a 40 anos”, significa que, esquecer a Igreja Padecente, não saber nem como, nem 
porque, nem que é preciso ajudá-la, é condenar milhões de almas a um sofrimento 
desnecessário, que pode se prolongar por muitos anos, séculos mesmo... e até, 
pasmem, por milênios inteiros. 

Assim, muitos destes nossos santos, através dos séculos, têm deixado preciosas 
anotações, que julgamos oportuno inserir algumas delas, entre os textos e mensagens, 
a título de reforço e de esclarecimento. Os Santos fizeram sua parte! Façamos nós 
também a nossa. Amém? 

 
São João Crisóstomo: “...como duvidar de que nossas oferendas pelos mortos lhes 

proporcionam alívio? Sem hesitação, demos nossos sufrágios àqueles que já se foram e 
por eles ofereçamos nossas preces”      

       
      ACONTECEU EM 1991 – DIA DE CORPUS CHRISTI: Cláudio relata! 
 
Eu jamais havia perdido uma Santa Missa neste dia da festa de Corpus Christi: a 

Eucaristia me alimenta fortalece e me dá novo alento para a vida tão difícil e tão 
complicada. Não sei mais viver sem Jesus! Neste dia, porém, em virtude do meu 
trabalho, eu não podia ir ao encontro de Jesus. Já me havia acontecido isso antes, em 
outra empresa que eu trabalhava. Naquela época, eu abandonei o trabalho sem avisar 
e ninguém ficou sabendo que fui à Missa. 

Mas agora eu não podia simplesmente abandonar meu serviço! Havia uma ata para 
ser enviada à matriz, no outro dia cedo, sem falta. Mas pensei: e se algum anjo fizesse 
esta ata por mim?  

Seguindo este desejo irresistível, fui à Missa! Estava em cima da hora! Minha 
intenção era voltar após a Missa e terminar o trabalho da tal ata. 

Depois da Santa Missa, reforçado e reabilitado pela presença de Jesus, voltei ao 
trabalho. Mas o escritório estava fechado! Na pressa, eu me esquecera de levar a chave 
e o gerente geral trancara tudo.  

Não havia outro jeito: no outro dia bem cedo eu faria o serviço!... Bem, o ônibus 
quebrou na estrada e cheguei atrasado ao trabalho! Corri para a minha mesa, mas a 
ata já não estava mais lá... 

- A ata já está no malote!   Disse-me um funcionário. 
Mas eu precisava terminá-la!... Fui ver! Abri o malote e lá estava ela... Prontinha! (?) 

Com a minha letra e assinada: Cláudio Heckert! 
Foi você Jesus?  Então, muito obrigado! 
 
Santo Anselmo disse: Vale mais assistir UMA só Santa Missa quando vivo, que 

mandar celebrar MIL depois de morto. 
 

ACONTECEU EM 1992 – O MALIGNO QUER ME ASSUSTAR 
 
Como sempre, no intervalo do trabalho ao meio dia, eu ia para a capela rezar. Um 

dia destes, eu estava absorto em minhas orações. Chorava muito e pedia a Deus alívio 
para minhas dores. 

Confesso que não sou muito bom em matéria de sofrimento e sempre que passo por 
alguma provação, recorro imediatamente a Deus para pedir-lhe alívio. Estas horas de 
meditação, de entrega total, dão tranqüilidade e me aprofundam na fé. 

De repente escutei passos entrando na Igreja. (Eu estava sozinho ali) Eram passos 
pesados! Muito barulho.... Olhei! Pelo corredor central entrava um homem e veio até o 
banco onde eu me achava. 



Senti calafrios! Era bem apessoado, aparentando uns 25 anos de idade, bem 
trajado, mas com passos ensurdecedores. Parou ao meu lado no banco, olhou-me 
fixamente.... Segurou a ponta do meu banco... Levantou-a alguns centímetros e 
largou-a no chão, produzindo um barulho infernal. 

Eu estava sem fôlego. Um medo indescritível tomava conta de todo o meu ser. O 
homem voltou-se e saiu para onde viera sem dizer nada. Seus passos pareciam fazer a 
Igreja inteira ranger... Com todas as minhas forças olhei para trás a fim de ver para 
onde ele ia. Aqueles passos não eram de gente... Seriam de um cavalo?  Olhou-me 
ainda uma vez... E sumiu! 

O medo se apossou de mim! Ajoelhei-me e chorei como nunca! 
Não havia dúvida: era o demônio e estava furioso comigo, porque apesar de tantas 

provações pelas quais eu estava passando e de tanto sofrimento que me consumia eu 
jamais me deixara cair: sempre procurava a proteção da Mãe de Deus e me abrigava 
sob seu carinhoso manto. E isso não era bom para ele, o espírito do mal. O que ele 
queria, a todo o custo, é destruir a minha casa. Jamais a destruirás, pensei. Com 
Jesus e Maria eu vencerei! 

Depois sai da capela correndo! (Cláudio) 
 
SAIBA: Antigos cânones da Igreja prescrevem exatamente sete, às vezes dez ou até 

quinze anos de penas por um só pecado mortal. Assim, uma pessoa que fosse culpada 
de 20 pecados mortais cometidos durante a vida, provavelmente teria de cumprir pena 
de 140, 200 ou até 300 anos de purgatório. (O segredo do Rosário pg 136) 

 
MOMENTOS DA CAMINHADA 

 
No início, quando ainda não entendia bem o meu carisma, rezávamos pelas almas, 

no cemitério, todas as segundas feiras. Já havia sido construída a “ponte da salvação” 
de Palmira, conforme relatado no livro um e por isso eu sentia muito a necessidade de 
rezar pelas almas. 

Numa segunda feira, recebi do Arcanjo São Miguel a incumbência de mapear o 
cemitério de Porto Belo isso é, de anotar os nomes de todos os falecidos ali colocados, 
desenhando os túmulos.  Conversei com Norma que achou meio estranho, mas 
concordamos em fazer este trabalho e, algumas vezes, lá fui e desenhei o contorno dos 
túmulos, pondo os nomes. Não sabia para que serviria isto mas de uma coisa eu tinha 
certeza: serviria de escárnio e zombaria por parte de muitas pessoas! Fizemos isso 
alguns dias! 

Em casa, alguns problemas de ordem econômica, de saúde e até mesmo de 
relacionamento entre nós três começaram a surgir e achamos que a culpa fosse dos 
nomes dos falecidos que tínhamos em casa. 

Por isso, resolvemos não mais fazer este trabalho e ainda mais, jogamos as listas no 
rio, bem próximo ao mar e pedimos ao Pai Eterno, que desse o descanso para todas 
aquelas almas.  

Ficamos satisfeitos! Achávamos ter cumprido a missão. Mas, algum tempo depois, 
São Miguel nos deu a tarefa de escrever em um livro, os nomes das almas e pediu para 
irmos ao cemitério anotar os nomes, dizendo: “Tem muitos esquecidos no purgatório... e 
é preciso que rezem por eles!”(?)  

Não podemos lutar contra as coisas de Deus! Hoje, nosso maior presente são as 
listas de nomes de falecidos que recebemos de diversos lugares do Brasil para 
podermos rezar por eles. E Nossa Senhora nos falou: “Todos os nomes que colocarem 
no “Livro da Luz” terão sua situação definida na hora, isto é, não ficarão mais no 
purgatório! (Se ainda lá estiverem) Irão direto para o céu! Amém! 

São Miguel, o Arcanjo que sempre nos acompanha e nos instrui, colocou o nome do 
livro de “Livro da Luz de São Miguel”. 

Esta nossa tarefa nos causa hoje alegria e já um batalhão de almas colocadas no 
Livro da Luz foram resgatadas pelo poder de Jesus, através das orações que por elas 
fazemos. Este batalhão, agora glorificado e santo, nos ajuda em nossa luta quotidiana, 
especialmente no resgate de outras almas. Deste modo se torna cada vez mais fácil 
aliviar o peso das penas de tantos irmãos de nossa Igreja padecente que sofrem no 
purgatório. Temos hoje mais de um milhão de nomes anotados nos Livros, um a um! 



Nada por mérito nosso, mas sim uma prova incontestável do poder de intercessão 
dos Santos, como o diz muito bem aquela frase de Nossa Senhora, colocada no início 
de ambos os livros: “Quanto mais santos houver no céu, mais o céu terá forças 
para ajudar a terra”. 

Bendita a Misericórdia Divina! Tão grande!... Não dá para descrever!  
E assim a Igreja padecente – uma ferida profunda no Corpo Místico de Cristo - 

começa a cicatrizar... Pelo menos na parte que nos compete! Se, no entanto, nós 
TODOS rezarmos pelo Purgatório, esta ferida inteira deixará de existir e Jesus terá o 
Seu Corpo menos dolorido e menos chagado!  

Cada pessoa poderá, pois, rezando pelas almas, fazer o seu próprio grupo de 
intercessão no céu. Estas almas, além de lhe serem gratas por toda a eternidade, 
ainda o ajudarão a levar ao céu, sempre mais almas. Amém? 

 
Pergunta: Por que anotar nomes no cemitério? 
Resposta: Para REZAR por aqueles que as famílias esqueceram! 
 
São Francisco Sales: “A maioria dos que temem o Purgatório é muito mais por 

interesse e amor de si mesma que pelo interesse de Deus. Por isso só falam das penas 
daquele lugar e nunca da felicidade e da paz que desfrutam as almas que lá estão. É 
verdade que os sofrimentos são extremos e as mais terríveis dores desta vida não se 
podem comparar a eles, mas também as satisfações interiores são tais e tantas que 
nenhuma prosperidade nem alegria da terra a elas se podem igualar. Se é uma espécie 
de inferno quanto a dor, é um paraíso quanto à doçura que a caridade difunde no 
coração... Feliz estado, mais desejável que temível”. 

  
MENSAGENS DIVERSAS 

 
     Para melhor compreender o início do carisma seria muito interessante que todos 

lessem antes o Livro 1 – Fundamentos da Salvação, para terem uma idéia melhor 
sobre todo este incrível carisma. Ali está explicado o desenho do cálice que sempre 
está em nossos livros, como marca de nosso trabalho. 

    De qualquer forma, Cláudio é que recebe as mensagens, Norma é sua esposa, e 
Palmira a mãe de Norma, sogra de Cláudio. Sobre ela é que está montada toda a 
engenharia de salvação de uma alma, como explica o desenho. Estes nomes vão 
aparecer em algumas mensagens. 

     Aarão é Arnaldo, a quem a Mãezinha confiou a tarefa dos livros.  
 
DIA 24/03/1998. 13:41horas (Santa Catarina da Suécia) (Rezávamos os três) 
Não tenham medo! Façam a Capela como falei. O Espírito Santo está com vocês e o 

meu Manto Azul vos protege contra o maligno e nada vos deterá. Obrigada por rezar 
pelas almas. Elas estão unidas a vocês! Rezem com a Palmira e não tenham receio. 

O pai de Inês* está no céu, desde o momento em que ela pediu para ver. 
Norma desprende-te de tudo. Eu preciso de você só para Mim! 
Às seis horas da manhã devem rezar os três, o terço e as 15 orações. À noite, oração 

na capela.  Sim! Maria!  
(*) O pai de Inês estava no purgatório desde 1954 e continuavam a rezar!  
 
São Francisco tinha medo dos seus admiradores, porque, imaginando que ele fosse 

direto para o céu eles o deixassem sofrendo no purgatório por não rezar por ele. Ele 
sabia que, mesmo os santos, podem ainda ter contas a pagar.... Antes de chegar a casa 
do Pai! 

 
DIA 26/03/1998 as 7:08 horas (São Ludgero) 
 
(Vejo o Papa João Paulo II, um pouco desesperado. Pede socorro!) 
Paz! 
“..Obrigada filhinhos por atenderem ao meu pedido. Entendam, vocês estavam um 

pouco acomodados. Jamais pedirei sacrifícios aos quais vocês não possam cumprir. 



Quero que façam tudo com amor e sem reclamações, em benefício de tantas almas do 
mundo inteiro. 

João Paulo II corre perigo. Rezem por ele! O demônio está preparando o bote! São 
Miguel também! A batalha será árdua, porque há muitos traidores na Igreja! Rezem! 
Rezem! Rezem! 

(Vi satanás sentado num penhasco, as gargalhadas. Apontava para a cidade lá em 
baixo e ria; Apontava para São Miguel, de pé ao seu lado e ria muito. Os dois 
conversavam... como se a batalha final tivesse terminado... Satanás parecia ser o 
vencedor? Ria demais.... Gargalhadas horríveis!...) 

Haverá caos!  Padres sem rosto!... Mas triunfaremos no final!  Não desanimem! 
Amém? 

 
Assim diz nosso Catecismo: A Igreja denomina de Purgatório a esta purificação 

final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. 
 
DIA 27/03/1998 AS 6:40( São Ruperto) 
Paz! 
Obrigada, filhinhos, por vossa oração da manhã. Sei que é sacrifício, mas gostaria 

que oferecêsseis a Deus, por todos os pecadores. O mundo precisa de orações! 
(Senhora?) 
Sim! 
(Ainda tenho dúvidas! Porque as outras pessoas sempre vos vêem com véu e eu vos 

vejo com a cabeça coberta?) 
Amo a todos os meus filhos e gosto de me igualar a eles. Afinal, esta é uma estância 

de verão! Mas a razão principal vós já o sabeis: Meu manto está sobre vocês! Mas não 
se emocione filho, continue a escrever! 

(Mas há muito tempo que vos vejo assim!) 
Há muito tempo que cubro vocês! 
(Porque nós?) 
Não se deve indagar ao Pai. E eu preciso de vocês! Cláudio filho, esteja sempre 

disponível para escrever as minhas palavras. Não te esquives! 
(Agora já não quero mais que vás embora!) 
De fato, tenho muitas coisas a dizer. Gostaria que Me chamassem: Mãe do Brasil! 

Você escolheu este nome a partir do momento em que viu a minha representação na 
capela da praia! 

(Fiquei em dúvidas se era a Senhora!) 
Era Eu! E resolvi sempre me apresentar assim para você! 
(Muito mais linda!) 
Obrigada, filho! Todos somos lindos aos olhos de Deus! Fiquem em paz! Eu curarei a 

todos. Abençôo-vos! Não Temais! Amém? 
(Senhora, e as almas que me pediram orações?) 
Algumas já estão comigo, mas muitas precisam orações e sacrifícios. Direi quando 

não precisarem mais. Hoje se salvaram muitas... por causa das orações de vocês! 
(Muitos padres?) 
Padres, freiras, bispos! Continuem rezando! Meu Filho fica muito feliz, quando almas 

sacerdotais são arrebatadas ao céu! 
Não dêem tréguas ao maligno! Rezem, Rezem, Rezem! 
Eu, Maria, vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém! 
 
São Vicente Ferrer disse: “Há almas que ficam no purgatório um ano inteiro por um 

só pecado”. Este santo tinha uma irmã muito frívola e vaidosa que, vindo a falecer, lhe 
apareceu entre as chamas e sofrendo horríveis penas, dizendo: “Ai de mim, meu irmão, 
fui condenada a estes suplícios até o dia do juízo final. Mas tu podes ajudar-me. Oferece 
para mim 30 missas”. 

Quando o santo celebrou a 30ª Missa apareceu-lhe a irmã a caminho do céu 
dizendo: Graças a valia das Santas Missas, ficou reduzida a 30 dias uma pena que 
deveria durar séculos”. 

 
DIA 09/04/1998 AS 6:25 (Santa Lidvina) 



Paz! 
Obrigada por Me atenderem! Sei que é difícil levantar cedo principalmente para a 

Palmira. Mas este sacrifício se reverterá para milhares de pessoas em todo o mundo que 
não rezam, nem se lembram de rezar nunca. 

Obrigada pela oração do Angelus! Foi o Espírito Santo que vos inspirou a rezá-la, 
pois tem-me em grande estima. Já não se reza mais esta oração como se fazia antes em 
todo o mundo. Apenas uns poucos devotos aos quais jamais deixarei de atendê-los em 
suas necessidades. 

No Purgatório rezam muito esta oração que é mistério de salvação, ou seja, relembra 
os mistérios da redenção do mundo. Obrigada, então! 

Cláudio e Norma continuem pequenos; continuem simples! Eduquem-se na pequenez! 
Não se abalem por aqueles que gostam de exteriorizar. Meu Filho diz “Na verdade, já 
receberam sua recompensa”. De fato, os que se gloriam com o exterior já estão felizes 
com isso e gostam de bajulações. Por isso, não pensam na Glória Eterna. Acham que a 
recompensa de seu trabalho, muitas vezes tão pequeno, deve vir dos mortais. Por isso 
“já receberam a sua recompensa”. Meu Filho, porém diz: Sejam pequenos! 

Não sejam as coisas vãs motivo de glória para vocês, antes, procurem as coisas do 
alto. Estas sim glorificam e glorificam para a eternidade.  

Infelizmente a Igreja está cheia disto e é necessário que vocês sejam os menores de 
todos, para que vossos frutos de caridade, humildade e piedade atinjam o objetivo. 

Queridos filhos, Eu, vossa Mãe, vos amo e estou hoje no mundo inteiro trazendo 
mensagens de esperança para o mesmo mundo tão desgastado e triste. Meu coração se 
alegra quando filhos atendem ao Meu chamado. Sejam apóstolos, transmitindo aos 
outros vosso exemplo de vida, pois só eles tem capacidade de arrastar pessoas. 

Cláudio, filho, é verdade! Eu apareço para muitos e me faço pequena. Muitos não 
acreditam, mas multidões serão arrastadas, pois o Espírito Santo de Deus derramará 
luzes abundantes e profetas surgirão do nada. Vosso filho Lito está sendo assistido 
diretamente por esta luz. E outros o serão! Tenham calma! Tenham confiança! Sejam 
humildes! 

Palmira filha, vossas orações são ouvidas e vossos filhos ficarão bem. Vosso 
sacrifício não está sendo feito em vão. Aproveite os dias de vida que lhe restam para 
apenas agir de maneira correta. Obrigada por cuidar de Cláudio e Norma, para que 
possam trabalhar na casa do Pai, a Igreja. Muitos trabalhos farão ali, mas precisam de 
disponibilidade e vós podeis proporcionar-lhes isso. Obrigado por Me amar tanto. Isso 
vale não só a vossa salvação, mas a de todos os seus. Continue assim e não desanime. 
No entanto, guarde tudo em seu coração. O mundo não acredita em palavras! Precisa 
apenas de oração!  

Eu vossa Mãe, vos abençôo a todos, Em nome do Pai  e do Filho e do Espírito Santo! 
Amém! 

   
Santo Antonio: “Aquele fogo, é de tal maneira rigoroso, que comparado com o que 

conhecemos na terra, este se afigura como que pintado num painel”.       
 
DIA 14/04/1998 as 6:45 horas (Santo Hermenegildo) 
Paz! 
Obrigada por atenderem ao meu pedido. Hoje quero que rezem pelo diácono Aldo. 

Anda meio atribulado e confuso. Gosta de seu ministério, mas é preciso que se 
aprofunde mais na fé e na humildade. Deus escolhe seus operários para que operem 
nas Suas vinhas, com todas as forças, contra ventos e tempestades não se acomodando 
jamais e nem recuando diante das dificuldades. Rezem por ele para que tenha 
humildade suficiente no seu ministério! Rezem, rezem, rezem! 

As almas do purgatório estão felizes com vocês e serão muito beneficiados com isto. 
Verão! 

Meus filhos, o Pai tem vocês em grande conta e vos envia no meio da confusão e da  
arrogância, da indisciplina e do descaso, porque  confia em vossa capacidade, em vossa 
humildade e abnegação. Com efeito, Ele, o Pai, vos diz: “Sou vosso Deus em todas as 
horas do dia, em todo o tempo e para os tempos eternos e vos tenho em grande 
estima”. 



Façam então, filhinhos, tudo que Deus vos mandar e não tenham medo. O Espírito 
Santo vos encherá de sabedoria e vos dará o fogo abrasador da fortaleza na fé. Jamais 
esmoreçam! Eu estou sempre com vocês. Façam tudo pelo reino dos céus, ainda que vos 
custem sacrifícios. Tenham desapego material. Ainda que isso vos custe algumas 
inimizades. O Reino dos Céus se consegue não só com a paz, mas também com a 
guerra; guerra interior! Do bem contra o mal! Não tenham medo, Eu estou com vocês! 
Façam tudo que Meu Filho pedir. Ele sabe como agir e o que é melhor para vocês. Sigam 
Seus passos e não se preocupem! 

(Estamos salvando almas...?) 
Sim, filhinhos, muitas já se glorificaram por vossas orações e milhares ainda o 

serão... 
(E os nomes deste livro?..) 
Não se preocupem: Se salvarão no momento correto. Continuem Rezando! Rezem! 

Rezem! Rezem! Eu, vossa Mãe, vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém!  

 
EM SEGUIDA...          
Caros “filhos”. Sou Miguel, que vos protege noite e dia a mando do Pai, para vos 

resguardar de todos os ataques do inimigo. Não posso evitar que ataque. Apenas ajudo 
para que não vos derrote. 

Não julgueis jamais! Jamais rezem pelos outros pensando que eles são mais 
pecadores que vós, pois isto vos faz julgadores e, conseqüentemente, réus de julgamento 
divino. 

Norma reze, para que todos sejam submissos a Deus e Ele, que tudo vê, sabe o que 
deve ser feito. Confiem em Deus! O cálice já transborda, mas não tenham medo. A Mãe 
está sempre do vosso lado e seu Jesus precisa dos vossos trabalhos. Amém! Amém! 
Amém!   

 
Do diário da Beata Irmã Faustina: Tira do tesouro da Minha Igreja, todas as 

indulgências e oferece-as pelas almas. Oh! Se conhecesses o seu tormento, 
incessantemente oferecias por elas a esmola do espírito e pagarias as suas dívidas com 
a Minha Justiça!(Jesus) 

 
1ª PERGUNTA: Onde fica o Purgatório? O purgatório não é um “vagar”, mas um 

estado lugar, ou mesmo um lugar estado, mas físico, de purificação das almas. A alma 
que me é apresentada vem sempre com o seu purgatório ou sofrimento junto com ela. 
(Cláudio/Arnaldo) 

 
DIA 15/04/1998 as 6,05 horas (São Benedito José Labre) 
Paz! 
Maria, não tenha dúvidas. Sou Eu mesmo quem transmito as mensagens. O Pai sabe 

das limitações do Cláudio, mas sabe também da sua fortaleza e por isso o escolheu. As 
mensagens são apenas para serem guardadas, por ora, sem fazer alarde. No tempo 
oportuno, meu próprio Filho Jesus as fará conhecidas. Não temas, filha, o Pai usará 
vocês para grandes obras, mas conheci a fraqueza de cada um e os faz primeiro, firmes 
na fé. Constrói primeiro um alicerce de fé, de fortaleza e de piedade, afim de que, nas 
provações não desmoronem. Assim é necessário que rezem, para que o Pai vos instrua e 
fortaleça. Não devem se preocupar se os frutos demoram a amadurecer. Eles 
amadurecerão! 

Muitas coisas mudarão e muitos sacrifícios farão. Seja sempre pequena, Norma. Não 
se preocupe com a catequese ou o local dos encontros. Para o Pai isso não tem 
importância. Importante é preparar um lugar seguro no coração de cada jovem onde Meu 
Filho possa morar com segurança e rodeado de amor. Também alguns jovens daqueles 
irão sofrer, pois levarão uma Cruz, a fim de salvaguardar o Reino de Meu Filho. Mas 
serão fortes, porque você os preparará.  

Quanto ao “fim dos tempos”, virá conforme já é conhecido no Santo Livro, mas não é 
motivo de inquietação ou de angustias. Isto já foi programado pelo Pai e, desde há 
milhares de anos está sendo divulgado, através dos profetas e do próprio Livro Santo. 
Será um tempo terrível para os corações rebeldes, mas trará a misericórdia de Deus e 



será momento de expiação para os bons. Tudo está preparado, mas só o Pai sabe o 
momento exato. Se pelo mundo, as profecias advertem e Eu mesmo o faço, é para que se 
preparem e o fato não venha a ser uma surpresa para ninguém. Quem estiver preparado 
não precisa temer. Usem a Cruz Redentora em seus corações e nada terão a temer. 

Cuidado com os falsos! Cuidado com os vendilhões! Sede sempre fiéis aos 
ensinamentos de Pedro (João Paulo II). Muitos pregarão e tentarão vocês para que 
vivam o contrário, odiando-o e perseguindo-o. Satanás possui força hercúlea, mas a 
força do Pai é ainda mais forte e quem estiver apegado ao Pai nada tem a temer. Por 
isso, filhos, estejam alerta. Não discutam muito com quem não acredita, pois isso 
compete ao Espírito Santo. Muitos vos chamarão até de loucos, não acreditarão e até vos 
perseguirão. O Pai, no entanto, gosta-ria que levásseis sempre em frente a missão, pois 
assim o programou e conta com vossa ajuda. Gotas amargas já começam a correr sobre 
a terra e os anjos de Deus já estão prontos para o sinal. Fiquem alertas! Não tenham 
medo! Vocês receberão o sinal. E então deverão pregar, ensinar, falar e salvar filhos 
perdidos. Eles vos procurarão e vocês os receberão para o conselho necessário, a fim de 
os encaminharem para a vida. Por isso é necessária a capela. Por isso é necessário o 
opúsculo. Todo o material inspirado pelo Espírito Santo será necessário. Por enquanto 
não devem fazer alarde. Mas deverão apressar-se no cumprimento aos nossos pedidos. 
Rezem! rezem! rezem! 

Palmira, não se preocupe se poucas mensagens lhe são dirigidas. O Pai prepara 
Cláudio e Norma para o grande combate e quer que você seja a retaguarda de apoio, 
sem medo. Apenas saiba que tudo está sendo preparado e só os filhos dignos do Pai 
são por Ele escolhidos, para vanguarda que enfrentará os tempos horríveis. Seja forte! 
Tenha muita confiança em Deus. Jamais tenha medo, pois Deus está do vosso lado. 
Reze por seu filho Edu e os outros que vos são caros. Eu, Mãe de Deus, vos abençôo, em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

 
1ª Súplica: Dulcíssimo Jesus, pelo suor e sangue que derramastes no Horto das 

Oliveiras, tende piedade das almas do purgatório!   
 
DIA 17/04/1998 as 23:15 horas(Santo Aniceto) 
 
Filhinhos, obrigada por ter mencionado a capela e por já terem rezado aqui como 

havia pedido. Lembrem-se, nada exijo, mas gostaria de contar com vocês. Não trouxe 
mensagens para Marlene, mas você viu José, eu estava bem ao lado dela. Está fazendo 
um enorme trabalho, dedicando-se de corpo e alma ao Reino de meu Filho e isso me faz 
feliz. Por isso, jamais deixarei de assisti-la em todos os momentos da vida. Eu a amo 
muito e meu Filho Jesus também. Ele tem planos para ela. Eu a abençôo, em nome do 
Pai do Filho e do Espírito Santo! Amém?   

Obrigada mais uma vez! Maria Mãe do Universo! 
Deixarei para dar uma mensagem mais direta, oportunamente, neste local, que desde 

já abençôo como capela a mim dedicada com o nome de Capela do Pequeno Cenáculo 
Nossa Senhora Rosa Mística. Meu Filho Jesus está orgulhoso disto. 

Agradeço mais uma vez a Madalena por ter dado início a tudo isto.  Amém! 
    
2ª Suplica: Dulcíssimo Jesus, pelas dores da Vossa crudelíssima flagelação, tende 

piedade das almas do purgatório!  
 
2ª PERGUNTA: Quantos purgatórios há? Existem tantos purgatórios, quantas 

almas existem. Nenhum purgatório é igual ao outro, porque ninguém é igual ao outro 
e os pecados de um, nunca são iguais aos de outro; tudo é causa da falta de amor! Se 
paga então lá, por se haver deixado de amar a Deus aqui. Ame a DEUS sobre todas as 
coisas e nada terá a pagar! (José/Aarão) 

 
DIA 25/04/1998 as 5,55 horas(São Marcos) 
Paz! 
Filhinhos, obrigada por amanhecerem aos meus pés. Isso vos irá trazer muitos 

benefícios, pois tudo o que fizerdes ao Pai será recompensado. Aprendam a amar a 



todos. A aceitá-los como iguais, apesar dos dissabores que muitos oferecem. Vocês 
deverão ser espelhos dos outros. 

O Reino de meu Pai, do Meu Filho e do Espírito Santo Rei, está próximo. Já está 
batendo as portas. Não temam quando verem e ouvirem os sinais. Vocês foram 
escolhidos como testemunhas e serão os porta vozes do Filho. Amém? (...) 

Como Nossa Senhora havia prometido ontem, Ela foi me indicando as intenções de 
cada uma das quinze Orações de Santa Brígida, conforme consta do Livro um.  

Rezem pelos profetas atuais: São vossos filhos! São também todos os que se dedicam 
a difusão do novo reino e vocês também o são. Os bons profetas são poucos e o Pai vos 
quer escolher de entre os seus profetas para enviá-los a proclamar a “boa nova”, em 
substituição aos maus. Com efeito, Ele arrancara finalmente o joio que prejudica o trigo 
e assim os novos profetas cuidarão do trigo novo e semearão as novas sementes. 

Vossa abençoada casa enviará bons profetas: Todos os vossos filhos. Alguns deles 
serão ativos, militantes como já o sabeis e outros militarão em suas casas, mas todos 
serão levados pelo Espírito Santo. O Álvaro também é predestinado para este trabalho e 
também o Espírito Santo o inundará de luz. Rezem, Rezem, Rezem! 

A justiça será feita. A espada rebelde será quebrada, contudo muita tribulação 
acontecerá. Mas vossa casa foi poupada e é por isto mesmo que ela passou por 
tormentas e angustias: Para testar vossa força! Para forjarem como eixo em aço, afim de 
que, fortes e resistentes, conseguísseis suportar as provações que virão. 

Todas as almas pelas quais rezam e aquelas pelas quais rezam sem saber, formarão 
um batalhão, tanto de vanguarda como de retaguarda comandados por vossos santos e 
por aqueles que, por vossa ajuda estão no céu. (...) 

Filhinhos, outros santos devem a vocês a glória e por isso, tenham certeza, terão! 
Palavra de vossa Mãe e Mãe do Universo.  

Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém! Amém! Amém! 
 
3ª Súplica: Dulcíssimo Jesus, pelas dores da Vossa coroação de espinhos, tende 

piedade das almas do purgatório! 
 
DIA 27/04/1998 As 10:00 horas. (Santa Zita)(Sobre as tribulações próximas) 
Paz! 
Está resolvido e nada mais mudará os desígnios do Pai. Devem rezar muito por todos 

os pecadores e principalmente por aqueles que vocês conheceram ou conviveram por 
algum tempo. Desapeguem-se de tudo! Acertem tudo! Deveis estar sempre de 
sobreaviso. Tudo acontecerá, porém a hora do Pai. Não tenham medo! É preciso que 
tudo aconteça e será assim: 

Luzes piscarão. O Sol piscará uma, duas, três vezes e então escurecerá. A terra será 
como que atirada no espaço. Verão gente correndo em todas as direções em pânico total. 
O medo matará a muitos. Cadáveres vós os vereis por todos os lados. Bons e maus! Os 
bons, no entanto não sofrerão, pois terão Deus no coração. As cruzes azuis continuarão 
iluminadas e todos os que têm o coração iluminado, brilharão para o mundo. As casas 
que estiverem alerta se salvarão. A fúria do Pai é grande, mas já está avisada desde o 
princípio dos tempos. Esta calamidade que ceifará multidões em todo o mundo, não será 
ainda o fim, pois o Pai poupará milhões para dar-lhes ainda novas chances. Contudo 
haverá ainda calamidades maiores caso os homens não se voltem para o Pai de uma 
maneira definitiva. Tudo está preparado, mas não tenham medo. O Pai precisa renovar 
o mundo em virtude da salvação deste mesmo mundo. 

Eu, Maria, Mãe do Universo acompanho tudo e estou pelo mundo trazendo 
mensagens, orientações e pedidos de orações e penitência, mas não sei a hora. Só Pai 
sabe. Porém, quando Pedro deixar o trono, sabei que os anjos receberam as 
ordens. (Ap 7,11) Mas é preciso que muitas coisas aconteçam antes da tribulação final, 
quando poucos se salvarão (ficarão vivos) e iniciarão com Meu Filho, uma nova terra, a 
caminho do Novo Céu. Rezem, rezem, rezem...Vocês estão protegidos com Meu Manto e 
nas profundezas do Sagrado Coração de Meu Filho. 

O Primeiro Sinal será: Verão perto de vocês algo estranho desabar sobre a cidade e 
destruir muitas casas. Trata-se apenas de um sinal terreno, para lembrar-lhes o que 
acontecerá. Rezem. 

(Será um avião?) 



Sim, de acordo com as tuas visões de infância. Mas é apenas um avião, que lembrará 
do  desastre final.  Amém? 

(Amém!... E as velas bentas e fósforos, etc...?) 
Com efeito, os católicos crêem nisto, pois a benção é um “sacramental”, mas o Pai 

não vai exigir de outras Igrejas tais atitudes, pois entende que, por ignorância as 
pessoas não devem pagar, mas os responsáveis pagarão! Os filhos, no entanto, que 
estiverem com seus corações acesos, independentemente de raça, cor ou religião, se 
salvarão, pois Deus proporcionará a todos o direito a salvação.  

Os católicos não detêm o monopólio da salvação, embora tenham o melhor caminho. 
Se todos os católicos levassem a sério a sua Igreja e vivessem-na com todo o ardor, o 
mundo nada precisaria temer. No entanto os católicos são os mais desastrosos e até, de 
certo modo, são os responsáveis pela ira do Pai. O cálice derramará e haverá mais choro 
na casa católica do que nas pagãs. Rezem, rezem, rezem... 

Sigam os mandamentos e as instruções que receberam. Não haverá uma só pessoa 
no mundo que não sentirá a Mão do Pai. E só os bons se salvarão. Não tenham medo. 
Não sejam histéricos!  Na hora da angustia não se alarmem e não façam alarde. Sejam 
calmos e lúcidos e confiem em Deus o único que tudo sabe e tudo resolve. Amém! 

(A cruz luminosa é obrigatória?) 
Não, não é! A intenção do Pai ao fazer tal pedido, era o de abranger o maior número 

possível de padres ao redor da mesa, mas a própria Igreja não aceitou tal proposta. Ou 
antes, duvidou da proposta e dos profetas, como sempre o faz. O Pai, misericórdia a 
toda prova, não quer punir as ovelhas por causa dos erros do pastor. Contudo as cruzes 
são sinais da redenção, sinal do sacrifício do próprio Filho pela redenção do mundo. 
Assim, quando houver a tribulação, muitos buscarão alguma coisa para se agarrar, por 
causa de seu desespero e a Cruz será este algo que procuram. No entanto, a Cruz 
apenas ajuda nesta aflição. Os que já carregam no coração, não precisarão de outra. 

(E as cruzes ficarão luminosas no escuro?) 
Apenas uma ficará... E não se apagará! Mas não tenham medo! Vossa casa está 

sobre a rocha e não se romperá... Amém! 
(Se a calamidade está próxima e atingirá os vivos, por que devemos rezar pelos 

mortos?) 
Quanto mais santos houver nos céus, mais força os céus terão para ajudar a 

terra. Cada Santo tirado do Purgatório retribuirá a vocês a salvação e oferecerá pelo 
menos algumas pedras a seus entes queridos. 

E hoje se salvarão mil almas*! Todas as que podes ver neste momento! E assim, 
filhinhos, miríades de anjos e santos estarão ao vosso lado como estão agora. Por que 
temer então? Façam tudo o que vos for orientado. O plano do Pai precisa da vossa 
colaboração. 

(Mãe, preciso ajudá-las a rezar por causa das gargantas) (É que eu estava 
recebendo a mensagem e as duas rezando e estavam com dor garganta) 

A voz que propaga as coisas do alto jamais se calará. Amém! 
(*) Mil almas se salvaram pelas mil Ave Maria que rezamos naquele dia. 
 
4ª Súplica: Dulcíssimo Jesus, pelas dores que sofrestes no caminho do Calvário, 

tende piedade das almas do purgatório! 
 
DIA 29/04/1998 as 6,15 horas(Santa Catarina de Sena) 
Paz! 
A rebelião está bem próxima! Já 2/3 dos padres não acreditam mais no 

sacrifício de Meu Filho. Será fácil para o inimigo destroná-los. Os que restarem, não 
terão força nenhuma. Serão neutralizados. Rezem pelos padres! Rezem como havia 
pedido. Em cada oração* rezem apenas uma intercalada e uma jaculatória.                        

Agradeço a Norma pelos trabalhos da catequese. Lembre-se, filha, que é apenas para 
Meu Filho e para honra do Pai. Não dê ouvidos às vozes que não aceitam vossa 
abnegação. 

José, Deus outrora usava você para seus trabalhos, mas não os pusestes em ordem! 
Não tiveste força para isto. O Espírito Santo sopra onde quer, mas precisa de alguém 
que o “ajude” e se este alguém não se dispõe, escolhe outro e Norma foi a escolhida. 



Ninguém tem o direito de barrá-la, como o foi. Hoje, o Pai está de dedo em riste nos 
perseguidores. Rezem! Rezem! Rezem! 

Norma, filhinha, que o Pai te abençoe e te guarde. Use tua força e fé. O mundo clama 
por ti. Despoja-te de tudo. Ajeite tudo o que tens pendente, (nas costuras) para poderes 
somente te dedicar às coisas do alto. Se estiveres ligada a algo, o Pai não terá liberdade 
de agir em ti. 

(Mãe, a Norma se preocupa, porque não temos outros rendimentos.) 
Não precisa se preocupar! Tudo está programado pelo Pai! 
(Mãe, eu me sinto ridículo sem trabalhar!) 
Por enquanto, ajude Norma a colocar tudo em ordem. Terão muito que fazer. 

Obrigada por teres mandado os escritos. Estarão em boas mãos! Continue escrevendo e 
mandando tudo. Cumpra o que pedi!  Tudo terá sentido!  

(Mãe, e esta barreira entre nós... de casa) 
Deveis lutar para dissipá-la. O Espírito Santo vos ajudará. 
Palmira lembre-se: Muito ainda precisas fazer e antes do sol se pôr para vós, se 

escurecerá para outros. Rezem! Rezem! Rezem! 
(Choraremos mais alguém?) 
Palmira chorará! Vocês não terão de se preocupar. Cuidem para que haja sempre paz 

e muito amor em vossa casa. Rezem! Rezem! Rezem! Amém! 
Eu vos abençôo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo! Amém! 
Sou vossa Mãe e do Universo! 
 
* Nossa Senhora pede: Quem reza o terço, por exemplo, não deve intercalar 

muitas orações no meio, para não descaracterizá-lo. 
  
5ª Súplica: Dulcíssimo Jesus, pelas dores da Vossa penosíssima agonia, tende 

piedade das almas do purgatório! 
 
DIA 04/05/1998 as 19:50 horas (São Ciríaco)       
(Minha Mãe: Aqui estou cheio de dúvidas. É a Senhora? E quem sou eu?) 
Paz! 
Filho, estes colóquios tem ajudado muitas pessoas de vossa casa. Ajudarão também 

outros. É necessário restabelecer a solidez da vossa casa, pois o Pai não quer perder 
nenhum de vossa casa. Mas como viram muita coisa deverá ser feita. Deverão visitar 
vossos filhos de vez em quando e nunca devem perder a oportunidade de falar-lhes do 
Novo Reino. 

(Mas existem especulações!....) 
É verdade! O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os arcanjos, os anjos, os Santos e Eu 

colocamos muitas mensagens no mundo, a fim de alertar sobre a vinda de Meu Filho, 
mas há muitas distorções, pelas interpretações muitas vezes escamoteadas, com o fim 
de fazer sensacionalismo. 

Jamais foi permitido a quem quer que seja de “comentar” a respeito das profecias, 
mas apenas entendê-las e colocarem-se em estado de alerta. Todas as profecias estão 
escritas inteligivelmente, claras, sem necessidade de comentários ou conjecturas. 
Nenhuma palavra, além do escrito é permitida e nenhum novo profeta foi escolhido para 
modificar ou enfeitar alguma coisa. O Pai escreveu escrito está!  

E hoje Ele escreve através de muitos e por intermédio de profetas diretamente 
escolhidos pelo Espírito Santo. Muitos sofrimentos já houveram por interpretações falsas 
do Livro Santo. E muitos por causa de outras profecias. Atualmente o Espírito Santo 
suscita muitos profetas e os envia a todos os lugares, sempre na ânsia de arrebanhar 
novas ovelhas. Nunca no intuito de assustá-las! O Pai não quer conversões “falsas” 
motivadas pelo medo. Quer conversões sinceras, por amor a Ele. Não quer ovelhas 
arredias, mas mansas. Não as quer amedrontadas, mas amigas; Os assustados não 
permitem que seus corações mergulhem no Amor profundo! O Pai quer amor profundo. 

Filho é verdade que fatos vão acontecer e os planos do Pai não mudarão. Mas isto já 
está previsto na Bíblia ha milhares de anos. Hoje o Pai envia profetas para lembrar o 
que já havia escrito e não para acrescentar algo. No Livro Santo os fatos são narrados 
em símbolos, os quais, hoje são decifrados e divulgados.  Com efeito, os “Finais dos 
Tempos” são Hoje. E tudo se cumprirá conforme o escrito.  Portanto não há o que 



acrescentar mas é preciso alertar e os símbolos passam agora a serem sinais mais 
claros através dos novos profetas ressuscitados pelo Pai. Devem crer em Vassula, que 
se imolará por esta finalidade; Dom Gobbi no seu alerta às almas sacerdotais; JNSR em 
mensagens de salvação claras, a luz de antigas profecias. Nada há de novo. O Pai 
planejou desde o início. É só observar os sinais. Não voltem atrás! Não corram! Não 
sejam ansiosos! Não tenham medo! Vês o horizonte? 

(Vejo! No encontro do mar com o céu, um vermelho escuro como sangue, iluminado 
por luzes fortes, formando como que um pano em chamas: queimam céu e mar e o 
sangue escorre grosso sobre a terra...) 

Isso acontecerá e poucos verão. O medo ceifará a muitos. Outros morrerão pelo 
fenômeno. Mas o medo ceifará a maior multidão! Mas não tenham medo! Vês, agora, o 
Purgatório? Elas anseiam pela salvação, pelos sacrifícios, anseiam por vocês... 

(Mas Mãe, se os tempos estão no fim adianta rezar por elas?) 
Os tempos são finais, mas não o mundo. E se não rezarem ficarão lá por infinitos 

tempos. O céu está a espera delas, pois fazem um todo com o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo. Isso é por enquanto incompreensível para vós, mas é muito claro para elas. Por 
isso há necessidade de vossos trabalhos em favor delas. Porém os vivos não podem ser 
esquecidos! Se todos compreendessem o sentido da vida eterna, se todos amassem 
verdadeiramente a Deus, não haveria choros no “outro lado” e então Deus estaria 
completo: Um TODO!  Mas haverá de ser assim e porque isso é necessário que tudo 
aconteça, pois o mundo não quer mais escutar os seus profetas e “a voz que clama no 
deserto”, clama somente para o deserto. A ira do Pai está visível e gotas se misturam à 
terra. A paciência do Pai ultrapassou todos os limites. 

Filhinhos, nada de novo. Tudo é previsto, avisado, alertado, mas os ouvidos não 
ouvem, os olhos não  vêem... 

(E se rezarmos muito?) 
Tais promessas foram feitas milhares de vezes e não foram cumpridas, a não ser por 

uma pequena quantidade de abnegados. Não há mais esperança! Tudo acontecerá! 
Rezem para que muitos se convertam, pois o céu precisa deles. Deus os ama demais, 
mas nada mais pode fazer parar de transbordar a taça. O Pai importa-se com a 
conversão de todos e tempo foi suficientemente dado. Avisos foram dados por mim e por 
muitos, mas foram camuflados, perseguidos, eliminados. Não há mais o que fazer. 
Apenas rezar para salvar muitos para a eternidade. O que Deus escreveu, está escrito! 

Cuidem, filhinhos, dos falsos profetas, que usam a fé dos homens para enriquecer-se 
a custa das profecias. Que usam o Nome Santo em benefício próprio. Não te apoderes 
filho, da verdade como posse única, pois a verdade é de Deus e para todos. Ai da 
ganância! Ai dos ricos! Ai dos enganadores da fé! Ai dos traidores do Meu Filho! Rezem, 
Rezem, Rezem! 

Está ai o Reino... Bem às vossas portas! Amém! 
Eu vos abençôo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo! Amém! 
 
6ª Súplica: Dulcíssimo Jesus, pelas imensas dores que sentistes expirando na Cruz, 

tende piedade das almas do purgatório!  
DIA 14/05/1998  as 6,15 horas(São Matias) 
Paz! 
Obrigada pelas 1000 Ave Marias! Salvaram-se 1001 almas... 
(1001?) 
Sim, havia uma “desconhecida”* e Deus, na Sua Misericórdia a levou em conta, haja 

visto a devoção que ela havia tido em vida, há muito tempo, quando orava pelas almas 
do Purgatório no cemitério. Não tinha outra devoção, mas as almas lhe eram importantes 
e agora Deus a levou por sua dedicação.... 

(Mas ninguém rezava por ela?) 
Era de outra “Igreja”! 
(De outra igreja não se salvam?) 
Podem se salvar em vida, ou vão para o Purgatório até o fim do mundo, pois eles 

mesmos escolhem o caminho. Alguns saem antes porque os de outras Igrejas (católicos) 
rezam por eles, nominando-os.... 

(E quem morre, sendo de outra Igreja, não a católica, mas tinha uma boa vida e 
também fé?) 



Em estado de graça, estes vão para o céu, mas apenas quem conheceu o verdadeiro 
Deus. Outras religiões, que pregam um deus diferente, céu e infernos diferentes, quando 
morrem, vão, eles mesmos ao encontro do seu deus – que não existe – e acabam no 
“limbo” eternamente, num vazio sem sentido. 

(Eternamente?) 
Até o fim do mundo! Somente no fim do mundo, Deus escolherá os bons e os outros 

serão “danados” para sempre. 
(Quantas almas do “livro” salvamos?) 
Duas!... e mais 999! Vosso trabalho é muito bonito. Contudo, como Mãe preciso dizer 

a Madalena: Não te “afogues” neste trabalho. Filha: na terra tens também outras 
missões: Vossa casa, vossa escola. Também nestes trabalhos salvarás almas! Os pais e 
mães terrenos têm muita responsabilidade perante Deus. Saiba discernir! Saiba dividir! 
Vossa companhia é importantíssima para seus filhos...! 

Preciso dizer também a Marta que continue, sem medo, o trabalho pelas almas: Logo 
estarei em contato com ela. Marta filha, à noite, quando as crianças estiverem bem, vá 
ao terraço e “converse” com o Cruzeiro do Sul! Encontrar-te-ei ali... Amém? 

Cláudio escreva: Sejam Unidos! 
O Pai precisa do trabalho de vocês três! Amém? 
(Há um clima pesado...) 
Precisam derrubar esta barreira... Estão perdendo muitas almas! 
Eu vos abençôo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!  
Fiquei um pouco decepcionado, por havermos salvado ‘apenas’ 1001 almas. Achava 

que deveríamos ter salvado 13.000 almas uma vez que éramos 13 pessoas a rezar. 
Norma, no entanto, achou até demais já que durante as 5 horas de oração muitos se 
estiravam pelo chão, ou sentavam-se de modo confortável, cochilavam, enfim não se 
esforçaram muito. 

Sim, Norma tem razão: Eu próprio não consegui postar-me o tempo inteiro em 
atitude piedosa, me estirava preguiçosamente... É, acho que Deus fez até demais. 

* Esta desconhecida era antes católica, mas mudou para outra religião! 
 
7ª Súplica: Dulcíssimo Jesus, pelas últimas gotas de sangue do Vosso Coração 

traspassado pela lança, tende piedade das almas do purgatório: 
 
Santa Catarina de Gênova assim descreve: “Sentir o ímpeto de ir para Deus sem o 

poder satisfazer é o maior sofrimento que se possa imaginar, é, propriamente o 
purgatório. Este estado é um estado de morte, uma angustia inenarrável. É um 
sofrimento tão extremo que não há língua que o possa contar, nem inteligência que 
possa compreender sequer um milésimo, se Deus, por uma graça especial não o 
mostrar.       

 
DIA 19/05/1998 as 6:05 horas(São Celestino V) 
 
(Porque não temos mais mensagens? Por favor, Mãezinha, não fique longe) 
Paz! 
O que temeis? Já sabeis que Eu, a Mãe do Universo, estou com vocês! 
(Mas as mensagens..) 
Não precisam recebê-las sempre. É preciso colocá-las em prática. Deveis amar-vos 

sempre, sempre, sempre e não vos preocupar com as coisas terrenas. 
(Mãe, o que aconteceu ontem?) 
Fizeram o que pedi! Foram aspergir o cemitério e isso irritou satanás, que vos quer 

longe de  Mim. Lembrem-se, jamais deixem a capela sozinha!  
A Marlene faz um bom trabalho e será recompensada, mas vosso trabalho é outro: 

Deveis ficar na capela e rezar pelos outros e ungi-los. Gostaria que fizessem isto e 
aspergissem e ungissem as pessoas. Façam também os outros trabalhos solicitados!(...)  

(Mas Mãe, ontem a noite as almas me incomodaram aqui...) 
Não foram as almas e sim os demônios que vos querem derrotar e assim vos atacam. 

Estou, contudo aqui! Façam o vosso trabalho! Não tenhais medo! 
(Eu sou fraco...) 



Receberás o Espírito Santo e serás forte. Mas lembrem-se: Vosso trabalho é aqui. 
Hoje, no entanto, deves  refazer-te do impacto de ontem. Deves descansar e começarão 
amanhã. Não aceitem pressões! Tenham calma! Quando não receberem mensagens, 
não fiquem aflitos. Tudo tem um sentido e obedece aos planos do Pai. 

(Mãe: como posso eu, tão fraco, receber mensagens. Tem tantos fortes.) 
Justamente por isto. Aos fortes Deus dá outra missão: o mundo lá fora. Você é 

orientador. Vossa casa é abençoada e predestinada a missão! Não deveis indagar e 
indagar. Deveis ser disponíveis e aguardar as instruções. Tenham calma! Tudo é bem 
planejado. Obrigada por estarem aqui aos meus pés! Deus Eterno, leva em conta as 
vossas limitações. 

Agradeço a Norma por atender ao meu pedido: Pare tudo! 
(E as nossas contas?) 
Já vos disse: Tudo está preparado! Apenas sigam as instruções e rezem, rezem, 

rezem! Vossa casa está emergindo! Grandes profetas sairão dai. Deus vos está 
abençoando por isto. Continuem assim aos Meus pés. 

Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém! 
 
Santa Tereza D’avila: “Em vão tentaria explicar esta angustia misteriosa. A alma 

sente um desejo irresistível de Deus; não tem nenhuma consolação, nem do céu, nem da 
terra a que já não pertence. É um martírio que a natureza custa a suportar; os ossos se 
separam e ficam como que deslocados. Sente-se uma dor tão violenta; um desejo nos 
consome: morrer, morrer, morrer. Ir a Deus”.          

  
DIA 21/05/1998 as 5,55 horas. (Santa Catarina de Gênova) 
 
(Por que tantas almas nos pedem orações...)               
Elas vivem “mendigando orações”. Nossa Mãe sabe do vosso amor por elas e as 

conduz até vocês. 
(Se salvam todas?) 
Aliviam as dores! Mas a muitas, Deus as faz puras! Vossas orações são muito 

“caras” a Deus e valem muitas almas. 
(E as do livro?)    
O Arcanjo São Miguel responde: 
Tudo depende de Deus. Algumas possuem penas graves e por elas não são 

permitidas orações por enquanto. Algumas delas estão predestinadas a ficar lá até o 
final dos tempos. Algumas já não existem mais (refere-se às almas que se perderam 
eternamente) e outras apenas aguardam e se manifestarão quando o Pai o permitir. Não 
desanimem! Vosso trabalho é fruto saboroso. Hoje são poucos os que rezam pelas almas 
que cada vez mais povoam o Purgatório. Vocês são como que “chaves” que abrem para 
elas as portas da vida eterna. Continuem de pé! Continuem firmes! Rezem, rezem, 
rezem! 

(Muitos duvidam...)        
Duvidam de tudo. Duvidam até de Deus. Não acreditam que Deus tenha “poderes” 

para se manifestar aos homens. 
(De fato, porque somos criaturas miseráveis..)       
São criaturas de Deus e, como Criador, Deus pode visitar suas criaturas quando bem 

lhe aprouver. E assim o faz! E num mundo tão corrupto, tão miserável e mesquinho Ele 
procura trazer o remédio  necessário. E através de Mim, de Nossa Mãe celeste, do 
Próprio Trio Eterno, tem se manifestado a muitos. O Céu está hoje mais do que nunca a 
serviço da terra. 

(E quando acreditarão?) 
Cegos jamais verão! Os que perdem o gosto, os sentidos, também não! Nem os 

“surdos” ouvirão! Mas, quem procura as coisas do alto, percebe perfeitamente, pois 
segue as orientações de Jesus. “Toda a árvore que der bons frutos...”. Mas hoje 
duvidam de tudo, pois acreditam na “sabedoria” da ciência – se soubessem como é 
ridícula tal afirmação – e colocam a ciência contra o Pai, para vasculhar seus filhos, 
como se com isto pudessem provar a inexistência de Deus e de Seu Poder.  Tais 
investigações “matam” o corpo e às vezes até o “espírito” dos profetas, que são criaturas 
frágeis. Mas os criadores de confusão pagarão caro por isto. Afrontam a Deus e O 



enfrentam como que armados para a guerra... Miseráveis criaturas! Não sabem elas que 
bastaria um sopro... E tudo voaria pelos ares? Deveriam, antes de duvidar, antes de 
conjeturar, ajoelharem-se e unirem-se a tais profetas, sem indagações, sem perguntas. 
Olhai a árvore! Vede os frutos! Que outros sinais precisam? Mas prestarão contas e o 
Juiz é o Próprio Pai, que entende tudo e Ele vos escolheu dentre tantos, por vossa 
simplicidade e por vosso espírito de obediência. Amém! 

São Miguel, o Arcanjo de Deus! Paz!  
     (OBS. O Arcanjo nunca diz de si mesmo “São”. Mas apenas “Miguel”. Eu é que 

acrescento “São” e ele ri!)   
(E quando pedimos coisas terrenas?) 
Não vos preocupeis com o que é terreno. Contudo, não é pecado pedir coisas 

materiais! Meu Filho vos disse: Tudo aquilo que pedirdes a Meu Pai, em Meu nome, Ele 
vos dará! Portanto, filhos, pedi e recebereis. Contudo, primeiro vos deveis preocupar com 
as coisas do alto. 

Os ricos não são malditos, mas a maioria vai para o inferno. E é este o “medo” do 
Pai. A riqueza é a arma de satanás.. E é arma eficaz! Por isso, vosso pedido deve ser 
sempre para o bem do mundo. Eu, a Mãe de Deus experimentei na terra a árdua tarefa 
doméstica e também senti as necessidades. O Pai conhece as necessidades dos filhos e 
as suas fraquezas. Rezem, rezem, rezem! E não tenham medo! Peçam tudo e vos será 
dado! Até as riquezas, se isso Deus achar proveitoso para vós. Se, no entanto, for para o 
vosso mal, Deus ficará em “dúvidas” e muito provavelmente preferirá não atender.  Mas 
vós, meus filhos, já fostes atendidos em vosso pedido. O Pai confiou em vocês: Com 
efeito, uma árvore boa, só dará bons frutos! Amém? 

Eu, Maria, Mãe do universo vos abençôo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo Amém! 

(E quantas almas nós salvamos hoje?) 
Muitas! Muitas! Deus vos abençoe! Amém, amém, amém.. 
Após estas palavras de Nossa senhora, tive a seguinte visão: Enquanto Norma e 

Palmira rezavam a jaculatória, “Jesus, Maria, José, eu vos amo: salvai as almas!”, a 
cada conta do rosário, as almas iam saindo, saindo, subindo, uma após outra, do 
Purgatório... para o céu! 

Era simplesmente fantástico. Inacreditável! Divino demais... 
 
Disse Santa Catarina de Gênova - Após uma visão do purgatório: “Que coisa 

terrível! Confesso que nada posso dizer e nem conceber que se aproxime sequer da 
realidade. As penas que lá padecem as almas são tão dolorosas como as penas do 
inferno”.  

 
 DIA 01/06/1998 as 7:00 horas.(São Justino) 
Paz! Sou Miguel! 
Quero que digam a Madalena para rezar as 15 Orações, pelas almas, com seus dois 

filhos, durante três dias: três almas estão dependendo deste ato! Estão salvando 
muitas almas e muitas ligadas às vossas casas! Continuem vosso trabalho! O que 
fizeram ontem levou nossa Mãe Santíssima às lágrimas! Salvaram-se 500 almas e hoje 
150! Devem colocar mais nomes no vosso livro. Amém! São Miguel, Arcanjo de Deus! 

Cuidem-se, filhos, a casa de satanás está ardendo de ódio contra vocês. Estejam 
sempre unidos! Amém? 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo! Amém! 
 
(Cláudio: Ontem, os grupos fizeram aqui na capelinha a coroação solene de Nossa 

Senhora Rosa Mística, em cerimônia muito bonita e com muita fé. São Miguel disse 
que isso “levou Nossa Senhora às lágrimas”. O Livro a que São Miguel se refere é onde 
anotamos os nomes dos falecidos, de nossa família e dos amigos que nos enviam, para 
rezarmos por eles.) 

 
Peça com fé: Coração Misericordioso de Jesus, salvai as almas do purgatório! 
DIA 02/06/1998 as 6:30 horas (São Marcelino)  
 



(Em 30/05 eu havia anotado uma pergunta a Nossa Senhora: “Mãe, as ações do 
Padre José visam a tal dessacralização?” Isso porque vários grupos pretendiam entrar 
na Igreja levando imagens da Mãe de Deus, para comemorar o encerramento do mês 
de Maria à noite, mas ele não permitiu alegando que a liturgia daquele dia, era do 
Espírito Santo. Eis a resposta:) 

Paz! 
Meus filhinhos: jamais passeis ao largo quando encontrardes um padre. Acaso não 

sabeis que são os representantes de Meu Filho? Meu Filho os escolheu dentre tantos 
homens, com todas as suas fraquezas, os apóstolos que deveriam levar avante o árduo 
trabalho da Igreja: e o levaram, apesar das lutas, perseguições e incompreensões! 

O próprio Jesus for perseguido por causa da sua coragem de dizer aos errados a 
verdade e de defender a casa do Pai, dos inimigos sem moral e sem respeito. Hoje a 
Igreja está cheia de sujeira e de politicagem, disputas e falta de respeito. Meu Filho é 
constantemente ultrajado dentro da sua própria Igreja. Aqueles que “monopolizam” a 
verdade deveriam ser banidos da Igreja! Mas, quem tem razão? É difícil para Meu filho 
José saber! E ele e muitos outros estão imbuídos em varrer o supérfluo! Com efeito, 
muitas comunidades hoje convivem com uma devoção voltada exclusivamente a Mim, e 
em Meu Nome, brigam, lutam, avançam, mas esquecem que Eu apenas sou medianeira: 
que a Minha missão é levar todos a Meu Filho e à casa do Pai. Deste modo esquecem 
que Meu Filho está lá no Sacrário, no mistério que Ele mesmo instituiu para a salvação 
do mundo. 

O Espírito Santo, realmente Me fez Rainha, mas para indicar os caminhos do Céu e 
não para “abarcar” todos os louvores. Primeiro e antes de tudo se deve adorar a Deus, 
sobre todas as coisas. É este o medo do José: A Igreja está abarrotada de ratazanas 
que só aparecem quando podem “aparecer”, sem se importarem com o Reino do Pai. 

Em quem confiar? A dessacralização, tão atacada, não significa a “diminuição da 
adoração ao Pai”. Pelo contrário, significa “retirar da Igreja” certas devoções que só 
atrapalham a verdadeira missão da Igreja: Levar Cristo a ser amado em todo o mundo. 

Fiquei muito feliz por planejarem a entrada na Igreja. Isso em nada atrapalharia o 
brilho da liturgia ao Espírito Santo, pelo contrário, daria mais força, porque Eu estaria 
ali presente. Deviam ir, embora o medo do José. Não o critiquem jamais: tem suas 
intenções! Ajudem-no! Amém? 

Chorei naquele dia. Mas chorei também aqui, de alegria, ao ver o povo me carregando 
a Me prestar homenagens. Agradeço vosso amor! Continuem firmes: lutem por vosso 
ideal. Não deixem o demônio tomar partido. Ele é asqueroso e forte. Lutem! Rezem, 
rezem, rezem. Amém! 

Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém! 
Maria, Rosa de Deus. 
(E as almas?) 
O purgatório está em polvorosa! Mas o inferno também... De ódio! Lutem, lutem, 

lutem!... O fruto está maduro! Amém? 
 
São Boaventura, São Tomás, Santo Ambrósio, e São João Crisóstomo afirmam 

sobre o purgatório: “Todos os tormentos que o furor dos perseguidores e dos demônios 
inventaram contra os mártires, jamais alcançarão a intensidade dos que padecem as 
almas em tal lugar de expiação”. 

 
DIA 06/06/1998 as 6:20 horas. (São Norberto) 
Paz! 
    Não penseis que existam orações “melhores” ou “mais eficazes” pelas almas. Toda 

a oração ou invocação, que vier do fundo do coração, ainda que, apenas em forma de 
suspiro, salvará almas. É preciso amar as almas! Amá-las profundamente, como filhas 
de Deus, que precisam de amor, abnegação, sacrifícios! Dediquem-se a elas! Rezem 
profundamente e dêem a elas apenas amor! Amém?  

Vão ao cemitério de Itajaí rezem o terço. Façam uma Via Sacra em A. Amém! Miguel! 
(No cemitério tomar nomes?) 
Rezar o terço!    
 



Dizia Santa Catarina de Bolonha: “Quando quero obter com segurança uma graça, 
recorro as almas sofredoras e a graça que suplico sempre me é concedida”. “Mais se 
obtém pedindo a intercessão das almas, que dos santos”. 

 
DIA 07/06/1998 as 20:50 (Santo Antonio Maria Gianeli) 
Paz! 
Meus filhinhos! Muitas almas estão sedentas de vossa visita. Visitem, sempre que 

podem, os cemitérios e rezem lá. As almas vos esperam. Muitas estão lá esquecidas e, 
quando alguém visita o cemitério, suplicam as orações que são dedicadas a outros. 
Quando vocês entram no cemitério, este “cria vida”, pois as almas todas “correm para 
ver-vos”. Quando passais por elas, aliviam-se as suas dores. O cemitério inteiro ressoa 
com os vossos passos. 

Lá em I, salvaram-se muitas almas que aguardavam vocês. Continuem lutando por 
elas. Eu vos abençôo e estarei sempre com vocês. Agradeço por haverem atendido ao 
Meu pedido, feito por intermédio do Arcanjo. 

Maria Rosa Mística. Amém! 
(E os nossos tios Inácio e Chico?) 
Não foram lá por causa deles, mas pelas almas que pediram. Mas a Eucaristia 

oferecida a eles, dimiui-lhes e muito as penas. Outro dia, verás o túmulo do tio Idalvino*. 
Filhinhos, as almas do Purgatório, todas são importantes a Deus. Por isto, devem ter 

sempre em mente que todas merecem a mesma atenção. Amém! 
Assim, rezem sempre, indistintamente, para todas, pois muitas dependem “apenas” 

de vocês! 
(Não devemos mencionar os nomes de ninguém?)  
Devem, mas não esqueçam das outras. Muitas coisas ainda verão e que agora vos 

estão  veladas, mas o Pai as transmitirá a vocês.  
(Mãe, porque satanás se irrita se rezamos pelas almas do Purgatório? Se elas não 

podem mais ir para o inferno, satanás já as tem perdido!) 
Saberão por quê! Deus vos revelará no tempo certo. Amém? Rezem. Rezem, Rezem!   
Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém! 
(Pergunta: Mãe, na Bíblia se lê a história do rico e de Lázaro. Se Deus falou ao rico 

que não mandaria ninguém a terra com tal finalidade, porque as almas vêm a mim?) 
Perguntaste bem, filho. Mas muitos profetas de hoje estão “eliminando” o Purgatório, 

isto é, estão deixando de propagá-lo e isso deixa o Purgatório em desespero. Também na 
Bíblia diz que no final dos tempos Deus suscitará novos profetas. E isso Deus o faz! E os 
profetas devem ter bases para suas profecias. E assim Deus os faz “ver” sua missão. 
Para que o Purgatório seja novamente reconhecido, é preciso existir profetas do 
Purgatório! Portanto, as almas não estão já vindo para seus parentes e sim para os 
profetas escolhidos, que serão os que, como na história do rico, alertarão seus 
familiares.* 

(Eu?) 
Sim! Você. Mas virão outros, pois é necessário rezar muito para que todo o purgatório 

se salve. Amém! 
(Antes do fim do mundo?) 
É difícil para você entender isto! O Pai revelará tudo oportunamente. Amém! Confie 

no Pai. É vossa missão. Amém, amém, amém! 
(Se é como estou pensando, satanás tem “razão” de investir contra nós!)  
Principalmente contra você. Sê forte! Lute! Peça ajuda a Norma e Palmira. Eu estou 

por perto. Mas não force muito: ele é poderoso e tem milhões de armadilhas. É mais 
esperto do que vós. Mas não pode com a Mãe de Deus. Amém! Contem comigo! Amém! 

(Aqui Nossa Senhora me revelou um segredo e disse:) 
Mantenha este segredo em completo segredo... Por hora. Pois o Pai vos instruirá no 

momento certo. Amém! 
As 21:00 horas 
Sou Miguel! 
(Sim, eu sei!) 
Percebeste como é grande a minha luta? 
(Sim, percebi!) 



Deveis ajudar-me, a mim, e a toda a corte celeste! Esta luta é sangrenta:  de vida e 
morte eternas! Lutem com todas as armas! Amem as almas e lutem ardorosamente por 
elas até o fim... 

(Não sou muito forte) 
Use o coração, a alma, a Sabedoria do Espírito Santo a fé, enfim, tudo o tendes de 

bom. É útil! É eficaz! Jamais há de vencer a vossa Igreja. Amém? 
(É muito bonito o que nossa Mãe falou: “O cemitério ressoa com vossos passos”!)  
E chegará o dia em que o cemitério “ressuscitará” ao sentir vossos passos e vosso 

livro não registrará a ninguém mais, pois ao toque do lápis, a alma se salvará. Ao 
“riscar” o livro, a alma subirá! Cantem a Salve Rainha e vão ao descanso. Amém! 

* Esta alma, dará um forte depoimento adiante, Um Rico no Purgatório.  
* Lembrei ao Arcanjo que na passagem bíblica do pobre Lázaro e do rico Epulão, 

não foi permitido a Lázaro avisar os irmãos do rico “porque para isso eles têm os seus 
profetas”, então porque hoje é diferente? Ao que São Miguel respondeu: Isso é para ver 
o quanto o Coração do Pai está mole hoje! 

 
O Santo Cura D’ars, disse: “Se encontrares pelo caminho um anjo e um padre, 

reverenciaria primeiro o padre, depois o anjo, pois o anjo é amigo de Deus e o padre é 
as vezes o próprio Deus” 

 
DIA 08/06/1998 as 5:20 (Bem aventurado José de Anchieta) 
Filhos! 
Jamais duvideis dos poderes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jamais duvideis 

das virtudes, dos poderes de nossa Mãe Maria Santíssima, a Imaculada Esposa do 
Espírito Santo! Tudo que acontece convosco, é obra de Deus, transmitido a vós, para 
benefício de muitos. Jamais duvidem de nada: estejam sempre prontos e disponíveis! 
Para vós, ainda é tudo mistério, mas confiem: chegará o dia em que tudo se aclarará 
para vós e chegareis a luz!!! 

Rezem, rezem, rezem, como sempre vos tem pedido nossa Mãe e São Miguel...(...) 
Percebes, filho, que as 15 orações não “mencionam” as almas do Purgatório? 
Mencionam pecadores! Com efeito, tais orações, ditadas pelo próprio Jesus visam a 
conversão dos pecadores, a vossa conversão e a conversão sincera de quem as reza. 
Pedem sempre: “uma sincera contrição e a remissão dos pecados”. 

Veja filho, a força desta grande oração. Perceba quantos já se santificaram por causa 
delas. Por causa delas, Deus, Misericórdia acima de tudo, libera almas do Purgatório em 
quantidades proporcionais ao ânimo dos que as rezam, não considerando (apenas) o 
que diz na abertura do livrinho. Por isso, milhões de almas poderão ser salvas com esta 
poderosíssima oração, ou poucas, de acordo com o propósito de quem as reza; mas, 
certamente, ele, o orante, irá a glória Eterna, porque reza não para si próprio, mas para 
os outros, meditando o grande mistério da redenção de Jesus Cristo! Continuem na 
divulgação desta maravilhosa arma celeste! Deus vos abençoará a todos... 

A Vidal Ramos deveis ir e lá, mostrareis tudo o que já aprendeste, sobretudo a 
humildade e a piedade. 

Ao Diretor espiritual ireis, mas antes deveis vos apresentar ao Meu filho Padre José. 
Ele é o vosso pastor imediato e precisa vos instruir. Não tenham receio! O Espírito Santo 
vos guiará!... 

(O padre José, é contra o purgatório...)  
É esta a razão do vosso trabalho! Amém? 
Não temas, não temam, Cláudio e Norma. Eu sou o Arcanjo Gabriel, guardião das 

coisas espirituais. 
Eu vos abençôo, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo! Amém! 
Amem! Lutem! Não esmoreçam! Glória a Deus sobre todas as coisas!!!  
Estejam atentos: estarei por perto nas vossas provações. Amém! 
(Porque mencionou “meu filho José” e não padre José!) 
Talvez porque falei pelo Espírito Santo. Amém? Amém, amém, amém!... 
(Nunca havia antes recebido a vossa visita!) 
Recebereis sempre! Glória a Deus Eterno. 
(Estarei sempre disponível, ó meu Deus de Infinita Misericórdia)  
 



Ensina o Catecismo: Aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas 
imperfeitamente purificados, estão certos da sua salvação eterna, todavia sofrem uma 
purificação após a morte, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria 
do céu.                                                     

 
De São Francisco Sales: “As almas do purgatório ai vivem uma contínua  união com 

Deus... sendo consoladas pelos anjos”. 
 
DIA 19/06/1998 as 20:00 horas( São Romualdo – Abade)  
Paz! 
Filhinhos, eis que o Reino se aproxima rapidamente! Já podeis tocá-lo! É apenas uma 

cortina a separar-vos: Basta tocá-la e sentireis o Reino. De fato, Jesus não vem sozinho: 
Todo o céu está com Ele. Já, em todo o mundo, muitos profetas “tocam” alguns santos e 
Eu. Em toda a parte da terra, o céu se  faz presente a profetas. 

É tempo de conversão! É hora de contrição! O tempo urge! Convertei-vos, filhinhos! O 
céu clama por vocês! Digam a todos: O céu clama por seus filhos. A taça já jorra sangue 
e água. Não olheis para trás, pois o passado morreu: está morto! Vejam agora somente 
os vossos corações. O tempo urge! Amém! 

Filhinhos, o Pai quer toda a vossa casa a Seu trabalho. Almas aos milhares vos 
pedem socorro E vós sois dotados por Deus para salvá-las. Amém! 

Eu, a Mãe do Universo, de todas as almas, Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo. Amém! 

Hoje já salvaram 200 almas (Com as orações deste dia) 
 
São João Maria Vianey (Cura D’ars) : “Se soubéssemos como é grande o poder das 

santas almas do purgatório e quantas graças podemos alcançar por sua intercessão, 
elas não seriam tão esquecidas”. 

 
3ª PERGUNTA: E o grande purgatório? Trata-se de um estado de alma, um 

purgatório, onde as orações e os sacrifícios dos militantes não atingem os padecentes, 
porque lhes são negados os méritos e as graças, até cumprirem um estágio mínimo. 
Somente depois de passado aquele tempo lhes é permitido receber as graças que 
salvam, para assim começarem a galgar as escadas que as levam aos braços do Pai 
Eterno. Isso com a conseqüente e gradativa diminuição dos sofrimentos. Apenas uma 
graça especial do Pai pode abreviar este tempo. O Pai pode tudo! (Cláudio/Aarão) 

 
DIA 17/07/1998 as 6:25 horas( Bem Aventurados Inácio de Azevedo e &) 
Paz! 
Segui, sempre, filhos, os passos de João Paulo II. Por onde ele for, segui-o sempre! 

Jamais esmoreçais e deixeis se enganar por falsas doutrinas, ou rumores contra Meu 
Papa. Muitos o açoitarão, o maltratarão, caluniando-o e, tentarão usurpar o seu lugar a 
frente da Minha Igreja! Pedro lutará firme, mas, será excluído! Rezem, Rezem, Rezem 

O momento está próximo! No entanto, hoje, João Paulo II já vive prisioneiro. Sua 
doutrina já não alcança o mundo, abafada por obras satânicas. Bispos, padres, 
procuram abafar e desfazer as pregações do Papa, como se fossem erradas, ou 
equivocadas, dando a entender que já está muito doente e falha-lhe a memória! Mas, 
filhos, Pedro não é louco! Sua lucidez é-lhe impregnada pelo próprio Espírito Santo; sua 
sabedoria é-lhe assistida pelo Espírito Santo; sua energia, emana do Espírito Santo! 
Todo o amor que possui é satisfação total para Deus! Tudo o que faz, oferece a Deus! Os 
sacrifícios, os vexames que o fazem passar; as dores, as mágoas, são os alicerces 
seguros para a Nova Igreja que se aproxima. De fato, a Nova Igreja será embasada no 
sangue dos mártires desta era e Pedro será a pedra angular. Sigam-no, filhos! 
Sempre!... E mesmo que nada mais emanará dele, segui os ensinamentos até agora 
pregados e vividos por ele*. Defendam, como ele, a verdadeira doutrina, pela qual dará 
a vida! Sejam submissos a ele! Sejam submissos à doutrina dele! De fato, o farão calar, 
mas já, seus frutos sustentam o mundo; suas palavras já fazem eco em todos os 
lugares; seus ensinamentos já estão gravados nos corações em todo o mundo.... 

Infelizmente, nem todos vivem isto! Pelo contrário, milhões o desprezam, o 
maltratam... Mas os que o seguirem, farão a Nova Igreja florescer, crescer e sobrepujar-



se e, todas as nações se ajoelharão em torno do Meu Pedro (**), finalmente vencedor e 
Pastor único! Contudo, muitas provações são necessárias! Ai dos que sucumbirem... 
Atentem a seus ensinamentos (de Pedro) que levam à vida eterna: o amor a toda a prova 
ao Santíssimo, Meu próprio Corpo e Sangue, consagrados diariamente e, portanto 
presentes ainda em todos os sacrários do mundo e a obediência cega e irrestrita à 
Minha Mãe, que educa, dirige e forma a fé! 

Portanto, filhos, se não alcançarem mais seus ensinamentos, vivam os que ele deixou 
com seu exemplo: vivam a Eucaristia! Vivam as ordens da Mãe Celeste!  A Mãe jamais 
deixará seus filhos ao relento: muitos, no entanto, ficarão ao relento, pois assim 
preferirão. Mas vós, nada temais: segui os passos de Pedro... Eis que se aproxima o 
machado. Eis que o Reino se aproxima e quando o Pastor for ferido, (Zc 13,7) o Pai 
tomará as providências! Ai dos sequazes de satanás! Sigam a Pedro, filhos! Ele tem 
palavras e ações que vos levam a vida eterna! Rezem a 3ª (das 15 orações) oferecendo-
a a Pedro. Ele é prisioneiro em sua própria casa. Não possui a liberdade que lhe é 
devida para pregar o Reino; para denunciar; para avisar seus filhos sobre o grande 
momento que ocorrerá! Está sufocado! Abafado...  Amem-no! Amém! 

Eu, JESUS, vos abençôo, com a fórmula da Minha Santa Igreja: Em nome do Pai do 
Filho e do Espírito Santo!. Amém! Sigam a Pedro! Amem-no! Sigam Minha Mãe! Doem 
vossas vidas, em defesa de Meu Corpo e Meu Sangue! Amém! JESUS! 

 
(*) Seguir o Catecismo da Igreja Católica - Editora Vozes – Edições Loyola  
(**) Vejam que ora a mensagem se refere a João Paulo II ora a Pedro. Hoje 

entendemos o sentido desta mensagem, que veio antes do ano 2000, quando ainda 
havia aquela grande expectativa de datas. Mas agora sabemos que para Deus, Bento 
XVI é outro João Paulo II, e apenas Pedro, porque segue a doutrina deixada pelo 
anterior. Se vier então um Pedro que não siga este catecismo, não será verdadeiro mas 
antipapa. 

 
São Francisco Sales ensinava: No purgatório, as almas estão perfeitamente 

conformadas com a vontade de Deus. Só querem o que Deus quer. Se lhes fosse aberto o 
Paraíso, prefeririam precipitar-se no inferno a apresentar-se manchadas diante de Deus. 

 
DIA 20/07/1998 as 20:20 horas( Santos Elias e Eliseu ) (Durante o terço) 
Paz! 
Filhinhos: Quero vos agradecer por estardes aqui a Meus pés. Quero agradecer por 

rezarem pelos padecentes. Continuem rezando por eles. Eles mendigam as vossas 
orações, principalmente os que são há muito esquecidos! Rezem! Rezem! Rezem! 

Eu, a Mãe de Deus, vos prometo: Todos os que se lembrarem das almas do 
Purgatório se salvarão e também toda a sua casa. Rezem, pois, e a acumulareis 
graças abundantes e recebereis de presente o Céu! Gosto dos filhos humildes, que se 
prostram aos Meus pés! Eu estou sempre juntinho deles! 

Quero dizer que hoje, levo comigo a Cesar, premiado pelas orações poderosas de sua 
Mãe! Abençôo esta mãe de fibra e fé! 

Abençôo-vos a todos, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo!. Amém! 
Rezem, Rezem, Rezem! Maria, Mãe do Universo e da Igreja Padecente! Amém! 
 
Disse o Cura D’ars a uma senhora que ele confessava: Há dez anos que seu 

pobre pai  sofre no purgatório e não mandaram rezar uma só missa para o libertar! 
 
DIA 21/07/1998 AS 20:10 (São Lorenço de Brindes) 
Paz! 
Filhinhos: quero vos agradecer por rezarem juntos. Rezem sempre, para que sempre 

eu possa vos acompanhar. Eu vos amo e preciso ver sempre vocês. Rezem, para obterem 
sempre a minha companhia. Amem a todos como a vós próprios. Não há nenhum mérito 
em amar somente os amigos. O mundo é para quem ama a todos indistintamente. Amem 
também a vossos inimigos. Não temam, apenas amem, amem, amem, sem distinção 
nenhuma. Amém? 

Hoje quero pedir que vos confesseis regularmente. O sacramento da penitência salva. 
Foi instituído por Jesus, para o resgate total das almas! Filhinhos, muitos de vós, já a 



algum tempo que não procuram a confissão. Confessem-se para obterem os méritos de 
receberem o Corpo de Meu Filho. Não o recebam com os corações impuros!  Meu Filho é 
Santo e precisa conviver com pessoas santas. Procurem um padre enquanto há tempo. 
Comunguem com ardor e com muita pureza. O tempo está próximo, muito próximo de 
vós. Ajam corretamente, para caminharem o verdadeiro caminho que leva ao Pai. Sejam 
puros! Resta pouco tempo! Ide depressa a procura do amor, da felicidade e da 
eternidade do céu. Eu, Maria, Mãe do Universo, amo a todos indistintamente e me alegro 
por vós que rezais e procuram o caminho correto. Eu vos acompanho e vos 
acompanharei sempre. Fiquem sempre alerta. Não dêem tréguas a satanás. Amém, 
amém, amém! 

 
Ensina do Catecismo: A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, 

sobretudo nos Concílio de Florença e de Trento. Fazendo referência a certos textos da 
Sagrada Escritura, a tradição fala de um fogo purificador. (1031) 

 
DIA  01/08/1998 As 10:30 horas (Santo Afonso Maria Ligório) 
Paz! 
Filhos! O vinho amargo, precisa ser bebido. Convido a todos para este banquete! É 

necessário que isso aconteça para firmar para sempre o Reino dos Céus sobre a Nova 
Terra! 

Tenham coragem! Não estarão sozinhos! Eu estarei convosco! Caminhai Comigo! 
Bebei Comigo! Não Me deixem a sós! Partilhai Comigo! Cearemos juntos na Glória 
Eterna! Mas é preciso coragem. Não tenham medo! Só os fortes vencerão! Comigo 
vencerão! 

Filhos, todos aqui foram escolhidos para a grande obra, mas alguns não alcançarão 
o ápice! Mas terão a glória Eterna! Aos outros o caminho é árduo, perigoso, mas precisa 
ser trilhado palmo a palmo. Com coragem e fé, pois deles também depende a 
restauração do Reino. Sois corajosos? Lutem portanto! Sois fiéis? Sigam então em frente, 
sem medo, cada qual no seu caminho. Cada qual na sua missão. A meta é uma só! A 
restauração do Reino. O Reino está próximo e vocês o devem esperar com os corações 
abertos, sem indagações, seguindo em frente sob a orientação segura do Espírito Santo. 
Amém! 

Continuem Comigo; O Reino chega! Eu conto com vocês. Eu sou Jesus, que vos 
“persegue” noite e dia, porque sois Meus discípulos prediletos. Amém?(...) 

Eu amo estes apóstolos e a cada um oriento, protejo e a cada um acompanho em 
todas as estradas. Venham! Sigam-Me! Ajudem-Me na Cruz!  Amém! Amém! Amém! 

 
São Francisco Sales dizia: No purgatório, as almas amam mais a Deus que a si 

próprias, com um amor simples, puro e desinteressado; 
 
São Paulo da Cruz teve a visão de um padre recém falecido que lhe disse: “Quanto 

sofro, quanto sofro meu Deus! Sou a alma daquele padre falecido. Há tanto tempo estou 
num oceano de fogo, há tanto tempo!... Parecem mil anos!”  

O santo lhe respondeu: Meu padre, mas faz tão pouco tempo que faleceu e já falas 
em mil anos! Ao que o padre pediu sufrágios e desapareceu! O Santo rezou muito por 
ele e no dia seguinte celebrou a Santa Missa pelo falecido.     

   Viu-o então entrar triunfante no céu na hora da santa comunhão! 
 
DIA 08/09/1998 As 2:00 HORAS(Natividade de Nossa Senhora) 
Paz! 
Filhinhos, rezem, rezem, rezem! 
Já não se pode mais esconder o que está se passando pelo mundo inteiro. A taça 

transborda e a terra já sente o amargor deste vinho! O Pai já não suporta mais, mas 
ainda espera a conversão de todos. Mas, por toda a terra, podeis ver os sinais! A terra 
toda será lavada, revolvida, transformada, para então poder ser a morada dos justos, 
que conviverão com os Santos e os Anjos, quando da restauração do Reino! A terra será 
o céu! O Céu será a terra! O Novo Reino será instaurado e definitivamente, Deus e os 
homens, formarão um só! Mas é necessária a purificação, a luta, a guerra, a 
perseguição, o sangue, o martírio! É necessário lavar toda a terra! É necessário purificá-



la! Só os justos terão direito a este Novo Céu e Nova Terra! Eis que Eu venho, conforme 
já havia dito, em Glória, Poder e Majestade, para a instauração do Meu Reino, Novo e 
definitivo! Rezem! Rezem! Rezem! 

Quero que todos os Meus filhos, do mundo inteiro, se reúnam em torno de uma 
mesma mesa, a alimentarem-se do Meu Corpo e do Meu Sangue, sob um único Pastor: 
Pedro! Que Eu Mesmo escolhi! Preciso da vossa luta, do vosso amor, da vossa 
abnegação. Preciso que creiam em Mim! Ouçam Minha voz que hoje se faz ouvir no 
mundo inteiro! Vejam e sintam os sinais! A terra sofrerá dores terríveis como jamais 
havia experimentado antes! Serão as dores do parto! E depois do parto, o Novo Reino, 
deslumbrante, nascerá para a felicidade em plenitude dos bons filhos... e dos pródigos 
Deus, de fato, de braços abertos, acolherá a todos que O quiserem abraçar! Mas já não 
pode esperar tanto! Esgota-se a paciência divina! Rezem! Rezem! Rezem! 

Eu estou chegando com todo o poder e ninguém terá força suficiente ou capacidade 
para barrar a Minha passagem. Rezem! Rezem! Rezem! 

Eu prometi e estou sempre convosco... e o fim dos séculos se aproxima! Sigam-Me! 
Sou o Caminho correto! E venho trazer-vos o Novo Reino! A Paz! 

Ouçam o Pai! Sua Ira se faz ouvir por toda a terra que já geme de dores terríveis! Ai 
dos hipócritas! Ai dos tíbios! Ai dos imprudentes! Ai dos injustos! Ai dos gananciosos! Ai 
dos racionalistas! Sentirão a fúria do Pai! 

Benvindos ao Novo Reino, vós que Me amais e abraçais a causa de Deus! Benvindos 
todos vós que seguis os conselhos de Minha Imaculada Mãe! Benvindos vós que Me 
seguis! Mas é preciso lutar! A batalha final se inicia. As potências do mal se armam até 
os dentes e possuem muitas estratégias que vos poderão enganar, pois são mais 
astuciosos que vós! E estão sedentas desta batalha! O Reino chega, percebam, vejam os 
sinais! Rezem, Rezem, Rezem! 

Eu, Jesus, Me preocupo com vossas vidas, pois, por causa delas, doei a Minha 
Própria e não permitirei que, neste momento cruciante, o inimigo mas tome para si! 
Marcho à frente, pois Eu comandarei os que me seguirem e, juntos, instauraremos o Meu 
Novo reino! Quem Me segue? Quem está disposto a lutar por esta causa tão grande? 
Preciso de corajosos e valentes! Vinde todos vós que me aceitais como Rei e Senhor! 
Venceremos! Eu vos abençôo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém! Os dias estão contados: o machado está a raiz das árvores! Amém? 

JESUS! 
 
AGORA É NOSSA MÃE QUE FALA! 
Paz! 
Filhinhos: á preciso que se voltem para dentro de vossos corações e que vejam ali 

toda a sujeira e que a lavem, tornando-se todos puros e aptos para receber o Novo 
Reino! Eu, a Mãe do Universo, vos amo a todos e vos quero todos no meu colo de Mãe! 
Eu protejo a todos vocês! Venham! Armem-se! Sigam-me e aos passos de Meu Filho! 
Amém? A hora é esta! Amém? 

Não esperem mais! Convertam-se todos! Confessem-se todos! Amém? 
Eu vos abençôo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?   
Palmira, Cláudio e Norma: Sejam submissos as ordens de Meu Filho! Amém?        
Maria, Mãe do Universo! Amém! Amém! Amém! Rezem! Rezem! Rezem! 
Cláudio e Norma: quero que releiam vocês dois tudo o que receberam e coloquem em 

prática, para que os vossos corações sejam reforçados, pois as provações que sofrerão 
serão muitas e fardo será muito pesado. Fiquem alerta! Reforcem-se!  Tenham confiança 
em Mim! Eu jamais faltarei! Amém! 

Releiam tudo, com espírito aberto e atento! Amém? Rezem, rezem, rezem! 
Eu vos amo!  Maria, Mística dos Céus! Amém! 
 
Santa Verônica Juliani: Teve a visão de uma irmã religiosa que deveria passar no 

purgatório tantos anos quantos vivera em vida. 
 
DIA 12/09/1998 AS 5:30 HORAS( São Guido) (Via Sacra de ruas em Vidal 

Ramos) 
Paz! 
Filhinhos: Eu vos abençôo por estarem aqui presentes aos meus pés! 



Hoje, peço que observeis o Universo e tudo que nele existe: olhai as plantas; olhai as 
aves; olhai os peixes; olhai, enfim, tudo! Olhai a vida... Deus fez tudo isto com amor e 
com a maior e mais absoluta perfeição! A terra era a nota musical afinadíssima nas 
pautas do Universo, que dança Deus! A terra, dançava e cantava Deus! 

Olhai o homem: o que fez o homem? A única das criaturas a quebrar a harmonia 
deste maravilhoso hino. O homem! O ser, imagem e semelhança de Deus, filho de Deus, 
herdeiro do Universo! O rebelde! O Universo inteiro clama por justiça: precisa voltar 
novamente a cantar, dançar! Deus então consertará tudo! Tudo precisa voltar o que era! 
O homem precisa ser consertado! O rebelde será expulso! O Pai despoluirá tudo, toda a 
sujeira, toda a podridão e os responsáveis cairão abismo adentro! Serão definitivamente 
eliminados! Aos que, no entanto, não se rebelarem, o Novo Céu será instaurado e 
viverão as delícias desta harmoniosa música.. e santa! Vinde, pois, vós que estais 
afinados. Vinde, vós que Me amais! 

Filhinhos, a vossa missão está começando e visa ajudar ao Pai, para esta limpeza 
que se faz necessária. Ide pregar a Paz! Ide pregar o Amor! 

Hoje vereis pessoas necessitadas deste amor, desta paz! Olhai a cada uma delas e 
vede em cada uma a Minha Imagem! Ouçam cada uma delas e... ouçam-Me! Eu, Jesus, 
estou em cada uma! Hoje, para vós, cada uma delas sou Eu! Como já havia prometido, 
Eu vou à frente, pois sou o General... e a batalha começa! Venham Comigo! Só Eu tenho 
caminhos eternos; só Eu a Paz, o Amor! Vós sois os meus escolhidos, mas muito tereis 
de lutar; muito tereis de chorar; muito sereis machucados. Mas por Mim e o Pai sereis 
sempre amados. Ajudem o Pai a reconstruir o universo de Paz! Ajudai-O na instauração 
do Novo Reino! Sois agora os apóstolos que necessito para esta missão. Em cada um de 
vós haverão transformações, pois cada vez mais o Espírito Santo se insere em vós. 
Falareis o Espírito Santo! Agireis pelo Espírito Santo! O Espírito Santo vos transformará 
para serdes o novo homem do Novo Céu e da Nova Terra! Sereis as testemunhas! Olhai 
a desarmonia do mundo! Deus a eliminará e vereis a paz, o amor a harmonia! Vereis a 
Paz! 

Hoje, vos dou o Espírito Santo e nada vos deterá. O maligno tenta sempre barrar 
vossos passos e arma ciladas ardilosas, mas escutai apenas a Mim. Na dúvida, apegai-
vos a Mim! Afinal Eu sou só Segurança! Na guerra, apegai-vos a Mim que Sou só Paz! 

Amai-vos uns aos outros! Formai um grupo de amor, de luta, de perseverança, de 
determinação e de fé! Eu Sou vosso General! Fiquem, no entanto alerta aos ataques do 
inimigo, que, sorrateiro, usa as pessoas e se infiltra no mais pequeno espaço. Não 
deixem frestas abertas! Encham os vossos corações apenas com a Minha Luz e nada 
poderá penetrá-los, pois Eu Sou a Luz e, jamais, as trevas conseguirão apagar esta Luz. 
Não tem poderes para tal! Eu Sou Jesus! Eu Sou rei! 

Amai Minha Mãe e ouvi sempre o que Ela vos ensina. Ela vos ama  
“desesperadamente” e não quer vos perder. Eu curarei a todos vocês, de quaisquer 
males físicos ou espirituais, pois preciso de apóstolos puros e saudáveis! Ide, pois, à 
luta! 

    Eu abençôo todos, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
    Dou agora a todos vocês o Meu Espírito Santo, que vos cobrirá para sempre. Sois 

agora luz para as trevas. Segui-Me! Amém? Jesus!  
 
EM SEGUIDA: 
Paz! 
Filhinhos; Porque temeis? Sim, sois todos fracos e Deus sabe disso, mas vos escolheu 

justamente por serdes assim frágeis! Mas o Espírito Santo vos fortalece e dá toda 
energia necessária: não sereis mais fracos! Fortes no espírito vós derrubareis todos os 
entraves e abrireis caminhos novos, por onde passará o Novo Rebanho. Sois os 
escolhidos! Avancem, pois, sem medo! Eu, Maria, Mãe do Universo, também ajudo nesta 
transformação e por isto vou a frente, lado a lado com Meu Filho! Então, porque temer? 
Vinde! Eu, Maria, Mãe do Universo vos quero abençoar em particular, vocês que, a partir 
deste lugar, marcam a nova história para o mundo! Fostes os escolhidos e este lugar 
também! Pequenino entre tantos, mas o refugio seguro para abrigar os apóstolos do 
Novo Reino! Vereis quantos prodígios a começar por vós mesmos. Com a vossa própria 
transformação! Vinde todos, sem medo! Tereis de beber o cálice amargo, mas, o prêmio 
será eterno! Vinde? 



Eu, Maria, vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém? Rezem 
pelas benditas almas! Rezem pelos rebeldes! Amém! 

 
4ª PERGUNTA: É possível saber se um parente falecido está bem? Lembre-se, isso é 

possível, mas só acontece pela graça divina, jamais por simples curiosidade. Apenas 
para edificação das pessoas e nunca sem o consentimento do Pai. Por isso jamais 
acredite em alguém que faça isso sem a permissão de Deus, como o fazem as 
cartomantes e os espíritas! (José/Aarão) 

 
DIA 19/10/1998 as 20:00 horas.(São João da Cruz)   
Paz! 
Filhos, não desanimai: a luta é realmente dura. Mas é preciso lutar, ter paciência!. O 

Pai sabe de tudo e tudo resolverá! É necessário que, com paciência, dedicação e amor 
ajudeis o Pai a construir o Novo Reino. Está próximo o dia! Tudo já está acontecendo e 
não tardará para que vejais e testemunheis tudo. Tende paciência filhos! Confiai! Orai! 
Não vos deixeis levar pelo desânimo: tudo acontecerá! Amém? 

      Em vossas orações na capela, deveis vós mesmos assumir a distribuição do óleo 
de São Rafael para não banalizar seu poder. Amo as crianças e sua inocência é capaz 
de remover montanhas, ma o óleo  precisa ser aplicado com responsabilidade e vós sois 
os visados, pois é em vós que meus filhos confiam. Aplicai, vós mesmos o óleo; fareis 
milagres! Curareis feridas, mas sois vós quem deveis aplicar o óleo! Peço-vos, também, 
para não falar sobre as vossas doenças, dores, ou sofrimentos diante de meus filhos, 
pois como acreditarão em vós se falais de dores próprias? Como poderão ter fé em vós, 
se vós mesmos comentais sobre vossos problemas? Filhos, os vossos problemas são do 
conhecimento do Pai e Ele curará a todos vós, pois tendes uma missão a cumprir e é 
necessário saúde para isto. Confiai e não comentai vossos problemas. Continuai 
salvando almas, mas fazei um bom trabalho: consciente, cuidadoso e com muita fé. O 
Pai está disposto a salvar TODAS as almas do livro, ou, pelas quais orais, mas são 
necessários, fé, prudência, amor! Humildade total! Busquem-nas, sim, mas com amor e 
não apenas para aumentar o número no Livro da Luz. Vão ao cemitério de N, que será o 
próximo!  

Ireis, Norma e Cláudio* ao Diretor Espiritual  novamente!  Já tendes o livrinho para 
vossos encontros: usai-o com cuidado e sem alarde! Aarão os distribuirá e pedirá 
contribuições. Em vossos encontros, falareis do livro e o distribuireis. Nem sempre, no 
entanto, Cláudio e Norma estareis nos encontros, pois constantemente vos chamarei 
para outros trabalhos. Aarão já tem sua missão: divulgar o livro e incentivar a devoção à 
Santa Igreja Padecente: falará sobre o purgatório e difundirá tal devoção em todos os 
cantos. É esta a missão que concedo a Aarão! Não será necessário marcardes encontros 
distantes, pois podeis distribuir o livro à distância.  Portanto, filho Aarão, já podeis vos 
preparar para a missão, sem, no entanto poder sempre contar com Cláudio e Norma. 
Siga em frente, pois tudo está de acordo com o Pai! 

Eu vos abençôo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém! Eu sou 
JESUS, a quem amais! 

Norma, Cláudio e Palmira, o Livro da Luz será movimentado amanhã no horário 
Eucarístico! Loni salvou 9 mil almas no ano das 15 orações! Amém? Amém! Amém! 
Amém! JESUS! 

*O texto é colocado para ver como a equipe é orientada e obedece as ordens! Não há 
como errar tendo Jesus por “General” Maria por “Comandante”. 

 
Ensina o Catecismo sobre o inferno: Deus não predestina ninguém para o Inferno; 

para isto é preciso uma aversão voluntária a Deus (pecado mortal), e persistir nele até 
no fim. (1037). Quer dizer, perder-se eternamente é prova de teimosia, de verdadeira 
estupidez! Só se perde quem voluntariamente quer! 

 
DIA 20/10/1998 as 14:05 (Santa Maria Bertila Boscardim) 
Paz!     
Filhinhos: Deus Pai vos visita! Vos toca! Eis que o Maravilhoso Deus vos toca, vos 

possui! Doravante, nada deveis temer. Não podeis mais duvidar de nada. Segui vosso 
trabalho, pois Deus vos segue sempre e vos possui. É para Ele que trabalhais! Para o 



reino dele que se aproxima!  Eis que Ele vem! Eis que o Rei Jesus vem! Lutai! Não 
esmorecei agora, que o Reino está próximo! Rezai, rezai, rezai! 

Peço-vos, filho, que todos os dias após o almoço façais o exercício espiritual até o 
momento Eucarístico! Nestes momentos, recebereis muitas graças para vós e extensivas 
a quem o quereis! Pedi e recebereis! Tudo vos será dado! Nada o Pai deixará de vos 
atender. Rezai, rezai, rezai!  

Não temais! Tudo está nos planos do Pai. Amém? 
Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém! 
JESUS! 
 
AS 14:15 Horas 
Paz! 
Filho, hoje a paz entrou em vossa casa, pois o Pai ouviu o vosso clamor. O Deus da 

vida observa tudo e viu o vosso amor para com a vida no grande mar, nas estrelinhas* 
da areia, no filho pobre! O Pai tudo vê, tudo conta... e a tudo paga! Amém! 

Pedi e recebereis. Pedi tudo até os valores para o que quiserdes: o Pai já vos atendeu! 
Amém! Maria, Mãe do Universo! Amém, amém, amém! 

(E as almas do livro?) 
Como o Pai já vos disse, TODAS estão no céu! Amém, amém, amém!  
* Para compreender isso, será explicado adiante em mensagem separada. 
 
De São Gregório Magno: “Creio que as penas do purgatório são mais terríveis e 

insuportáveis que todos os males desta vida”. 
 
DIA 20/10/1998 (O “Toque” do Pai) 
 
Jesus e Nossa Senhora já me haviam falado Nele. O toque do Pai foi assim: Após o 

almoço de hoje, dia 20, rezávamos na capelinha como sempre o fazemos e iniciamos o 
“Terço do Espírito Santo” com as palavras:  

PAI, VINDE EM NOSSO AUXÍLIO !  
Pronunciei estas palavras com certa acentuação como se estivesse implorando por 

socorro, como um “grito”. Neste momento, senti algo poderoso que me tocava, me 
acariciava e me sussurrava. Jamais havia sentido algo assim. Vejo e sinto a presença 
de Jesus, de Nossa Senhora e dos Arcanjos, mas nenhum deles me fez sentir assim: é 
simplesmente inexplicável tal sensação. Uma leveza de espírito parecendo querer me 
tirar do chão; um frio percorria todo o meu corpo parecendo congelar-me; uma emoção 
incontida tomava conta de mim e me fazia chorar. Estonteante! Inebriante! Não tenho 
palavras para descrever....  

(Será que na eternidade com o Pai, viveremos sempre assim?) 
E, naquele instante, por frações de segundo, senti que tudo podia: podia ter o céu e 

a terra! Podia ver todos os meus sonhos realizados, pois o Pai me sussurrava: 
Tudo é teu! Peça o que quiseres!    
Pedi pelos padecentes do livro: Livra-os Pai? 
Estão todas livres! Pede mais! 
Pedi condições financeiras para poder melhor trabalhar na messe, como nosso 

trabalho de evangelização. 
Terás tudo o que quiseres!  
Tudo isso se passou numa fração de segundo, mas jamais se apagará, nem de 

minha memória, nem do meu próprio corpo. Amém! 
   
Santo Agostinho: Pedia orações pela alma de sua mãe Santa Mônica a todos os 

leitores de seus livros. 
 
EXPLICANDO DE 20/10 SOBRE AS ESTRELINHAS DO MAR: 
Ao mencionar: “No grande mar, nas estrelinhas, no filho pobre”, Nossa Senhora 

estava se referindo a Norma, pelo seguinte: Caminhávamos esta manhã na praia e 
falávamos sobre o mar, esta maravilhosa obra de Deus. A maré estava baixíssima, 
deixando uma larga faixa de areia, até incomum, dando ainda mais beleza ao lugar.  



Muitas estrelinhas do mar haviam ficado presas a areia e ali certamente morreriam, 
por causa do sol escaldante que se iniciava. Norma, de forma cuidadosa e “maternal” 
as recolhia e as lançava de volta ao mar, onde reencontravam a “vida”. Este trabalho 
durou mesmo horas, mas deu-lhe uma satisfação imensa, por poder ajudar a vida, 
ainda que simples e até mesmo insignificante aos olhos da maioria das pessoas. 

Já em casa, no almoço, Norma ofereceu comida a um mendigo, maltrapilho e 
faminto que bateu à nossa porta, tentando vender um pouco de mel que ajudaria a 
sustentar a sua esposa, filho e a si mesmo. O almoço simples – aipim com um 
pedacinho de carne – animou o bom homem, que saiu, dando graças a Deus. O 
Senhor da Vida, que tudo vê “tocou” a nossa casa, conforme nos disseram Jesus e 
Nossa Senhora, naquelas mensagens.  

  
ACREDITE: O melhor modo de salvar almas, a dos outros e a sua é AMAR a DEUS, 

sobre todas as coisas! 
 
VISÕES E SONHOS: Muitas pessoas nos telefonaram dizendo que tem tido sonhos 

e visões de amigos, parentes e até sacerdotes falecidos que lhes pedem orações e 
outros dizendo que tem visto as almas irem para o céu durante as suas orações. 
Esclarecemos que isso é NORMAL, que é Deus na sua infinita misericórdia quem 
permite estes avisos. Não se preocupem, portanto! Lembre-se, porém: isso só acontece 
em espírito de oração e respeito. (Cláudio/Aarão) 

 
DIA 26/10/1998 As 21:00 horas (Santo Evaristo – Papa e Mártir) 
Paz! 
Filhinhos: continuai segurando os braços de Deus. De fato, o Pai está prestes a fazer 

descer a sua Mão sobre os homens, a fim de pedir-lhes conta do caos por eles criado. 
Rezai, rezai, rezai! Vossas orações são o sustentáculo dos braços do Pai. Ainda há 
tempo, portanto, para a conversão. Rezai, rezai, rezai, para que mais ovelhas encontrem 
os caminhos do Pai! Carregai filhos, mais um pouco vossas cruzes. Suportai-as mais um 
pouco! Só mais um pouco! Eis que Eu venho! Rezai, rezai, rezai! 

Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém! 
Sou Jesus a quem amais! Obrigado, então, por vosso amor. Amém! 
 
DIGAMOS: Maria! Maria! Maria! Porque um só suspiro de Maria, tem mais força 

diante da Santíssima Trindade, que a invocação de todos os santos juntos. Um 
suspiro de você por Maria chega com certeza ao coração de Deus. 

 
DIA 01/11/1998 as 13:35 (SOBRE O RESULTADO DO LIVRO 1) 
Paz! 
Filhinhos, obrigado por estarem sempre assim unidos. Rezai, rezai, rezai! 
Invocai sempre o Espírito Santo. Com efeito, vossos atos e vossos passos todos 

deverão ser levados pelo Espírito Santo! Não o sufoqueis, portanto! 
Filhinhos: tendes o livro! Digo-vos novamente, Eu a Mãe do Universo sou a autora 

dele e Jesus o avalista. Tudo o que nele contém, foi por Mim elaborado sob orientação do 
Pai, e tudo o que nele contém, servirá para a salvação de muitos. Obrigado pelo esforço 
de cada um de vós. Obrigada pelas horas angustiantes e cansativas Aarão, que 
passaste debruçado sobre este trabalho. Deus o achou bom e te abençoa por esta obra 
magnifica. Deus Pai quer pronunciar teu nome e agradecer-te: Aarão obrigado! 

Mas, mais mérito ainda tem Palmira, por sua humildade e, sobretudo por sua 
aceitação a este trabalho. Com efeito, custaram-lhe muitas dores, muitas mágoas, 
muitas lágrimas. Lembra-te filha: Meu filho Jesus também ficou nu diante de todos – 
Jesus se despojou de tudo e benefício das almas – Fazes agora o mesmo. Pões teu 
coração a nu para que sirva de exemplo para a salvação dos padecentes. Tua 
humildade, tua submissão e tua fé, salvam milhares de almas. A todos o Pai concede o 
momento da purificação. O teu momento foi este. Agradeça ao Pai por esta 
oportunidade. Deus sempre escreve certo. Tua abnegação, tua humildade é comparada 
ao martírio de sangue: assim, teus méritos são iguais aos dos mártires. O pai, que tudo, 
pesa, tudo vê, tudo julga, mediu tuas dores e concede-te a salvação de toda a tua casa: 
Toda a tua casa, filhos, netos, bisnetos e gerações não se perderão. Tuas lágrimas 



tocaram o coração do Pai, que sempre te amou e que por isto mesmo te fez passar por 
tais provações. Todos os amados de Deus passarão por provações, pois para merecê-lo, 
é preciso que todos sejam purificados. Assim, Palmira és agora purificada. Estás agora 
na paz de Deus. E graças a esta doação tão elevada aos olhos do Pai, Ele concede por 
este livro, a libertação de 100 por um. Isto é, para cada livro, 100 almas foram 
resgatadas do purgatório. Um milhão de almas povoam agora os céus, juntamente com 
milhões de outros santos. Estes vos devem a libertação, pela aceitação deste livro, que 
será um instrumento hábil, para a salvação de muitos outros. És filha dileta de Deus e 
Ele te aguarda na morada eterna. Amém? 

Rezai, rezai, rezai, Sejam fortes! Não resvaleis! Não vacileis! Apegai-vos a Mim. 
Amém! 

Fazei sempre o vosso trabalho como vos oriento. Lembrai-vos: cada vez que vos 
reunis, satanás também procurará ali se reunir. Rezai, rezai, rezai! Não queirais o louro 
ou a coroa, mas desejai ardentemente a Cruz. Amem? 

Eu, Maria de Deus, Rainha do universo vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo! Amém! 

 
O SOFRIMENTO: Deus não quer o sofrimento. O homem não foi feito para sofrer, 

mas para ser eternamente feliz. Entretanto é este o preço que satanás exige, muitas 
vezes, para deixar livre uma alma. Portanto, quem nos quer ver sofrendo é o maligno. 
(Cláudio/Aarão)  

 
5ª PERGUNTA: Existem orações mais fortes para salvar almas? Não existe oração 

mais forte que o AMOR a DEUS. Ame, pois a Deus sobre todas as coisas. Do amor com 
que você reza qualquer oração, oferecida pelos padecentes, depende o número de 
almas que, por Jesus, se hão de salvar. Reze, pois, com a alma! Peça com fé! 
(Cláudio/Aarão)  

 
DIA 13/02/1999. AS 6:00 HORAS(Santos Benigno e Valentim) 
 
     (Inauguração da nova Capela do Pequeno Cenáculo Nossa Senhora Rosa 

Mística.) 
Paz! 
Filhinhos, obrigada por vosso amor. Eis que tudo se aproxima! Eis que vem o Rei! 

Olhai, filhos, o estado lastimável em que o mundo se encontra! rezai, filhinhos, rezai em 
busca da salvação para este mundo! São todos filhos de Deus e a todos o Pai espera de 
braços abertos para o abraço Eterno. Rezai, rezai, rezai! 

     Eis que o Sangue de Meu Filho jorra aos borbotões pelo mundo inteiro, por causa 
dos pecados do homem, do mesmo homem, criado à imagem e semelhança Dele. O 
Sangue de Meu Filho transborda do cálice, como gotas imensas, a semelhança de uvas. 
Mas filhos experimentai saborear este Sangue! É amargo, é de dor! São dores atrozes 
que fazem gritar o fundo do coração de Meu Filho. Saboreai um pouco deste vinho 
amargo... Carregai um pouco a Sua Cruz! Vede, filhos: A cruz dele não é luminosa e 
leve! É pesada, é muito pesada, sabem? E aqueles espinhos são reais. São espinhos 
mesmo, que penetram até as profundezas da alma de Jesus! Rezai, filhos! Fazei 
penitência!  Carregai vossa cruz sem reclamações, sem choro, para o bem do mundo! 
Para que todos se salvem! Sim, filhinhos, TODOS, amém? 

Amém, amém, amém! 
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém 
Lembrai-vos, filhinhos: Eis que o cálice transborda! Estejam alerta! Rezai, rezai, 

rezai! 
Maria, Mãe do Universo. Maria que ama a todos indistintamente.. 
Que vos ama, ama, ama, ama... a todos. Amém! 
 
De Nossa Senhora a Mama Carmela: “O juízo infundado é como que cultivado no 

coração, traduzindo-se em palavras de crítica e torna-se ainda mais grave, na medida 
em que, roubando a honra das pessoas atingidas, realiza um verdadeiro homicídio; e 
mesmo muito mais grave que o do corpo. A morte na honra das pessoas é uma 
verdadeira traição, semelhante à de Caim, que matou, pelas costas, o seu irmão Abel”  



 
Está no Catecismo: Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem 

acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para 
sempre, pela nossa própria opção livre. É este estado de auto exclusão definitiva da 
comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa com a palavra “inferno”. 
(1033) 

 
DIA 08/03/99  AS 4:30( São João de Deus) 
Paz! 
Filhinhos: EIS QUE EU VENHO!  
Esta notícia já foi e continua sendo dada a todos os Meus profetas: Eis que Eu venho! 
Quando? A hora só o Pai determinará, mas está próxima, pois os sinais estão 

evidentes e o Pai já não suporta mais tantos erros, tanta sujeira, ocasionada por Seus 
filhos. É necessária a correção! E neste ato de correção, toda a humanidade será 
atingida, pois como separar os bons dos maus? É necessário deixar crescer o joio e o 
trigo e, quando maduros, colhê-los e separá-los, destinando-os aos lugares certos. 
Portanto, o joio, queimado e destruído, não interferirá mais na podridão do mundo... 
Enquanto o trigo sustentará o mundo. 

Mas, filhinhos, porque temeis? Só podem ter medo os filhos das trevas, pois a estes 
será dada a queima! Mas os filhos da luz, aqueles que vivem a luz, partilharão a glória 
para sempre! Então porque temeis? Não sabeis que o Pai transforma em coisas boas as 
más? E se é necessário reformar o mundo, Deus o fará melhor! Temam, pois, só os filhos 
das trevas! Quem estiver vagando nas trevas, na hora do Pai, será atingido de 
surpresa. Contudo, cada um terá o seu tempo de purificação. Mas dependerá 
exclusivamente dele a salvação! Deus mostrará os caminhos e deixará cada um 
escolher. Muitos se converterão! Poucos se perderão eternamente! O Pai ama a seus 
filhos acima de tudo e planejou tudo perfeitamente para que ninguém se perca. A todos 
Ele dá a chance da salvação, da escolha. Mas sabe que apesar de seus supremos 
esforços, grande quantidade de filhos poderiam se perder e por isso avisa, enviando 
seus profetas a todos os cantos da terra, na tentativa de converter o maior número 
possível de filhos! E por isso vem adiando... Mas eis que chega a hora! Que os filhos das 
trevas tenham medo! Que os filhos da luz exultem! A justiça chega! A paz chega! O 
Reino chega! 

Para Deus nada é impossível: A frágil Arca de Noé e seus filhos chegou sã e salva ao 
final do castigo. Ora, as torrentes dos oceanos arrebentaram-se e abriram-se as 
comportas do céu durante 40 dias e 40 noites. Acaso um frágil barco de madeira não 
sucumbiria? Mas a Mão do Pai a protegeu! Portanto, filhos, por que temer? Deus conhece 
os corações de cada um e a todos salvará! Não tenhais medo! Não vos escondais, pois 
pode acontecer de o Pai não vos encontrar... e não poderá então vos proteger. Os 
medrosos não se permitirão ver a justiça de Pai pois se fecharão em si mesmos e 
poderão perder-se. Aos que confiam inteiramente no Pai será dado o Novo Reino! 

Norma, Cláudio e Palmira, acaso iria a Mãe de Deus pedir uma capela para depois o 
Pai destruí-la? Então porque temer? Não tendes fé? Abri os vossos corações e percebei 
os caminhos do Pai e o quanto Ele vos tem amado! Percebei que fostes escolhidos! Tende 
fé e confiai! 

Filhinhos: é necessário também que haja conversão! Exortai a todos para a 
conversão. Conclamai a todos para a confissão. Anunciai o que está para vir. Deus 
chama a todos e está dando tempo para que todos se salvem! Rezai, rezai, rezai! Não 
tende medo! Confiai, confiai, confiai! Trilhai o caminho da santidade, subindo a cada 
dia um degrau! O Pai sabe de vossas limitações e de vossas possíveis quedas. Mas a 
santidade consiste em continuamente levantar-se. Todos os santos sempre tiveram suas 
quedas, mas seu segredo estava no levantar-se. Minha Igreja foi fundada sobre 
pecadores e o próprio Pedro foi o primeiro a cair! Levantou-se e corajosamente sustentou 
as bases para a Igreja sofrida, porém assistida pelo Espírito Santo! E Pedro era 
pecador! E Pedro era inculto! E Pedro era santo!... Pois no momento da escolha o Pai vos 
torna santos. Santo, pois, não é só quem viveu sempre em pureza, mas aquele que teve 
forças para erguer-se! Lutar bravamente contra o demônio e seus infernos, eis a chave 
da santidade. Não deixar-se vencer! Não esmorecer! Não ficar de cara amarrada, de mal 
com a vida! Estes são os fracos de espírito! Os fortes de espírito lutam e navegam em 



mares bravios e revoltos, trilham estradas de espinhos e abrolhos, desbravam matas 
traiçoeiras abrindo clareiras! Vencem! A estes a Glória Eterna! Aos medrosos e fracos...  
o esquecimento! 

Rezai, rezai, rezai! A noite se aproxima! Eis que Eu venho! 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
Eu vos amo a todos e indistintamente e dei a Minha Vida por todos. Amém? Jesus! 
Não tende pressa. O Pai pode achar que quereis a vingança de vossos irmãos. Amém! 
 
De João Paulo II: A Igreja do Céu, a Igreja da Terra e a Igreja do purgatório, estão 

misteriosamente unidas nesta cooperação com Cristo para reconciliar o mundo com 
Deus” (RP 12) 

 
DIA 15/03/1999 – 4:40 horas ( Santa  Luiza de Marilac) SÃO MIGUEL FALA: 
Paz! 
- Filho, hoje quero te mostrar a porta do céu! 
(... E pelos caminhos da luz ali cheguei. Então o Arcanjo me mandou que prestasse 

atenção a todos os movimentos à entrada da porta. 
       Para chegar até o lugar não era bonito: cercado de rochas, montanhas escuras 

e emaranhados de cipós... Terreno ruim, íngreme e quase não se via a estrada, para 
simbolizar que, ir ao céu não é fácil. Mas a porta do céu era majestosa: duas folhas 
arredondadas, de ouro maciço, cravejadas de diamantes. Ao abrir e fechar não 
produzia nenhum som. Silêncio absoluto! De dentro para fora, uma luz brilhante, 
resplandecente, parecia refletir todas as cores do mundo. Ou seriam todas as cores do 
céu? 

Por ela entravam milhares de almas, das quais muitas pude reconhecer, pois já as 
havia visto antes em minhas orações. Ao entrarem, o céu era todo festa. Parecem 
querer dar pulos, saltar, dançar: Há músicas, canções, vibração total! 

- O céu é todo festa quando recebe uma alma! 
E tudo estremece! É impossível descrever... Mas não pude vê-lo por dentro. Fiquei 

apenas com a promessa do Arcanjo de que um dia o verei. 
- Por enquanto, observa a entrada, as pessoas chegando! 
Junto a porta, pessoas como em duas filas aguardavam a chamada.  
(São os que vêm da terra?) 
- Da terra, do purgatório. Mas as que vêm do purgatório vêm pela estrada mais 

aberta, aquela sem empecilhos. (Porque satanás não tem poder sobre elas) Os outros 
vêm da terra! 

E vi satanás: imponente, gigante, obstruindo a passagem dos que vinham da terra. 
Todos queriam entrar, mas a força dele era maior. E a luta para conseguir entrar no 
céu era imensa. 

- Aqui não entra ninguém, vociferava ele, seus caminhos são outros! 
E vi uma luta tremenda entre uma alma e ele. Palavrões, berros! Rolavam no chão, 

esmurravam-se!.... 
Num canto, quieta, tranqüila, embora não alheia a tudo aquilo, uma alma 

aguardava. De vez em quando aconselhava as outras:  
- Fiquem calmas! Não se exasperem! Não lutem com o demônio diretamente! Ele é 

mais forte do que nós! 
- Mas como chegaremos lá? 
- Aguardem, de rosário em punho, em silêncio! 
Só agora pude ver o rosário dele. Não estava a mostra, mas parecia sair de dentro 

dele! Talvez do seu coração... Em oração! 
(O Rosário... Maria é este o segredo?) 
- Ser manso! Ser humilde! Ser puro... e ter a intercessão de Maria! 
Fiquei horas a observar aquela luta que parecia não ter fim. Sangue, carne à 

mostra, feridas, rostos deformados! De repente, aquela alma quieta levantou-se, muito 
devagar, olhou atentamente os contendores e, num relance, aproveitando a distração 
do demônio que desviou o olhar da entrada do céu e prestar atenção no adversário, 
pulou para a porta que se abriu instantaneamente. Satanás perdeu mais uma alma.  
O céu fez festa de novo. 

(Então não devemos lutar com ele?) 



- Com ele não! Porque não teriam condições de vencê-lo! Contra ele sim! Mas para 
isto, devem usar as armas disponíveis. 

(O Rosário...?) 
- O Rosário é poderoso! As Missas poderosíssimas, mas além de tudo isso a 

confiança em si próprio e a mansidão de espírito. A mansidão produz a coragem e a 
prudência! A mansidão permite “ver” os movimentos do inimigo. Permite “saltar” no 
momento certo para o outro lado e, enquanto os brigões se engalfinham, o manso 
aproveita a oportunidade para galgar ao céu! 

(É este todo o segredo?) 
- É um dos segredos. Porém o certo é que o céu é feito de mansos e humildes de 

coração. É certo também que a mansidão se consegue no orar. Não desviar os olhos do 
inimigo, mas usar a prudência para não deixar perceber que está sendo observado. 
Esperar o momento certo, a hora certa, o momento do Pai! 

E percebi que, durante todo o tempo que ali fiquei apenas uma, “aquela alma”, 
conseguira passar. Os outros, numa imensa fila, medrosa, estavam parados, 
arregalados... Uma a uma se apresentava para aquele combate insano, sem razão, 
sem tréguas... Infernal, suicida! Eis o porquê, são tão poucos aqueles que entram no 
céu diretamente, sem passar pelo purgatório. Porque combatem de forma errada. 
Porque usam as armas erradas. Porque não são mansos e humildes de coração! A 
humildade é o infinito oposto do maligno! 

(Quem pode com satanás?) 
- Ninguém da terra pode! Sozinho não! É mais astuto que os filhos da luz!  Miguel! 
 
De João Paulo II: “Numa misteriosa troca de dons, eles (padecentes) intercedem por 

nós e nós oferecemos por eles a nossa oração de sufrágio”  (RP, 31) 
      
DEPOIMENTOS DO PURGATÓRIO: 
      
A seguir apresentamos alguns “depoimentos” ou “histórias” do purgatório que 

muito ajudarão ao leitor a compreender o profundo abismo que é a misericórdia 
divina. Verdade é que muitas pessoas mereceriam se perder eternamente porque, em 
vida, não adquiriram os méritos suficientes para poderem ter a graça de se julgarem 
dignas de um dia ganhar o céu. 

No início apresentamos algumas histórias mais “pesadas”, que resultaram em 
muitas décadas de purificação. Veremos que os méritos de muitos, não foram muitas 
vezes conseguidos pelas próprias almas, mas por outros que rezavam pela sua 
conversão, parentes ou amigos. Bendita a divina misericórdia que a isso permite! 

Ao final, apresentamos alguns pequenos depoimentos, de almas que mereceram 
purgatórios “inusitados”, ou seja, por atos que o nosso simples e pequeno entender 
sequer poderia imaginar. E é este um grande perigo aliás: achar que tais e tais coisas 
Deus “não vê” ou “não liga”. Ledo engano! Nada escapa à justiça divina; nada se perde 
na divina misericórdia. Para o bem ou para o mal, todas as nossas ações estão 
marcadas no nosso “livro da vida” e que em breve nos será apresentado como um filme 
ao chegarmos perto de Deus.   

 
UMA FITA PORNOGRÁFICA: 
 
Muitas almas aparecem constantemente, algumas já glorificadas vem agradecer 

nossas orações. Outras vem pedi-las! 
Pediram-me para ver se um amigo recém falecido estava bem: Roni era um amigo 

nosso. Operado por causa de uma dor de cabeça, veio a falecer no hospital muitos 
dias depois, onde permaneceu em estado de coma. A sua família unida, a beira da 
cama, rezava diariamente o terço para a recuperação de sua saúde, mas em vão. Roni 
não suportou e faleceu! 

Visitei-o por uma vez no hospital, a pedido de minha filha. Ela acreditava, que com 
minhas orações eu pudesse libertá-lo dos sofrimentos. Norma também o visitou por 
duas ou três vezes. Mas Roni partiu... e deixou saudades, pois era um bom rapaz. 
Começamos todos a rezar por ele, na ânsia de saber se estava bem. 

Então, pela graça de Deus, pude vê-lo: estava no purgatório, mas feliz.! 



Um dia conversou comigo: 
Diga para sua filha, que todas as orações dela me foram úteis e ajudaram para a 

minha salvação rápida. Muito obrigado, por ter reunido os meus irmãos em torno de 
uma mesma mesa para rezar todos os dias. Isto não acontecia antes! A primeira cirurgia 
em minha cabeça tinha chance, mas a segunda não precisavam ter feito. Eu já estava 
condenado*. Mas Deus é maravilhoso, deu-me mais alguns dias para poder me 
reconciliar com Ele e tive então uma boa contrição. A sua filha será santa! É uma grande 
mulher! Será feliz e toda a familhinha dela! 

(Falta muito para salvar-te, perguntei?) 
Pouquinho! Sabe, não se entra nos céus com os pés sujos! 
Eu não entendi no momento o que ele queria dizer com isto, mas prometi rezar 

muito por ele. Dias depois, apareceu no momento exato de sua glorificação. Parecia já 
estar subindo: A música, as luzes, a dança dos anjos. Mas tudo parou de repente, 
quando observei a ele: 

(Roni, na última vez que te vi com saúde tinhas uma fita pornográfica!...) 
... E isto fez para tudo! Ele deu um grito e prostrou-se no chão, de volta ao 

sofrimento. Fiquei parado, alheio, pasmado! Eu o atirara de volta ao purgatório! Tinha 
de ser eu? Senti um grande remorso!....  

Jamais julgue alguém, disse-me o anjo!  
(Mas apenas lembrei, disse eu ao anjo... perdoa-me!) 
Deus faz assim: “Roni, você não tem mais nada a pagar, mas alguém na terra ainda 

estava um pouco escandalizado com você e enquanto isto não se apagar, Deus pode 
achar que o mal que você fez, foi tão grande que ainda não mereça a liberdade, já que 
alguém ainda se lembra dele”. Miguel! 

As palavras não me saiam! Contei a Norma e juntamos as mãos fortemente e 
rezamos: Senhor ajuda ao Roni! Liberta-o! Dá-lhe o descanso eterno! Dá-lhe o 
descanso eterno! As palavras nos saiam com toda a força, como se dessemos uma 
ordem a Nosso Senhor. Uma luz... Um relâmpago... e ele foi como que atirado por uma 
mola, do purgatório....  Para glória eterna.  

Obrigado, amigos, disse ele. Acenou-nos... E desapareceu! 
*Roni quis dizer que deveria ter morrido já na  primeira  cirurgia,  mas  a  
Misericórdia Divina lhe deu mais aquele tempo, mesmo estando em coma, para 

receber as orações da sua família e assim poder salvar-se. 
 
São Bernardo: “Entre o momento da morte e a eternidade, existe um abismo de 

misericórdia”! 
 
DIA 05/05/1998 as 6,30 horas(São José Benedito Cottolengo) 
 
(Vejo milhares de almas, implorando socorro. Uma delas fala:) 
Por nossos próprios méritos jamais sairemos daqui. Ah! se todos vocês entendessem 

bem isto: Como é fácil pagar na terra, pelo erros que cometemos! Basta aceitar os 
sacrifícios, as dores, os percalços. DEUS misericordioso dá chances a todos sem exceção 
alguma, mas muitos não ouvem e aqui não se pode fazer nada (por si próprio). Apenas 
esperar, esperar e esperar. A esperança se nos aflora, quando alguém daí se lembra de 
algum de nós. E todos nós ficamos imensamente felizes quando qualquer um de nós é 
lembrado. Todos, um dia, faremos parte de Deus, e Ele “sente” a nossa falta para sua 
total “perfeição”.  

Estou aqui há anos! Jamais importava para mim a piedade, embora, às vezes eu 
rezasse. Importava era viver os momentos de alegria (achava que era alegria), nas 
orgias, nas conversas sem sentido algum. Advertiam-me sim, mas não me importava! 
Hoje, necessito da ajuda de pessoas vivas pelas quais não me importei. Preciso do 
sacrifício dos outros, pela minha inércia; preciso de amor, pela minha indiferença. 
Preciso ardentemente de Deus pelo meu descaso e negligência. Não sejam negligentes! 
Sofro  mais por isto! Na terra, somos todos responsáveis por alguém. E se não tomarmos 
por meta os entregarmos sãos e salvos ao Pai, pagaremos as responsabilidades e 
muitos pagarão ainda, se não tiverem tempo para isto. Estou feliz por estar aqui!  Deus, 
na sua infinita misericórdia o permitiu, não por meu mérito, mas porque rezavam por 
mim.  



Hoje tem alguém rezando por mim. Sinto então aproximar-se o dia do meu encontro 
com Deus. É indescritível a ansiedade que se sente em ver Deus. É também incrível 
entender agora o porquê de tanta indiferença na terra. Aceito as orações como as 
crianças aceitam balas. Corro atrás das orações, como os famintos atrás das migalhas 
de pão. Mas é difícil achar pão. Obrigado pelo alimento que tendes me dado. Que Deus 
vos recompense para que o pão terreno jamais falte em vossa casa. Eu amo minha neta! 
Que Deus a abençoe! 

 
Santa Catarina de Gênova: “Sim, o tormento delas é tão grande que nenhuma 

língua humana pode exprimi-lo, mas suas delícias são de tal modo inebriantes que só a 
felicidade dos eleitos pode dar uma idéia”. 

 
Lembre-se: Deus nos fez livres e permite a tentação para provar-nos! Mas jamais 

permite tentação maior que nossa vontade! Ninguém jamais poderá colocar a culpa no 
demônio, se cair em pecado grave, porque cada pessoa, com seu anjo da guarda, são 
mais fortes que o maligno. Assim, só peca quem realmente quer. 

 
Dia 07/05/1998 as 6,10 horas.(Santa Flavia Domitila) 
 
Hoje foi um dia de grande emoção para mim. Durante as 15 Orações tive a 

oportunidade de assistir ao arrebatamento do meu avô e de minha tia, que estavam há 
muitos anos sofrendo no Purgatório. É indescritível a felicidade de poder “ver” e 
“sentir” os seus entes queridos indo para o Céu! Foi assim: “Ao rezarmos a terceira  
das “15 orações”, senti uma alma junto de mim. Pedia para rezarmos juntos esta 
terceira oração – era a minha vez de rezar sozinho – senti quem era e me emocionei 
tanto que “deixei passar a vez”. A alma, pôs-se a chorar, talvez achando que eu não a 
quisesse atender ou não a houvesse entendido. 

Algumas orações depois, pediu-me – agora visível – que rezássemos a terceira 
oração juntos – esta dedicada aos presos. Voltamos o livro e rezamos juntos. Era tia I.  
No final da oração rezamos algumas vezes: Senhor, dai-lhe o descanso eterno, Senhor 
dai-lhe o descanso eterno, Senhor, daí o descanso eterno a tia I. e repetimos novamente 
nominando-a: Ela se iluminou totalmente, como se transformada em nuvem de fogo. 
Ergueu os braços, sorriu e disse: Ficai com Jesus, meus filhos, Ele vos ama muito!... E 
saiu! 

Cantamos então “Que vos direi, Virgem Maria...”. Ela retornou novamente. Irradiava 
uma felicidade incontida! Ajoelhou-se a meu lado e pediu para que a aspergíssemos 
com água benta. Fiz isso e aspergi também Norma e Palmira e eu próprio me aspergi. 

Então, como que impulsionada por molas ela foi para o alto! Alguns minutos antes, 
RJ, fora ao arrebatamento e antes sussurrou-me: “Já estou indo”, graças a “Mélia” e a 
vocês! Que Deus vos abençoe! Serão felizes! Vô!  

Incrível! Fantástico! Verdadeiro! 
 
Afirma o Catecismo: Desde os primeiros tempos a Igreja honrou a memória dos 

defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o Eucarístico, afim de que 
purificados, eles possas chegar a visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também 
as esmolas, indulgências e obras de penitência. 

 
DIA 05/07/1998 - As 20:00 - UM RICO NO PURGATÓRIO! 
 
Quando em vida, procurei dar o máximo de mim, para obter muitos bens materiais 

para mim e para meus filhos. Fiquei rico, riquíssimo e meus filhos também! Mas... não 
os ensinei a rezar. Não os eduquei a prática da fé e, nenhum deles realmente se 
interessou por este caminho. Seguiram o exemplo do pai, não aprenderam a rezar e só 
se voltaram para o que é terreno. 

Minha vida não foi boa e quando morri, só escapei do inferno por causa da “Mila”, 
que rezava muito pela minha conversão. Morri há 20 anos e desci ao purgatório, por 
misericórdia de Deus, afim de ali ficar por séculos. Se alguém rezasse por mim, sairia 
mais cedo, ou melhor, os únicos que poderiam fazer isto por mim eram meus filhos, pois 
os estranhos, certamente não o fariam. Mas meus filhos não sabem rezar. E, por nunca 



os haver ensinado, não pude agora, receber as orações que me dariam o céu. Paguei, 
então, o mal que pratiquei. Aqui no Purgatório é assim mesmo: paga-se o mal que se 
praticou com o mesmo mal. Contudo, eu salvei-me já do purgatório e agora estou no céu. 
Porque você, meu afilhado e sua casa, rezaram por mim. Rezem também por meus filhos 
e passem isso a eles, para que não tenham o mesmo castigo que eu. É doloroso saber 
que se precisa contar com os de fora de casa, para que possamos nos salvar e mais 
doloroso porque, em vida, nada se fez para ajudar esta pessoa que hoje nos ajuda... 

 E a  pessoa, a alma, me disse o seu nome... 
 
     * Nas constantes visões que tive desta alma, ele me era sempre mostrado 

amarrado a um tronco, com as mãos nas costas, todo ferido e chagado e me foi 
explicado o porquê: Amarrado, porque sempre foi livre e usou mal a sua liberdade; 
com as mãos às costas porque nunca rezou nem ensinou a rezar; todo ferido e 
chagado, porque muitos pobres passaram fome pelo fato de ele encher os depósitos de 
alimentos para forçar a alta artificial dos preços e enriquecer a custa das chagas e 
sofrimentos dos pobres.(Quantos fizeram isso no Brasil naqueles tempos de inflação 
alta?). Quer dizer, ele não estava ali pelo fato de ser rico em si, mas por não rezar! 
Como ele pediu, no entanto, já avisei a seu filho desta situação. Não acredito que 
tenha mudado em nada a sua vida! Isso prova que, também hoje, os homens 
continuam não acreditando nos profetas, exatamente como na história de Lázaro e o 
rico Epulão. Depois é tarde! 

 
São Nicolau Tolentino descreve uma visão do purgatório: “Um imenso vale onde 

milhões de almas se retorciam de dor num braseiro imenso e gemiam de cortar o 
coração. Ao perceberem a presença, bradava, suplicavam, estendiam os braços pedindo 
misericórdia e socorro. Diziam: Padre Nicolau, tem piedade de nós! Se celebrares a 
Santa Missa por nós, quase todas seremos libertadas dos nossos dolorosos tormentos”. 
O santo celebrou 7 missas em sufrágio destas almas. Durante a última missa, 
apareceu-lhe uma multidão de almas resplandecentes de glória que subiam ao céu. 

 
DIA 18/10/1998.(São Lucas) UMA IGREJA NO CEMITÉRIO: 
 
Desde há muitos anos – na verdade desde criança – mas ultimamente com mais 

freqüência, vinha sendo transportado, em êxtase ou sonhos a uma igreja determinada 
e ali me era mostrado um local estranho. A tal igreja ficava no meio de um cemitério e 
alguns dos túmulos se confundiam até com móveis ou um tanque de lavar roupa, pois 
a área de serviço parecia dividir espaço com o cemitério. Ali havia uma mulher 
chamada Oda, que lavava roupas, arrumava coisas, atendia pessoas e um homem, de 
ar misterioso que ora ia, ora vinha, trazendo ou levando recados desta senhora. 

Sempre tive curiosidade em saber se este lugar realmente existia e ainda quem 
eram as pessoas da visão, mas, embora o tivesse procurado, jamais havia encontrado 
o local. Relatei este sonho a Norma e Palmira e no dia 07/10/98 ao irem as duas a B, 
junto com Madalena, tiveram a atenção despertada por uma igrejinha, que ficava no 
alto de um morro e Palmira disse aquela era a “minha igreja”, ou seja, a igreja do meu 
sonho. 

No Domingo seguinte dia 11, fomos então verificar. Estávamos junto, Palmira, 
Norma, Marlene, Marta e sua filha Cirene e eu. A princípio não achei o lugar parecido 
com o local do sonho, mas ao tomarmos os nomes dos falecidos nos túmulos, comecei 
a sentir algo estranho: Junto ao cemitério, havia uma casa antiga, semi abandonada, 
com área de serviço – tanques, roupas, mesas, etc. tudo praticamente entre os 
túmulos. Arrepiei-me e fui ver a casa por dentro. Estava suja, toda desarrumada e 
ninguém morava ali. A casa era usada apenas pelo coveiro, para suas ferramentas e.... 
manias. Em uma peça da casa – muito escura – uma vela acesa... não havia mais 
dúvida: Era aquele o local! Sim, Palmira tinha intuído corretamente! 

Mas, porque isso me era sempre mostrado? 
Voltamos a tomar nomes, mas nenhum me dizia nada de especial. Perguntei a um 

senhor que estava entre os túmulos, se este local sempre fora assim e ele disse que, 
antes, havia um casarão – ou barracão – de uns 40 metros que era usado para festas e 
se misturava com o cemitério. Pertencia a igreja, mas que hoje estava diferente, pois 



separaram a igreja do cemitério, transportando muitos túmulos para outros lugares e 
também arrancaram o salão de festas. 

Agora sim, tudo conferia. Ali era o salão de festas e, como na visão, deveria haver 
então mulheres trabalhando, cozinhando, lavando roupas e homens conversando... e 
atendendo pessoas. 

Comecei a procurar o nome “Oda” nas lápides sem encontrar. (Só a noite em casa, 
durante as nossas orações, é que o Arcanjo São Miguel me disse que no túmulo dela 
não havia nome e que ela ficaria ali esquecida para sempre caso o Arcanjo não me 
disesse.) Assim, ao final de meu trabalho, quando está-vamos terminando de anotar 
todos os nomes, um jazigo em especial me inquietou. Arrepiei-me! Realmente, senti 
calafrios! Era toda uma família. Foi-me dado ouvir um burburinho ensurdecedor, 
gritos mesmo! Claro, que eu não me apavorei porque já estou acostumado com isso! 
Procurei, porém escutar as queixas. Estavam quase todos nos purgatório, esquecidos 
e já sem esperança de um dia serem lembrados, porque já fazia muitos anos. Na 
verdade, desde 1920! Eis a história: 

Naquele ano, uma jovem chamada Nina, numa destas festas de igreja se envolveu 
com um rapaz dos arredores. O casal que trabalhava no salão – Oda e o “Misterioso” – 
não gostaram do que viram e levaram o fato ao conhecimento do pai da moça, de 
família tradicional e muito rica. 

  O jovem – Antero – era pobre e filho de um pequeno comerciante e portando “não 
compatível” com a família da moça, rica, tradicional, “fundadora” da vila e até a “dona 
da igreja”. Muito “fervorosos”, os pais de Nina eram tidos por “santos”. Mas se 
soubessem do “caso” da filha certamente tomariam providências drásticas, para 
preservar no nome da família. 

Oda e Chico, o “Misterioso”, não gostavam da família de Antero e por isso fizeram a 
denuncia. O escândalo armou-se e movimentou toda a vila que achou correta a 
atitude dos pais da moça, quando resolveram expulsá-la de casa. E os dois passaram 
a ser os “recadeiros” da família: Nina está ali! Nina está lá! Nina se encontrou de novo 
com ele! Ele é casado! Nina está grávida!... Esta notícia pegou de surpresa a Elizabeth, 
mãe de Nina. Uma criança não estava nos planos. Mas uma criança era uma “vida” e 
vida precisa de cuidados! Ela não teve, porém a coragem e nem o amor de acolher a 
filha de volta, pois “o que diriam as pessoas”? Uma família tão “religiosa” não poderia 
aceitar tamanho escândalo! Assim, ao nascer, o menino foi como que “arrancado” dos 
braços de Nina e levado para a casa grande onde passou a ser criado pela avó “como 
um príncipe”!  

Nina foi desprezada por toda a família pelo resto da vida. Nunca mais teve acesso à 
casa e passou a viver praticamente de esmolas, a mercê de alguma boa alma que a 
ajudasse ou acolhesse, ora aqui, ora ali. Antero, o pai da criança, orientado também 
pela família de Nina a abandonou igualmente. Ele até ganhou dinheiro de Elizabeth 
para sair da jogada. Chico sabia disso! Aliás, Chico sabia de tudo! 

O pai da moça – Artur – nunca viu esta história com bons olhos. Como, porém não 
tinha voz ativa, já que era a mulher, Elizabeth, quem dava as ordens, também não 
defendeu a filha! 

Nina queria muito ver o filho e muitas vezes, até a própria Oda a acolhia no galpão 
já descrito e conseguia trazer o menino às escondidas, para que Nina “chorasse” sobre 
ele! Muitas vezes ela teve vontade de “roubar” o menino, mas, para onde o levaria? Na 
casa da mãe pelo menos estava cuidado! 

...E aconteceu, porém a “grande gripe”, que matou centenas de pessoas da cidade, 
entre eles Nina e o seu bebê pequeno príncipe!.... 

O tempo passou. Na verdade 79 anos!.... 
Nina está no céu! Oda, Chico, Artur e Antero, pedem pelo amor de Deus que 

alguém se lembre deles no purgatório! 
Esta história me abalou muito. 
Ficaram no ar, porém algumas perguntas: Porque o purgatório e não o inferno, 

para pessoas tão más como aquelas? Porque um purgatório quase sem fim para a tal 
Oda? 

Deus é Misericórdia – disse São Miguel – porque todos eles mereceriam o inferno. 
Mas aquela família praticava a caridade com os vizinhos e isso lhes valeu! Isso os 
salvou! O Pai os destinou ao purgatório, apesar de tudo, apesar dos males cometidos 



contra Nina, que visavam apenas preservar o “nome” de família. Contudo, muito tiveram 
que pagar, pois o sangue inocente leva muitos anos para ser reparado. E gerações 
inteiras podem passar, até que tudo esteja limpo.  

Elizabeth* porém, a mãe caprichosa, insensível, que não teve coragem de acolher a 
filha carente, que não teve coração de mãe, um fato terrível, esta não se salvará jamais, 
apesar de ter acolhido um “príncipe”, que jaz hoje num túmulo abandonado. (O túmulo 
tem a forma de um lindo castelo)    

* Era tida como “santa” na vila! E veja onde foi parar!  
 
Disse Frei Pio, beatificado por João Paulo II em 03/05/1999: “Se as almas nos 

escapam, é porque não pagamos o seu preço em sofrimento!” 
    
DIA 21/11/1998 – Festa da apresentação de Nossa Senhora. 
 
Neste dia, fizemos uma caminhada em A, conforme Nossa Senhora nos havia 

pedido. Norma, Marlene, Palmira, Inês, Marcio e eu subimos o morro rezando as 15 
Orações de Santa Brígida, o Rosário e a Via-Sacra. Depois deveríamos ir ao cemitério, 
tomar nomes de falecidos. Já anteriormente havíamos anotado o nome de 2.407 
almas, mas o cemitério é muito grande e exigia que fôssemos mais vezes lá. 

Iniciamos a caminhada na gruta ao pé do morro, onde rezamos o terço e a seguir 
começamos a subida rezando a cada estação. Chovia sempre e muito, mas a chuva 
não nos desanimou e cumprimos assim nossa tarefa. Lentamente fomos subindo, 
rezando e meditando sob a chuva contínua.  Chegados ao alto do morro faltava rezar 
ainda a última dezena do rosário. Neste momento 130 mil almas se apresentaram 
rezando conosco. Pediram para rezarmos o tercinho do amor, antes da dezena final, o 
que atendemos prontamente. Por último, pediram para rezar as 10 Ave Marias 
faltantes e nós respondemos as Santa Maria. 

Terminando as orações, as almas todas, majestosamente, num espetáculo sem 
igual, com acenos de agradecimento e maviosos cantos, galgaram aos céus. Isso nos 
provocou muita emoção, nos arrancando inclusive lágrimas e soluços. Inês também 
viu as portas do céu se abrir e as almas entrarem numa estrondosa festa. A emoção 
foi forte demais para todos nós e certamente será inesquecível. Todos nós choramos! 

Jesus, que estava presente, nos abençoou e pediu que seguíssemos sempre os 
passos de Sua Mãe que também estava ali conosco. Mandou que erguêssemos nossas 
mãos sobre o santuário e abençoou o vale e toda a cidade. Nossa Senhora falou, 
entretanto, que no Novo Reino não serão mais precisos santuários assim, pois 
viveremos diretamente com Deus. 

Disse ainda a Mãe de Deus: “Se tivessem vindo hoje com 30 pessoas, veriam o 
milagre do sol. Quando vierem de novo, tragam 30 pessoas e serão libertadas 500 mil 
almas do purgatório. Se junto trouxerem uma pessoa de outra igreja, serão libertados o 
dobro”. 

De emoção em emoção, terminamos as nossas orações e fomos a Igreja rezar a Via 
Sacra. Nossa Senhora falou então, não ser mais necessário ir a aquele cemitério, pois 
todas as almas de lá já se encontravam com a situação definida, menos 35 almas que 
não tinham mais salvação. 

Depois fomos a Igreja Matriz, onde rezamos ao terço. Voltando para casa ainda 
assistimos a Santa Missa na capela Nossa Senhora de Lurdes. 

No dia anterior, caminhando na praia, desde a nossa casa até na capela íamos 
rezando o Rosário, quando Nossa Senhora nos ensinou uma receita para curar 
diversas enfermidades relativas a úlceras, tumores e problemas nervosos, feita a base 
de estrela do mar, dizendo: “Só vos podeis fazer e só vós podereis aplicar o remédio”. 
Nossa Senhora disse, porém que Ela é que indicaria as estrelinhas do mar que 
serviriam para a receita. (ver mensagem de 20/10/98) 

A receita já foi passada e feita com apenas duas estrelinhas do mar. Está em uso 
desde o dia 13/05/99.   

 
São Francisco Xavier: Percorria, a noite, as ruas da cidade, convocando com uma 

campainha o povo a orar pelas almas. 
 



São João Crisóstomo: Os anjos assistem a missa e depois levam em tropel  os 
sufrágios para as almas que em alarido festivo se preparam para ir ao céu. 

 
DIA 23/02/1999 (São Policarpo) AS ALMINHAS!... 
 
Estávamos Marcio, Norma e eu, tomando nomes no cemitério de B, conforme Nossa 

Senhora pedira e rezávamos por todas almas como sempre o fazemos, pois ao anotar o 
nome, estávamos rezando para cada uma alma em particular. Mas não anotávamos os 
nomes de criancinhas de menos de 6 anos, pois o Arcanjo nos havia ensinado que 
criancinhas não pagam contas, pois não tem responsabilidade de seus atos. Apenas 
as que já tem o uso da razão, isto é, aquelas que já sabem distinguir o que é bom e o 
que é mau – o que é certo e o que é errado – são responsáveis. Assim, as crianças de 
até seis anos são puras e não devem nada a ninguém. O lugar delas é apenas o céu! 

Perguntaram-nos muitas vezes, porque Deus ceifa crianças e jovens? Acham que 
Deus é cruel por assim proceder. 

Respondemos com as palavras de Nossa Senhora: “Deus planta Suas flores e Ele 
tem o direito de colhê-las quando bem o entender. Porque Deus haveria de se contentar 
em colher apenas flores velhas e murchas”? Então não anotávamos os nomes das 
criancinhas. São flores colhidas pelo Pai. Hoje, porém, ao passar pela ala das crianças, 
ouvi vozes: 

- Coloca nossos nomes no livro? Coloca os nossos nomes no livro? 
A princípio não dei muita atenção, porque achei tratar-se de crianças que estavam 

brincando na praia ali em baixo a nossos pés. Continuando, porém o trabalho ouvi 
novamente as vozes, parecendo música:  

- Coloca nossos nomes no livro, tio? 
Prestei atenção: criancinhas me rodeavam. Estava rodeado de uma verdadeira “ala 

infantil”. Dezenas delas, de 0 a 6 anos*, me olhavam com seus lindos olhos. 
Arregalados, grandes, puros, cheios de alegria. Era o céu ali? Eram luzes sorrindo? 
Eram sorrisos em forma de luz? 

- Coloca nosso nome no livro, tio? 
(Mas porque, perguntei vocês não precisam de orações?) 
Pareciam-me crianças vivas brincando normalmente, conversando como crianças. 

Riam, sorrisos do céu... 
- Nós somos anjinhos, tio, precisa sim! Coloca nossos nomes no livro! Queremos 

ajudar tio! 
Não pude mais anotar nome nenhum. A emoção foi tão forte, que chorei aos pés do 

cruzeiro que estava bem ali. Como não chorar?... 
De repente me vi escrevendo no livro: Uma alminha... duas alminhas.. cinco 

alminhas!... Não escrevi muitos nomes, pois poucos túmulos eram identificados, mas 
todas fizeram festa: 

- Vamos ajudar! Vamos ajudar! 
Quando parei de chorar, não vi mais ninguém, mas senti em meu coração uma 

imensa alegria que me transmitiu profunda paz. 
Graças a Deus existem crianças no céu! O Pai está rodeado de criancinhas! O Reino 

dos Céus é dos pequeninos! E quão vazio seria o Céu sem elas!... Que Deus 
maravilhoso nós temos!...   

*Isso nos lembra que também crianças, depois da idade da razão aos 7 anos mais 
ou menos, também podem pegar longos purgatórios porque já sabem o que é certo e o 
que é errado e fazem as coisas por malícia. 

                                                      
Santa Teresa pedia: “Pelo amor de Deus, eu peço a cada pessoa uma Ave Maria 

afim de que me ajude a sair do purgatório e apresse a hora em que hei de gozar a vista 
de Jesus, Senhor Nosso”. 

Esta santa certa vez viu a alma de uma religiosa, (Madre Genoveva) de vida muito 
simples, subir diretamente ao céu depois da morte. E como a Santa revelasse grande 
surpresa com isto, Nosso Senhor lhe disse que aquela religiosa sempre teve um grande 
respeito pelas indulgências da Igreja e sempre se esforçou para ganhar o maior 
número delas. 

        



DIA 03/03/1999. (São Marino – Mártir) UM PADRE NO PURGATÓRIO! 
 
No purgatório, existem milhares de padres, mas também bispos e cardeais e, 

porque não, até papas vão para lá... Graças a Deus! Porque graças a Deus? Porque 
muitos mereceriam mesmo é o inferno. Mas por graça divina, que só Deus sabe 
explicar e por Sua Grande Misericórdia, isso não acontece. 

Eis o relato impressionante de um destes sacerdotes: 
“Chamo-me Jean Claude Boisseau e desde menino tive a firme convicção de ser 

sacerdote, para salvar milhões de almas. Queria ser parecido com nosso pároco, Padre 
Maurice, o bom anjo de nossa família. Foi ele quem me ensinou os primeiros passos nos 
caminhos da Igreja: a primeira comunhão, coroinha,  crisma, eucaristia... preparação 
para o seminário! 

Padres existem muitos, mas bons padres existem poucos. A responsabilidade  do 
padre diante de Deus é imensa e a paga por seus erros, é maior ainda. 

Claire Ploinott (o anjo soletra as letras porque não sei francês), minha santa mãe, me 
iniciara desde bebê em uma vida santa e piedosa e, por muitas vezes, ao me sentir 
vocacionado me dizia:    

- Seja então um bom padre! Não apenas um padre mercenário! Seja um bom padre, 
filho, um verdadeiro padre. 

As palavras dela me calavam profundamente e pedia a Deus que a atendesse, pois a 
mãe sabe o que quer e as mães sempre querem o melhor para seus filhos. No seminário 
me comportei perfeitamente bem e aprendi Deus Misericordioso, extremamente Bom e 
Maravilhoso e soube passar aos outros tais impressões. Sentia-me realmente 
vocacionado e meu coração batia forte em favor das almas e em favor dos pecadores. 
Excitava-me ver grandes pecadores converterem-se e trilharem o bom caminho. 

Ao ordenar-me sacerdote, sabia perfeitamente o que queria: salvar muitas almas e 
para isto lutaria com todas as minhas forças. Claire Ploinott assistiu a minha ordenação 
emocionadíssima, sempre com lágrimas a escorrerem de seu lindo e maravilhoso rosto... 
Ah! Aquelas lágrimas...  

Após o ato que me consagrava ela veio abraçar-me e a beijei freneticamente. Pedi-lhe 
a benção, mas ela tomou-me nas mãos e as beijou pedindo a mim as bênçãos! Senti 
como que o mundo cair sobre mim! Senti o tamanho da minha responsabilidade. Mamãe 
me pede a benção Deus meu! Oxalá eu realmente consiga abençoá-la. Terei que ser 
ainda mais santo que ela! 

- Seja um bom padre!... 
- Serei, mamãe, certamente!  
- Se não lembrares mais de mim, lembra da Mãe de Deus!... 
- Lembrarei, mamãe, terei a senhora sempre em mim! 
- Carrega a Mãe de Deus sempre contigo... 
E carreguei... Nossa Senhora foi sempre a minha companheira de todas as horas, de 

todos os meus momentos felizes e infelizes. Nos bons caminhos... e nos deslizes! Sim! 
Porque deslizei! (Malditas lembranças). 

As palavras de Claire ficavam para trás... cada vez mais longe. E mais ainda quando 
me foi entregue a Paróquia de San Martin. Nunca deveriam fazer isto! Nunca a Igreja 
deveria colocar paróquias nas mãos de jovens padres. Deveria deixá-los amadurecer. 
Aprender mais. Conhecer mais. É verdade que me sentia capaz e até solicitei isto. Mas 
tudo começou ali: minha decadência espiritual começou ali. 

Eu era enérgico, mas muito bom. Era homem de muita fé, de muita caridade e 
piedade, mas muito exigente em tudo. A Santa Missa era tudo para mim e a minha 
piedade deveria se refletir em todos os assistentes. Chamava a atenção de todos por 
qualquer ato contrário a fé ou que pudesse desviar os outros de seus êxtases ou 
concentrações, tais como, vestes insinuantes, cochichos, falta de piedade junto ao 
Santíssimo etc. Eu era realmente piedosíssimo. 

Consegui muitas amizades. Homens, mulheres, rapazes, moças, crianças, velhos... 
muitos me amaram... e a fama de bom sacerdote se espalhava. A fama de minha 
piedade para com as coisas de Deus começou a atrapalhar outras idéias, mas, mesmo 
sabendo disto, continuava lutando com ardor por aquilo que eu acreditava. Um novo 
círculo de amizades começou a formar-se a meu redor: Jovens rapazes procuravam-me 
após as liturgias ou encontros de formação e passaram a me convidar para alguns 



passeios, bate-papos, enfim, alguma diversão. A princípio hesitei, pois sabia que meu 
divertimento maior seria sempre zelar pelas coisas de Deus, mas ao ver a alegria nos 
jovens, inclusive durante as Missas, nas reuniões, etc. comecei a achar que não faria 
mal algum em acompanhá-los. E aprendi a vida devassa! Depois mulheres... e acabei 
por mergulhar fundamente na escuridão. 

Nos grupos de jovens, ficava sempre com as garotas... e eu as seduzia. No coral, 
insistia para que as mocinhas usassem roupinhas mais insinuantes.. e eu as seduzia. 
Para as equipes de liturgia, as moças eram especialmente convidadas... e eu as 
seduzia. Tornei-me um inveterado mulherengo, sem escrúpulos e aprazia-me ver na 
Igreja mulheres mal vestidas. 

Recebi também muita ajuda financeira* para as obras da paróquia – eu fui um 
grande obreiro – ajuda de gente “muito importante”! E não tive mais coragem de 
combater a perversão, embora, por algum tempo, ainda houvesse combatido o roubo e a 
injustiça. 

Calma Padre me disse certa vez Mr. Jean Badott, (maçom) o senhor recebe tantas 
coisas de graça para sua Igreja, para as suas obras, e até um carro (charrete) estou lhe 
presenteando hoje, então porque não fazermos as pazes? Reze padre, ensine o 
Evangelho, mas deixe a vida lá fora apenas para nós... 

Olhei o carro: Meus sonhos estavam ali! Sabia que estaria vendendo a minha alma. 
Lutei! Mas não “vi” minha mãe... e nem quis vê-la! Será ótimo passear com as 
meninas... 

Nunca mais critiquei qualquer ato de injustiça social. Afinal, os ricos são necessários 
para  proporcionar mais alegria às gentes! 

Claire se decepcionara comigo, tinha certeza, mas quase não me dizia nada, apenas 
as palavras sempre repetitivas: Seja um bom padre! 

Eu sempre soube o que era ser um bom padre, por ela mesma ou por Padre Maurice, 
mas agora estava envolvido por algo melhor: a vida plena e bem vivida. Feliz! Porque 
então deveria me preocupar com os outros? Cada um que se cuide! 

Mas e a maçonaria, filho! (Neste tempo mamãe morava perto de mim) 
- Não, eu não sou maçom, mamãe! 
- Mas aceitas as ordens deles! Aceitas recompensas para não combatê-los! Aceitas 

favores para não denunciá-los... 
- Mas não me envolvo com eles... 
- Isto é ainda talvez mais triste, filho, pois denota falta de caráter e mostras que tens 

duas caras. Isto é ser “sepulcro caiado”! 
Estas palavras duras ditas por Claire me açoitaram e me doeram... Mas por pouco 

tempo. Contudo Claire, apesar de conhecer toda a minha devassidão, jamais me criticou 
diante dos outros. Sempre me estimou e me defendeu de todos os ataques. Era a mãe 
que Deus me dera, o meu Anjo Protetor. Era o retrato da Virgem Mãe de Deus! Deus 
jamais me poderia ter dado mãe melhor! Lembro-me de quando levei para casa uma 
moça de 21 anos e disse a Claire que estava doente e que não fora aceita no hospital 
por ser pobre. Sei que Claire não “engoliu” aquela história mas aos outros dizia: 

- Meu filho tem um grande coração. Esta moça não tinha com quem ir e ele, coração 
grande, acolheu-a para cuidar dela. É realmente o bom padre que sempre sonhei! 

Aquelas reflexões de Claire me chicoteavam. Como pode Deus dar corações assim tão 
grandes para as mães?! Contudo, em nossos colóquios de mãe e filho, ela me dizia: 

- Estás me decepcionando muito, filho! E muito mais a Deus que confiou em ti! Ainda 
há tempo! Ainda há esperança... E muitas vezes eu chorei em seu colo! 

- Continue rezando, mãe!  
Vivia as minhas angustias e, à vezes, até jurava emendar-me e, nas celebrações das 

missas – fazia-as sempre com muito amor – ao consagrar o pão e o vinho, pedia a meu 
Jesus: Arranca-me deste fosso imundo! Já não agüento mais! Atenda a Claire, pois já 
não sou merecedor! E muitas vezes tive vontade de acabar com tudo aquilo. Recomeçar 
vida nova, autêntica,  verdadeira! Ser um “verdadeiro padre”! 

Claire chorava muito! Claire me defendia sempre! Claire me amava profundamente e, 
para ela, a felicidade dela própria consistia em me ver no céu. 

E houve o fatídico acidente... Fatídico e terrível! A jovem escapou sem graves 
problemas e eu... Fui parar no inferno! De fato, me encontrei com os demônios: 
Receberam-me bem, com muita festa. Olhos arregalados, bocas escancaradas, formas 



horríveis, risadas assustadoras! Caminhos escuros, cavernosos, sangue jorrando pelas 
paredes, gritos lancinantes, fedor de podridão! Insuportável! 

- Finalmente chegaste ao teu lugar, gritavam os monstros. E me agarraram 
acorrentando-me em raízes em brasa!  Aqui gozarás eternamente! 

Risadas estranhas, estrondos, danças diabólicas... e o calor infernal! 
-  Mamãe! Gritei com todas as forças e com toda a minha alma. Mamãe tire-me 

daqui!... e acordei com centenas de aparelhos sobre mim.. e Claire ao meu lado. Nunca a 
amei tanto como naquele momento. Seu rosto era o da Virgem. Era o rosto do céu! 

- Mamãe, chama um padre! 
- Mas você é o padre, filho! 
- Eu não posso confessar a mim próprio!... 
- Já tens o arrependimento, filho e Deus ouviu as minhas preces. Reza agora e peça a 

Deus o perdão. Já não há tempo de chamar outro padre. Sejas tu o próprio padre!... 
- Ajude-me, mamãe! 
Agarrei-me firmemente a ela e disse: Jean Claude Boisseau, eu te absolvo de todos 

os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! A última coisa 
que vi, foi o sorriso aberto de Claire e senti uma paz profunda invadir-me 
completamente. 

Claire foi logo para o céu, onde era o seu lugar, ao lado da Virgem que tanto amou. 
Eu, há 130 anos no purgatório, agradeço sempre a Deus por tê-la me dado por mãe. 
Hoje volto a casa do Pai, abraçado com Claire, que no céu, sempre implorou por mim  e 
obteve o favor especial de Deus, de poder pedir, na terra, orações e sacrifícios para o 
meu resgate. E graças a Deus Misericórdia que isto permitiu, posso agora também, 
interceder pelos outros errantes da terra. No dia de minha salvação, outros 123 mil 
padres** também se salvaram, quando foram atendidas as vossas orações no alto do 
morro. Graças a Deus e a Jesus... O que salva! 

 
*Sacerdotes: cuidado com essas tais “ajudas desinteressadas” de gente como o Mr. 

Badott! Que adianta trocar as obras da sua Igreja por cotas do inferno? 
 
** Na Via Sacra feita dia 21/11/98, Nossa Senhora havida dito: “Quando vierem 

de novo, tragam 30 pessoas e serão libertadas 500 mil almas do purgatório e se 
trouxerem uma pessoa de outra igreja serão libertados o dobro”. Seguindo, pois este 
indicativo precioso nós programamos outra Via Sacra no mesmo local. Rezávamos 
como sempre, em nossas Via Sacras, também um mistério do Rosário e uma das 15 
Orações em cada estação. Para cumprir o pedido, tentamos, de todas as formas 
possíveis, levarem junto esta pessoa de “outra igreja”, mas não conseguimos. Ficamos 
muito tristes por isso, mas estávamos, por outro lado, não apenas com trinta, mas 
com setenta e duas pessoas ao todo. Começamos sob um sol escaldante, num morro a 
descoberto, sendo crianças, velhos, doentes, mulheres grávidas, num calor terrível, 
tanto que algumas pessoas se revezavam indo e voltando a buscar água para os mais 
sequiosos. A subida toda levou três horas! 

Na metade da subida soubemos do Arcanjo São Miguel, que a partir dali, subia 
conosco a grande Santa Brígida, acompanhando cada estação. Por volta da 13ª 
estação, quando o calor era quase insuportável, recebemos um duplo refrigério: 
primeiro é que Nossa Senhora nos cobriu com uma bela nuvem que muito nos 
refrescou até o final da subida; depois o Arcanjo nos comunicou que não ficássemos 
tristes por não ter conseguido levar esta pessoa da outra igreja, porque Santa Brígida 
trazia consigo as outras 500 mil almas, que a partir dali faziam a subida conosco.  

Impossível descrever as emoções daí por diante. Choros, risos, alegria! Tudo 
misturado! Aquele um milhão de almas gentilmente pediu e “puxou” a última dezena 
do Rosário aos pés do cruzeiro. Na verdade, o que cada um viu e sentiu naquele 
momento, faz parte das grandes emoções da vida de cada um. Subiram ao céu, 
naquele dia, todos os familiares de todos os que participavam... Até um banqueiro, 
parente longínquo de um dos participantes, que estava a 230 anos no purgatório! E 
destas almas, 132 mil eram de sacerdotes. 

Tudo isso, graças a Deus... e a Jesus, O que salva! 
 



Santa Lutgarga, teve a visão do Papa Inocêncio III dizendo que deveria ficar no 
purgatório até o fim do mundo, por algumas falta no governo da Igreja. Também teve a 
visão de 4 padres que estavam no purgatório há mais de 50 anos apenas por 
administrar mal os Sacramentos. 

 
DIA 12/03/1999 – (São Gregório) Durante o dia: 
 
Estávamos Norma, Márcio e eu anotando nomes de falecidos no cemitério de I, e 

alertas para um nome em especial: Jeanete! 
É que Norma teve um sonho onde alguém lhe pedia para ir àquele local para rezar 

por uma pessoa com aquele nome. Também eu, por algumas vezes em minhas orações 
escutei vozes se confundirem e pareciam me dizer: Sou Jeanete! Rezem por meus 
vizinhos do cemitério! 

As vozes se confundiam e por isso deduzi que muitas pessoas falavam ao mesmo 
tempo. E como Jeanete pedia para rezar pelos vizinhos achei que ela estivesse 
sepultada num usuário, onde há sempre muitos vizinhos. Anotamos primeiro os nomes 
constantes no Cruzeiro – pois era um dos ossuários – mas não havia nenhuma Jeanete. 
Fomos então anotar os nomes no cemitério normal. Num dos túmulos verticais, que 
também servia de ossuário para indigentes eu anotei o nome Jeanete Montana! Era uma 
Jeanete, conforme as vozes! Sentei-me ali por alguns instantes, para ver se havia algum 
recado especial, mas a princípio nada! Depois escutei como um sussurro: Sou eu, 
Jeanete! Mas não me disse mais nada. Um pouco desanimado, continuei o trabalho, 
mas falei a Norma e ela achou melhor ficar mais algum tempo ao lado daquele túmulo. 
Fiquei então! Aí escutei São Miguel dizer: “Não precisa mais anotar nomes! Se tivessem 
prestado mais atenção, teriam feito só os ossuários! 

Então tive a certeza, todas aquelas vozes juntas só poderiam provir dos ossuários. E 
São Miguel continuou: Não precisam mais anotar nomes neste cemitério: Apenas contem 
os que faltam. Ao passarem os nomes para o Livro da Luz, coloquem o nome de Jeanete 
por último.  E contou-nos a história dela: 

Jeanete era casada, com 41 anos de idade e ficou grávida de um vizinho seu. Sua 
mãe soube e muito lhe chamou a atenção, repreendendo-a severa-mente. Mas, que 
fazer? Agora é tarde! Jeanete, porém não quis a criança. A mãe proibiu de abortar e 
disse: vamos ter a criança! Eu cuido dela! A filha, porém, contra as ordens da mãe, 
abortou! Mas passou mal e foi internada durante três dias em estado grave. A mãe, 
desgostosa e ferida, não resistiu a isso e após atendimento no hospital faleceu, não sem 
antes de pedir perdão a Deus pelo ato praticado pela filha. Jeanete também morreu, três 
dias depois! 

A mãe, Margarete Montana, já estava no céu, desde a sua morte, passando apenas 
três minutos no purgatório e de lá intercedia por sua filha! 

Jeanete, embora merecesse o inferno, teve oportunidade de obter o perdão, antes 
de morrer, mas a família e os amigos não rezaram por ela por “ser culpada de dois 
assassinatos, o da mãe e do bebê”!  Deus, no entanto, não vê só as aparências! 

Jeanete estava no purgatório desde 07/09/1997. Agora está no céu!  
VEJA que triste: Os parentes e os amigos já a haviam condenado, pois nem 

rezaram por ela! Nunca julgue! Jamais! Você toma o lugar de Deus! 
 
JESUS diz: “O AMOR, procura almas que O ajudem a salvar Almas”! 
 
ALGUMAS HISTÓRIAS PEQUENAS: 
 
Dos depoimentos do purgatório que fizemos acima, fica bem claro o quanto os 

grandes pecados causam dano e muito nos podem prejudicar na eternidade. Devemos 
ter consciência, porém, de que há pecados aparentemente pequenos e que até mesmo 
nos parecem banais, podem levar a períodos longos de purgatório, porque 
representam malícia e prejudicam gravemente as almas. Eis então alguns exemplos de 
pecados “banais”, que acontecem aos milhares e ninguém se dá conta deles: 

 
1) AS LETRAS DO TÚMULO*:  
 



Num destes cemitérios que fui solicitado a tomar nomes para rezar por eles, 
encontrei o túmulo de um homem, cujo letreiro havia sido arrancado e assim não me 
era possível identificar quem estava ali. Ao chegar perto a pessoa, a alma, me foi 
apresentada e disse: 

- Estou aqui ainda, porque roubaram as letras do meu túmulo e assim ninguém pode 
rezar por mim. A pessoa que fez isso, também está aqui no purgatório pelo que fez. 
Dependemos ambos de que isso seja sanado para podermos ir a glória. Só não posso 
acusar quem é ele! 

Vejam o perigo: Isso está fazendo mais de um ano e embora eu houvesse tentado 
descobrir quem são estas pessoas ainda não consegui. Como não sei os nomes para 
colocar no Livro da Luz e rezar por eles, podem estar ainda lá no sofrimento. E como 
outros vão rezar por eles? 

Pelo que pude sentir, esta pessoa a quem ele se referia era o próprio dono da 
empresa que fez o túmulo, que usava deste artifício para enriquecer. Porém não tenho 
certeza absoluta e da mesma forma também eu não posso nem julgar, nem acusar. 

 
*Isso faz lembrar tantos agentes funerários, que disputam os corpos até no tapa, 

sem o mínimo respeito e dignidade; faz-me lembrar todos os que têm o costume de 
tirar as velas de um túmulo, para acendê-las nos de seus entes queridos, e até flores e 
outras coisas roubadas. Nem se pode falar então daqueles que violam os túmulos.  
Cuidado! 

 
2) UM TÚMULO SINISTRO: 
 
Num outro cemitério, onde estive muitas vezes, havia um túmulo duplo onde 

estavam enterrados um casal, que desde o primeiro dia me dava arrepios só de passar 
por perto. Como tinha que tomar os nomes deles, um dia eu fui obrigado a chegar até 
lá. Ai São Miguel me contou a história: 

O casal, durante a vida, brigava muito. Eram pessoas más e o marido, vindo a 
falecer primeiro, não teve a graça do arrependimento e do perdão e por isso veio a se 
perder para sempre. A esposa, que morreu alguns anos mais tarde, teve tempo de 
mudar de vida e recebeu a graça do Purgatório. O marido que se perdeu, não quer então 
que rezem pela esposa! 

Aquele sentimento de medo que me dava do túmulo eram os demônios do marido 
que não queriam que rezassem por ela. Inclusive, quando eu e Norma estávamos perto 
do túmulo, eu havia deixado o meu terço sobre a lápide e de repente ele começou a se 
mexer como se fosse ser puxado para dentro do túmulo, ao que eu o peguei 
rapidamente.  

Mandamos rezar missas por ela e colocamos seu nome no Livro da Luz. Algum 
tempo depois ela foi glorificada e já não senti mais a mesma angustia quando passava 
pelo túmulo. 

PERGUNTA: Porque satanás não quer que se reze pelas almas, se já não tem poder 
sobre elas?     

RESPOSTA: Porque quanto mais santos houver no céu, mais o céu terá forças para 
ajudar a terra! Marque bem esta frase que nos acompanhará até o fim da caminhada. 

 
3) A CRUZ QUEBRADA: 
 
Num outro cemitério, havia bem no fundo, uma série de túmulos, sem as cruzes, 

arrancadas ou quebradas de propósito, talvez por vândalos. Mas num deles, era 
possível ver que a cruz era de ferro, pois havia ainda um toco a vista. São Miguel já me 
havia dito: A Cruz é muito importante! 

O túmulo era de um homem e ao chegar perto ele assim se manifestou: 
Eu já estou no céu, mas quem precisa de orações é minha esposa, que no tempo em 

que faleci era católica, mas depois virou para a Assembléia de Deus. Como eles não 
acreditam em cruzes, imagens e em purgatório, ela veio e quebrou a cruz do meu túmulo. 
Assim, quando ela faleceu, foi para o purgatório pagar esta falta e peço que rezem para 
ela sair de lá.  



Ele disse então o nome da esposa e prometemos rezar por ela. Seu nome foi 
colocado no Livro da Luz e após algum tempo ela foi à gloria. Amém! 

ATENÇÃO: Eis porque é preciso rezar muito, também pelos de outras Igrejas, pois 
embora não creiam no purgatório ele existe e mesmo pagando mais brandamente que 
os católicos, os seus purgatórios são muito mais longos. Neste caso, porém, de pessoa 
que mudou de religião, que já tinha conhecimento da religião católica, não há 
desculpa. As penas são bem duras! 

 
4)   NÃO ACREDITAVA NA EUCARISTIA: 
     
Há uns dias atrás, a noite, nos telefonou uma das maiores divulgadoras do nosso 

livro, dizendo que uma amiga sua sonhara com um padre, Dom X, falecido há uns 
dois anos, que estava no purgatório e precisava de orações. 

Na manhã seguinte, em minhas orações perguntei a São Miguel sobre ele e recebi a 
seguinte resposta: Dom X, está realmente no purgatório e vai ficar lá até o dia de Santa 
Ana do ano 2004. O motivo é que ele não acreditava na presença de Jesus na Eucaristia 
e por isso não a incentivou como devia. 

Perguntei ao Arcanjo, se neste caso era possível rezar por ele Missas e ainda fazer 
comunhões reparadoras. Sim, disse São Miguel, neste caso apenas, porque ele 
guardou para si que não acreditava na Eucaristia e por isso não pregou abertamente 
contra ela. Assim o Pai permite que elas lhe sejam de valia. 

Passamos a resposta imediatamente a nossa colaboradora que ficou alarmada e 
prometeu rezar por ele. Entretanto, dia 13/05/1999, às três da tarde está-vamos toda 
a equipe e outras pessoas reunidas na capelinha e rezávamos as 15 Orações. Desde as 
orações da manhã já milhares de almas nos acompanhavam piedosamente rezando 
conosco, entretanto, ao final manifestaram-se ainda 18 almas, todas de parentes dos 
que estavam na capelinha que ainda não tinham os méritos para ganhar o céu.  

Ao saber disso, Dalva iniciou com todo ardor a reza do “tercinho do amor” e todos 
responderam recitando: Jesus, Maria, José eu vos amo/ Salvai almas! No final, todas 
foram para a glória... E mais duas almas: Dom X e PB*, que fizeram questão de dizer 
seus nomes, indo então para os braços de Deus.  

Maravilhoso este Pai, tão cheio de Amor! Incrível e harmoniosa a obra redentora de 
Jesus! Nós vos amamos profundamente Pai... Por tudo isso! 

 
 * PB: Este senhor, falecido há mais de um mês, não tivera a permissão de ter seu 

nome anotado no Livro da Luz. Morrera de um fulminante acidente de carro e levara 
de certo modo uma má vida, embora não se pudesse dizer que fora má pessoa. 
Gostava muito de festa, carne, cerveja e... Rabos de saia. Há uns tempos atrás sua 
esposa sofrera muito com isso, mas decerto alguém rezava por ele. Para nós foi uma 
nova surpresa deste Deus maravilhoso! Como? Se ele não ia à Missa, não se 
confessava? O Pai sabe por quê!  

 
O TEMPO DO PAI: Como a oração e a graça futuras salvam almas! 
 
Sabemos que aqui na terra, onde o tempo não é eterno, contamos em dias, meses, 

anos, séculos e milênios o tempo que “passa”. Para Deus, porém, que é ETERNO, o 
tempo assim como o conhecemos não existe: o tempo do Pai é um eterno AGORA. Difícil 
para compreendermos, mas incrível para o que isso significa em termos de salvação das 
almas: Significa que, também a oração, para Deus, sempre produz seu efeito no agora. 
Quer dizer que, tendo sido feita há vinte anos atrás, ou a ser feita daqui há vinte anos, 
seu efeito é sempre HOJE. Como? 

Suponhamos que alguém tenha falecido há 50 anos atrás e, tendo levado má vida, 
tenha merecido o inferno. Suponhamos também que, na família dele, HOJE, exista um 
justo, uma pessoa de fé, de oração e que obtenha com isso muitos méritos diante de 
Deus. Pois bem, como o tempo do Pai é sempre um AGORA, as orações do justo de hoje, 
podem ser a causa da salvação daquela pessoa má que já faleceu há muitos anos. 
Milhares são salvos assim, ao ganharem um purgatório e não um inferno. Bendita a 
justiça divina, que “castiga os pais nos filhos até a décima geração e os abençoa até a 
milésima”      



 
O CATECISMO 
 
Infelizmente, a absoluta maioria dos católicos ignora a existência do catecismo da 

Igreja Católica, que foi conseguido a custa de um esforço monumental do Papa João 
Paulo II e apenas pela força e graça de Nossa Senhora. Ele continua válido, agora com 
o Papa bento XVI. De fato, existem muitas pessoas que o tem veladamente combatido 
ou insidiosamente não divulgado por quererem uma Igreja ao seu molde e ao gosto do 
mundo. A prova maior disso é que pouquíssimos católicos sabem que ele existe. O 
fato, porém é que nele são colocadas, de uma forma bastante didática e acessível, 
todas as verdades da nossa fé e tudo que a Sagrada Tradição da Igreja Católica 
Apostólica Romana consagrou através dos séculos. 

Entre estas verdades, está claramente explicado o Purgatório em 1030, o Inferno 
em 1031, o pecado em 1472 e 1473, a Comunhão dos Santos em 1474 e as 
indulgências em 1471 e 1478. Alguns dos textos já inserimos entre as mensagens 
deste livro, mas é preciso que os católicos tenham sempre à mão o seu Catecismo, 
para poderem conhecer bem a verdadeira Igreja e não seguirem os falsos 
ensinamentos do mundo.  

Quando tiverem dúvidas sobre qualquer assunto, consultem sempre este 
Catecismo que é um verdadeiro tesouro aprovado pelo Papa. Se vierem com uma 
imitação de cor preta, caiam fora: este será o catecismo do mundo, não o da Igreja de 
Cristo! É por isso que Nossa Senhora tem pedido em muitos lugares do mundo: “sigam 
apenas os ensinamentos deixados por João Paulo II” e “não dêem ouvidos a quem quer 
que se revolte contra ele!”. 

Portanto, na dúvida, busque as explicações do Catecismo! 
Nunca ouça quem discorda de Bento XVI! Ele vem do maligno!  
 
O PECADO: Devemos saber que todo pecado, seja venial ou mortal, tem sempre 

uma dupla conseqüência, isto é: Culpa e Dano, o chamado “reato”. A perfeita justiça 
divina exige que ambos sejam satisfeitos para o bem da alma. 

A culpa: É apagada pela confissão e a absolvição, feitas apenas por um sacerdote, 
que para isso recebeu do próprio Jesus o poder de perdoar pecados; (Jo 20,23) mais 
ou menos como se Deus dissesse: Para Mim filho você não deve mais nada; vai e não 
tornes a pecar!(Jo 8,11)  

O dano: Ora, sabemos que o pecado é a causa de todo o mal. Quer dizer, o pecado 
de cada um é fonte do mal que acontece a todos, pois se não houvesse nenhum 
pecado no mundo, não haveria mal nem maldade. Como conseqüência, mesmo depois 
de o pecado ter sido confessado e absolvido resta ainda o dano a ser sanado. A Justiça 
Divina precisa então ser satisfeita, pela reparação completa do mal causado aos 
irmãos.  

E isso nem sempre se consegue apenas pelo cumprimento da penitência imposta 
pelo sacerdote, porque quase nunca há uma contrição verdadeira e um 
arrependimento perfeito. Resta quase sempre, ainda um saldo de dano a ser reparado. 
A soma destes danos e a gravidade deles é que vai determinar o tipo de expiação 
exigida e a duração da pena. Assim, se a pessoa não reza o suficiente em vida, para 
obter as “pedras” ou “graças” capazes de saldar aqui todas as suas dívidas, quando vai 
a eternidade precisa antes expiar essas faltas.  

Eis então que a espera o purgatório. Como lá ela não pode rezar por si mesma, 
torna-se um “mendiga” de graças se não rezam daqui por ela. Se reza, vai ao céu mais 
rápido! Vê-se então que o Purgatório, longe de ser um castigo, é um verdadeiro abismo 
da divina misericórdia, pois se o Pai não permitisse este intercâmbio incrível de 
graças, entre padecentes, glorificados e nós os militantes, quase não haveria santos no 
céu. Mas o inferno estaria cheio. 

 
A CONFISSÃO: A confissão profunda, sincera, humilde e contrita: Eis a arma mais 

poderosa para tirar as almas das garras de satanás. Diz o Catecismo: “A confissão, 
individual e integral, seguida de absolvição, continua sendo o ÚNICO modo ordinário 
pelo qual os fieis se reconciliam com Deus e com a Igreja...”. Assim sendo, a não ser em 
casos extremos e absolutamente raros onde é permitida a confissão comunitária, a 



confissão individual feita a um sacerdote, ainda é o único meio de cada um de nós 
começar a ganhar o céu. Quem fala em confessar-se apenas com Deus se ilude; quem 
diz que pode ser sempre comunitária mente. Nossa Senhora diz ao Padre Gobbi que o 
desaparecimento da confissão INDIVIDUAL em muitos lugares é um “maldito câncer”. 
Não se pode falar em Eucaristia, o nosso maior tesouro, sem antes falarmos em 
confissão profunda e sincera. O mandamento da Igreja é: Confessar-se ao menos 
uma vez cada ano, pela Páscoa da Ressurreição. Quem, pois, vai a Comunhão, 
fazendo mais que um ano que não se confessa a um sacerdote, “come e bebe a 
própria condenação”, como diz São Paulo. (1Cor 11).  

 
PORQUE SALVAR ALMAS? Porque esta é a única forma de salvar a nossa! 
  
DO CATECISMO ANTIGO: Para que estamos neste mundo?  
   Para ganhar o céu!                                                 
                             Então nos encontraremos lá! Amém? 
 
 ORAÇÃO PESSOAL DE AGRADECIMENTO: 
 
Pai Eterno e Todo Poderoso, eu Vos agradeço por olhardes para criaturas tão 

pequenas e miseráveis quanto eu sou. Eu Vos agradeço, da miséria infinita do meu 
nada, por me haverdes designado para esta tarefa. Eu Vos agradeço por Jesus, eu Vos 
louvo pelo Vosso Espírito Santo, eu vos bendigo por Maria minha Mãe e Vos amo por 
ser ninguém, mas ser Vosso. Amém! (Aarão)  

 
FINAL 
 
Certamente que tendo chegado aqui, o caro leitor já tirou muitas conclusões sobre 

o purgatório e que lhe serão úteis de agora em diante. Os exemplos dados, os 
depoimentos das almas, o quanto, o como e o porquê sofrem as almas, tudo isso é 
“lição de casa” para nossa vida. 

No purgatório, paga-se todas as dívidas. Se paga mais, pelo bem que se deixou de 
fazer aqui. Se paga profundamente pela falta AMOR. Eis que NADA podemos fazer 
para Deus em si, mas TUDO podemos fazer com amor, pelos nossos irmãos, vivos ou 
padecentes. 

Se você não gostava, ou nem ia a Missa na terra, de pouco adianta mandá-las rezar 
por você depois de morto, embora esta seja a maior de todas as orações: Conta o amor 
que você teve por este que é o nosso maior tesouro, em vida. Se você durante a vida foi 
contra o Rosário, nem que seus parentes rezem milhares deles, lhe tirarão de lá. Se 
você odiava o terço como quererá obter de Maria as graças que você precisa. O 
Rosário, é o seu segundo maior tesouro!  

No purgatório, os pecados que mais duramente são cobrados são os pecados da 
carne e as faltas de caridade ao próximo. Principalmente os que lhe matam a alma, 
como injúrias, calúnias, ódios, maledicências e invejas. Livremo-nos também de ser 
causa da condenação eterna de uma alma que seja! Livremo-nos todos nós, pois, de 
qualquer destas faltas terríveis!  

Também outros pecados muitos comuns hoje, que até parecem coisa inocente 
como: gozar de quem reza, criticar os que buscam mudar de vida, falar mal dos que 
trabalham na messe, falar mal dos padres, zombar dos que são bons e honestos e 
tantos outros pecados que hoje são tônica em muitos meios, tem forte castigo. Ai dos 
zombadores quando forem acertar as suas contas, se antes não se arrependerem 
profundamente... Antes!... Aqui! 

Outra coisa que muito nos deve preocupar são as brigas de família, brigas por 
herança, os negócios mal feitos, questões de terra, brigas entre vizinhos, bens mal 
adquiridos, logro nos negócios, dívidas negadas e toda a sorte de litígio mal resolvido. 
O risco é não receber a graça de um purgatório e vir a merecer a condenação eterna! 

Enfim, pensemos nisso: Muitas pessoas têm purgatórios extremamente duros e 
longos. Entre estes, quantos parentes nossos falecidos podem estar lá? Não sabemos! 
E exatamente por não saber, só nos resta rezar por eles. 



Quantas famílias, sequer a beira do caixão rezam direito pelos seus entes e nem 
bem os enterraram já os esqueceram. E eles ficam lá sofrendo e sofrendo, às vezes por 
séculos seguidos. Pior é que somos todos responsáveis uns pelos outros. 

Vejam, dos exemplos citados neste livro: O padre francês, 130 anos; outros 70 
anos, 40 anos... Ou só três minutos. No mesmo dia em que foi glorificado o Padre 
Boisseau, também o foi um banqueiro que estava há 230 anos lá sofrendo e era 
parente distante de uma das pessoas que participou daquela memorável Via Sacra. 
Claro, a pessoa não sabia, mas ele estava lá.  Quem se importava ainda com ele depois 
de 230 anos? Provavelmente nem o túmulo dele existe mais! 

Reze por então pelos seus! Faça caridade por eles! Sacrifique-se por eles! Ajude as 
missões por eles! Mande rezar missas por eles! Reze o terço por eles! Porque cada um 
destes atos, feitos com amor e caridade verdadeiros, além de serem causa da remissão 
dos seus, somam preciosas e abundantes graças para você mesmo. Faça a sua “Ponte” 
aqui, enquanto vivo, carregando você com facilidade as suas próprias pedras, porque 
lá, na outra vida, quem carregará as pedras que você precisa? O mínimo que você 
ganha do Pai rezando assim, é o dobro! O tamanho da sua recompensa é o tamanho 
exato do seu AMOR! O tamanho da sua vontade de salvar almas! 

Sobretudo, que cada um de nós aprenda a levar a própria Cruz sem reclamar. É 
este o melhor caminho para o céu. Aceitar o sofrimento como dá-diva; suportar as 
dores com paciência. Viver a humildade e a caridade: Amar, amar, amar, eis a fórmula 
certa para salvar a própria alma... e junto com a nossa, a de milhares almas 
padecentes! 

NÃO ESQUEÇA: Faça uso das indulgências! A Igreja, fiel depositária dos méritos da 
Paixão e Morte de Jesus, guarda preciosos tesouros. Elas estão válidas! Continuam 
tendo efeito! Não creia em quem fala o contrário porque este trabalha para satanás. 
Ele quer que você se perca! Leia os livros que indicamos no final e instrua-se! Faça, 
pois, tudo que você tem de fazer AQUI, nesta vida. Porque lá, na eternidade, se você 
chegar com contas ainda por acertar, as suas mãos estarão amarradas, sua boca 
estará presa para rezar por você e nada mais poderá fazer por si próprio. Apenas pelos 
outros. Resta esperar, esperar, esperar... Abandonado.  

Abramos os olhos e observemos: eis que a hora do Pai se aproxima! Eis que vem o 
Rei! Eis que o Novo Reino chega! Antes disso, porém, o Céu aguarda ansioso a 
chegada dos justos. O purgatório deve estar então vazio, porque depois disso, chegado 
o Novo Reino, já ninguém se lembrará dos padecentes e eles poderão ficar lá por 
séculos inteiros. Antes disso, pois, o Pai aguarda a todos os padecentes para o abraço 
da eternidade.  

Rezemos por aqueles que os próprios familiares esqueceram! Amém? 
 
MEDJUGORGE URGENTE: Hoje, dada a urgência dos tempos, Nossa Senhora 

tem pedido não só o Terço Diário, mas se possível três Rosários. 
 
VOCÊ QUER FACILITAR SUA IDA O CÉU? ENTÃO SIGA ESTA INSTRUÇÃO: 
Além de todas as orações pelas almas, faça também uso das indulgências 

instituídas pela Igreja. A CNBB editou um livro chamado Manual Das Indulgências, 
que pode ser conseguido na Editora PAULUS – fone (011) 3584-3066 - onde você 
encontrará verdadeiros tesouros que se perdem diariamente por absoluta falta de 
conhecimento pessoas, por não cumprirem quando rezam, os pré- requisitos e os 
complementos exigidos para que se possa lucrar a indulgência, seja ela apenas 
PARCIAL ou até PLENÁRIA. Faça-as com espírito contrito, em verdadeira caridade, 
piedade e penitência. Não perca de forma alguma a indulgência JUBILAR concedida 
neste ano 2000. 

 
PEDIDO FINAL: Não deixe de REZAR as 15 ORAÇÕES de Santa Brígida em 

sufrágio das almas, dos vivos e padecentes de sua família e de milhares de amigos que 
você poderá fazer no céu! Estes lhe serão gratos por toda a eternidade e lhe ajudarão 
muito, intercedendo por você junto de Deus! Amém! 

 
DA AUTORA 
 



Paz! (...) Nenhuma explicação será dada a qualquer das mensagens, pois assim 
vieram do céu e assim deverão ser obedecidas e seguidas. 

Lembra-te: Nenhuma explicação!  Maria Mãe do Universo! 
 
MENSAGEM de 05/01/1999 – às 4:15 - A EUCARISTIA I  
 
Paz! Filhinho, obrigado por aceitar o Meu convite! Sei que é cedo e o sono se faz 

ainda presente, mas é o momento exato cedido pelo Pai, para que o nosso encontro seja 
proveitoso. Eu, Jesus, vos amo a todos e me preocupo convosco. Quero ser sempre o 
vosso guia em todos os passos, em todos os momentos das vossas vidas. 

Tiveste, filho, paciência em esperar os momentos das mensagens: Ficaste 
angustiado, sofreste, sentiste saudades de nossos colóquios, mas não reclamaste. 
Confiaste! E assim deverá ser sempre. Seja sempre submisso e paciente. Não houve 
nenhum motivo para este tempo sem mensagens, apenas aconteceu por determinação 
do Pai. Muitos, não são pacientes, se angustiam e, levados por pressões, produzem 
suas mensagens e isso está irritando muito ao Pai. Contudo, não sejais vós os 
julgadores: Deixai tudo para o Pai. Continuai vosso lindo trabalho, sem vos 
preocupardes com o trabalho dos outros. Se falam em Meu Nome e conseguem 
arrebanhar ovelhas ao aprisco fazem um bom trabalho, não importando a maneira como 
o fazem. Mas se usam o Meu Nome para seu próprio bem, enganando  as minhas 
ovelhas, receberão a recompensa da ira do próprio Pai. Deixai tudo por conta do Pai, 
então! Só Ele conhece corações e intenções e só a Ele cabe fazer justiça. E a Justiça do 
Pai, é realmente justa e imparcial. Tenha cuidado, filho, para não cometeres os mesmos 
erros. Fique alerta e sempre disponível e aguarde sempre! Sem pressa! Sem angustiar-
te. Apenas espera a hora do Pai! 

Hoje gostaria de falar sobre a EUCARISTIA! 
Minha Mãe já havia falado, quando mostrou-te a mesa da comunhão! Contudo, hoje 

reforço tudo o que Ela falou! É realmente doloroso ser tratado como coisa comum! É Meu 
Corpo que vos dou como alimento para a Vida Eterna, mistério que só a Deus cabe 
sondar, mas que foi aceito por Mim, para que todos tivessem vida e vida em plenitude! 

Filhinhos! Alertai-vos sempre para este aspecto tão grave! Alertai as pessoas para 
que Me recebam com corações puros e sinceros! Convidai a todos para a confissão, 
sacramento tão sagrado e ÚNICO para a remissão dos pecados. O sacerdote recebeu o 
poder de perdoar pecados, mas só pode fazê-lo, por ocasião da confissão! Não existe 
confissão direta com Deus, pois Este instituiu o sacerdócio, justamente como seu hábil 
instrumento! Confessai filhos! Procurai o sacerdote enquanto há tempo! O tempo está se 
esvaindo, se esgotando! Ide, depressa, ao confessionário! 

Na fila da comunhão, não deveis induzir ninguém a acompanhar a fila, pois cada um 
deve decidir por si e conscientemente se tem condições para tal. Se induzirdes, pode 
acontecer de guiardes uma ovelha ao matadouro e então sereis réus de culpa mortal. 

Também não julgueis as pessoas que não vão Me receber, pois muitos fazem 
exatamente bem em não fazê-lo; já analisaram seu interior e verificaram que são 
pequenos demais para tão grande mistério, tornando-se, com este gesto, os maiores no 
Reino de Deus, pois reconhecerem sua pequenez e a conseqüente grandiosidade de 
Deus! 

Portanto, filhos, segui vossos passos, vossas consciências, comungando de coração 
contrito e deixai cada um fazer o mesmo. 

Não existe comunhão espiritual, como muitos apregoam! Existe o colóquio espiritual 
entre Eu e os homens, mas a comunhão, jamais é espiritual! A Eucaristia é espécie física 
e não espiritual: É pão e vinho, portanto e físicos, que se transformam no Meu corpo 
físico, portanto, deve ser comungado fisicamente! 

É triste observar pessoas agindo desta forma e sendo guiadas por maus 
orientadores... ai dos maus orientadores! Eu Sou fisicamente presente na Eucaristia e 
assim devo ser comungado, pois assim foi instituído por graça do próprio Pai, no grande 
Sacramento da Redenção! 

É mais triste ainda, quando pessoas não Me comungam, porque as espécies estão 
sendo distribuídas por este ou aquele ministro: As pessoas que julgam os ministros são 
réus de pecado... E não podem comungar com ninguém, pois há falta grave em seus 
corações. Mas dizem comungar espiritualmente.... São réus de culpa! 



Há pessoas que comungam espiritualmente porque o sacerdote não administra a 
comunhão na boca! Ora, filhos: não consta na Bíblia e nem mesmo Eu falei isso, quando 
institui este Sacramento, que deveria ser assim! 

Certa vez Me perguntaram, se era ou não pecado, comer sem lavar as mãos. 
Respondi que ao Pai não interessa o que entra na boca e sim o que SAI dela! Se há 
pessoas que não comungam porque são impedidas de fazê-lo pela boca, estas são réus 
de culpa, pois Me rejeitam, preferindo comungar espiritualmente, ou seja, não Me 
comungam, pois seus corações duros já Me expulsaram com este ato orgulhoso, 
mesquinho e rebelde! 

Pois que falei Eu a Pedro? Tudo o que ligares na terra, será ligado no céu e tudo que 
desligares na terra, será desligado no céu! Portanto, a fórmula pertence a Igreja e a ela 
cabe decidir como administrar. Fórmulas não existem na Bíblia! Fórmulas a Igreja 
institui com todo o poder que lhe foi outorgado por Mim, quando dei as chaves a Pedro! 

Portanto, qualquer ato rebelde, será levado em conta pelo Pai, pois sabe Ele, que tais 
atos vão contra as regras estabelecidas e que tais atos rebeldes atingem a figura de 
Pedro, colocado e instituído como autoridade máxima na terra, para decidir o que é bom 
ou não para meus filhos. Qualquer ato de rebeldia será punido, pois demonstrará falta 
de obediências às ordens do Pai! 

Se, no entanto, por ato humilde, preferirem comungar diferente dos outros, combinem 
antes com o sacerdote que saberá entender. Se, contudo, Não concordar, sejam a ele 
submissos, pois é Minha Igreja presente ali! Lembrai-vos ainda, filhos: Os filhos de Deus 
não devem se distinguir dos outros e tais atos os levariam a serem diferentes, visados, 
os fariam querer “aparecer” e isso é abominável!... Os filhos de Deus são humildes, 
puros, pequenos, simples e incapazes de atos de rebeldia... 

Se achais que vossas mãos são impuras – a ponto de não Me querer receber com elas 
– lembrai-vos de que as impurezas delas partem de vossos corações, pois as mãos não 
tem capacidade de serem impuras e se o são, é por causa de vossos corações... e então, 
não estais preparados para receber-Me, nem em vossas mãos, nem em vossas bocas! 

Tais atos de rebeldia contra as autoridades estão contribuindo para a divisão da 
Minha Igreja e disso o Pai acertará também contas, pois Eu fundei a Minha Igreja, una, 
santa, apostólica e institui Meus pastores, instruindo-os e ainda hoje o faço, através do 
Espírito Santo, para que lutem sempre por este ideal de unidade. Não sejam rebeldes, 
filhos, sejam submissos! 

Não dividais, pois nesta divisão, podereis ser o grande esquecido do Pai! 
Qualquer pessoa, homem ou mulher, pode ser escolhida pelo Pai, para qualquer 

ministério... Mas  sempre obedecendo a supremacia de Pedro! 
Minha Mãe foi Ministra... E a maior de todos! Amém! Eu vos abençôo a todos, em 

nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém! JESUS! 
 
MENSAGEM de 12/05/1999 às 5:40 = EUCARISTIA II: 
 
Paz! Filhinhos, hoje falo-vos novamente sobre a Eucaristia, mistério tão discutido, tão 

incompreendido, tanto pelos poderes eclesiásticos, quanto pelas ovelhas! As ovelhas, no 
entanto, desorientadas, não carregam o peso da culpa. 

Ai dos pastores relapsos! Ai dos maus orientadores!... 
A Eucaristia é Meu Corpo e Sangue, físicos, vivos, instituída por graça do Pai e aceita 

por Mim, porque nada é realizado sem o Pai. Tal Sacrifício veio abolir o sacrifício animal. 
O Novo Cordeiro eliminou os sacrifícios outrora praticados pelo povo de Deus. O Próprio 
Deus é Sacrifício: Sacrifício novo, eficaz, permanente! 

Não há, pois indagações ou racionalizações: é Meu Corpo e Sangue, que são dados 
para vós, nas espécies de pão e vinho, portanto físicos! 

Há uma batalha promovida por satanás, dentro da Igreja, que visa acabar com o 
Sacrifício, tornando então inútil a Igreja. Com efeito, se não houver o Real Sacrifício, 
para que servirá a Igreja? 

A comunhão espiritual não existe, porque a sacramental é necessária e única! A 
comunhão espiritual, apenas prepara para uma boa comunhão sacramental, mas não a 
substitui de forma nenhuma. Erram os que pregam a comunhão espiritual! Se esta fosse 
verdadeira, para que serviriam as Igrejas e os seus sacrários, já que em suas próprias 
casas os filhos poderiam Me receber espiritualmente? Se os meios modernos de 



comunicação trazem para dentro das casas as Missas, para que irem as ovelhas à 
igreja, se elas podem comungar espiritualmente em casa? 

Filhos, filhos, esta manobra é de satanás e os meios de comunicação são 
manobrados por ele! Não vos acomodeis, pois e isto que o inimigo quer: Assistir missas 
em casa e comungar espiritualmente são armas letais contra a Igreja por Mim criada e 
contra o sacrifício por Mim instituído por graça do Pai, como único para a redenção do 
mundo! 

As igrejas esvaziam-se porque o sacrifício não está sendo pregado como deve: prega-
se o sacrifício espiritual! Mas, filhos, satanás não poderá derrubar esta Igreja e, os 
poucos que restarão no banquete físico, serão os escolhidos para a casa eterna, com 
direito a usufruir do Novo Reino ainda aqui.  

Cuidado com os falsos! Cuidado com os maus orientadores!... Eu vim para que todos 
tenham vida e vida em abundância! Eu Sou o Pão da Vida! A Eucaristia é Meu Corpo e 
Sangue que dá a Vida! Ai dos que fogem de Mim!... 

O arado ruim, não contamina o grão! E quem alimenta: o arado ou o grão? Os filhos 
que verificam o arado e só se alimentam ao sabê-lo bom, perdem a graça de saborearem 
os grãos, pois são excluídos do banquete! Os filhos que correm para os grãos, famintos, 
são saciados, ainda que o arado não esteja perfeito, pois ao dono arado compete tal 
responsabilidade! 

Chegará o dia, filhos, em que não tereis nem o arado e tereis de cavar o próprio 
alimento; então o recebereis do jeito que vier, ainda que não seja do vosso agrado... e 
não importará se vier por mãos santas ou não, já que o ali-mento é Santo e sacia. Ai de 
quem não se alimentar!... 

Os filhos que realmente tem fome de Mim, não escolhem a colher ou o garfo; e quem 
pretende escolher estes instrumentos, é mesquinho, rebelde e não tem fome de Mim! 

Vinde a Mim os que têm fome: Eu os saciarei! Afaste-se de Mim os que querem os 
melhores lugares, ou os melhores talheres!... 

Filhinhos: atentai para o fato de que o tempo está próximo, o Reino está próximo! Não 
vos preocupeis, portanto, com mesquinharias, preocupai-vos com o essencial: com o que 
dá a vida! Preocupai-vos com o cordeiro e não com o machado que o imola. Amém? (...) 

Eu vos abençôo com a fórmula da Minha Igreja: Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém! (...)  JESUS!    

  
MENSAGEM de 05/07/99 às 7:10 horas - AS MÃOS: 
 
Paz!   (...) 
Cláudio pergunta: Mãezinha eu gostaria de saber mais e de que me tirásseis as 

dúvidas sobre o fato de receber Jesus nas mãos... 
Não tendes razão de duvidar, filho, já que recebestes as mensagens que vos 

explicaram tudo! Porém digo ainda: Vossas mãos são abençoadas e providas do sentido 
do tato. É nas mãos que o tato é predominante. Por quê? Por ser a mão a responsável 
pelo toque, pelo segurar, pelo conduzir, pelo abraçar, pelo rezar, pelo acariciar, pelo 
abençoar! 

Deveis acariciar Jesus! Deveis tocá-lO! Senti-lO! Admirá-lO! Segurá-lO! 
Segurai-O em vossas mãos filhos e dêem a Ele todo o vosso carinho e senti, através 

de vossas mãos, o quão Carinhoso É, o quão Majestoso, o quão Admirável, o quão 
Suave!... Acaso podereis sentir tudo isso com a boca? Na boca, engolis e só sentis o 
gosto! Mas Jesus não é para ser só experimentado! Jesus é para ser amado, acariciado, 
tocado, sentido, admirado e adorado! 

Tocai-O filhos, tocai-O com as vossas mãos e extasiai-vos com tanta grandeza, com 
tanta sublimidade e com tão grandioso mistério. Amém!   

Amai o meu Jesus! Senti o Seu Toque! Senti o Seu Amor!... com as vossas mãos! 
Mãos produzidas por Deus, para serem os instrumentos do Amor! 

Acariciai-O! Tocai-O! Senti-O! Amai-O! Admirai-O! 
Ele é meu Filho, sabem? Ele é o meu Jesus! Amém!    
 
MENSAGEM de 28/10/99 às 13:00 horas - IGREJA: UNA E SANTA 
 
Paz! 



Filhinhos, o demônio é mentiroso e isso já o sabeis; usa de todos os artifícios para 
enganar os filhos da luz. Nada do que diz ou age, é verdadeiro! 

Jesus deu as chaves do Reino à Sua Igreja e só ela, somente ela, pode atar ou 
desatar nós. Contudo, ela não tem autoridade nenhuma para alterar qualquer Palavra 
da Bíblia. A Igreja tem o direito de criar normas ou fórmulas para o bem do povo de 
Deus: o que o Pai quer, é a conversão do coração de seus filhos e não a piedade 
exteriorizada e isso meu Jesus falava constantemente: O interior interessa a Deus... e 
não a superfície, que é pó! 

Sempre que a Igreja opera mudanças – e isto desde os primeiros tempos – a rebeldia 
contra os novos regulamentos se faz presente! E não é diferente agora, quando a Igreja, 
na tentativa de proporcionar caminhos mais abertos a seus filhos, é combatida, 
ridicularizada e desprezada.  

Os que se acham donos da verdade, os auto-suficientes, jamais aceitarão qualquer 
lei ou fórmula que não se encontre de acordo com suas idéias e criam problemas, 
causando divisões ou cismas. 

Também os que se dizem apóstolos, videntes ou confidentes, muitas vezes agem de 
acordo com os propósitos dos destruidores da Igreja, endossando-se uns aos outros e 
formando juntos, uma barreira anti-eclesial e anti-clerical. E a Igreja vai se dividindo... 
partindo-se aos pedaços. A Igreja tem poder, que lhe foi outorgado pelo próprio Jesus 
que a criou: a Igreja liga e desliga! 

Mas os “falsos” nunca aceitam uma coisa nem outra: quando “liga”, é caluniada! 
Quando “desliga”, é perseguida! E assim, sempre foi e sempre será! Por isso Jesus 
disse que estaria sempre com a sua Igreja, até os confins dos séculos! Para protege-la 
com segurança! 

Estaria com a Igreja, não com “grupos”! E Jesus conhece as limitações e sabe que em 
Sua Igreja existem, dentro dela, os que lutam para derrubá-la:  os Judas! Jesus fundou 
Sua Igreja sobre pecadores e deu o poder para o maior deles, Pedro, que O negara! Mas 
Jesus jamais deixou de cumprir Sua promessa de assistir a Sua Igreja até os confins 
dos séculos! 

Segui, sempre, a Igreja! A Bíblia diz claramente, que no final serão poucos os 
seguidores e estes poucos serão arrebatados ao céu! Portanto, filhinhos ficai atentos: o 
demônio é astuto e sempre, em qualquer oportunidade, procura utilizar suas idéias 
perniciosas, para dividir sempre mais a Igreja Santa, arrancando de dentro dela 
milhares de ovelhinhas! 

Dentro da Igreja, também há os enviados de satanás, que, de dentro, procuram 
derrubá-la! Mas não são “Igreja”! São “indivíduos”! A Igreja, ao conceber mudanças, 
analisa, reúne-se em capítulos, ora invocando o Espírito Santo e O recebe! E pelo 
Espírito Santo promulga as leis! 

As ovelhas obedientes, puras, seguem sua Igreja e não aos indivíduos, pois estes são 
responsabilidade de Deus. Mas já são poucas as ovelhas! Estas poucas serão 
premiadas com o Novo Reino! 

Não vos preocupeis, portanto, com as mudanças nas fórmulas: Jesus repartia o pão e 
o distribuía entre os presentes! Os apóstolos partiam o pão e o distribuíam entre si! O 
Pão era alimento do coração, da Vida... E não das mãos ou da língua! Mas sempre, em 
todas as épocas, este Sacramento tão Santo foi vilipendiado! E multidões que O 
recebiam só na boca e ajoelhados, O recebiam de corações impuros! E hoje também! 
Corações auto-suficientes, carregados de ódio! Se todos comungassem de corações 
puros, ao invés de se preocuparem com fórmulas, a Igreja estaria sólida e forte! Mas o 
inimigo não vai derrubá-la!... Ai dos que se encontrarem fora dela quando o Rei vier!... 
Observai a submissão de vosso Papa João Paulo II: ele distribui o Pão, tanto na boca, 
quanto na mão! É que ele administra a comunhão para os corações!  

O importante é a conversão, o receber dignamente o Sacramento! O importante é 
procurar a confissão que restaura, renova, cura, fortifica. É a Confissão que vos faz 
merecedores da Eucaristia e isso também envolve sofrimentos, pois este Sacramento 
está sendo ultrajado e até, de certa forma, “esquecido”, em muitos lugares! Procurai 
viver a Confissão! Procurai estar em paz com Deus e então sereis merecedores do 
Sacramento Maior. 

Os Sacramentos foram instituídos por Jesus e jamais serão derrubados! As fórmulas 
para administração deles são da Igreja! O Batismo pode ser ministrado na Pia Batismal, 



ou no lago, com uma xícara, pois o valor está no Sacramento e não nos utensílios. Um 
casamento pode ser feito em casa, na roça, ou no templo, pois os Sacramentos não 
exigem lugares! Digo isso, porque chegará o dia em que assim acontecerá. 

Portanto, filhinhos, não exteriorizai, mas guardai tudo em vossos corações! Segui a 
Igreja, no seu Catecismo (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA – Editora Vozes – 
Edições Loyola – 1993). Lutai para os templos não se esvaziarem. Convocai as ovelhas 
para o retorno à casa Paterna. Rezai muito por vossa Igreja! Rezai por seus ministros! 
Os sacerdotes não estão sendo incentivados, são perseguidos, caluniados, derrubados! 
Amai vossos sacerdotes! São eles os escolhidos para a missão. O Pai os escolheu e só 
ao Pai cabe corrigi-los! Segui os passos de Jesus! Segui a Igreja!  

Os  sacerdotes  tem  obrigação  de  cumprir sua missão de acordo com o que a Igreja 
determina, mas também estão confusos. Rezai por eles! Não criticai, pois as pedras 
ferem-Me também e ferem a Jesus! Ajudai aos sacerdotes! Amai-os! Também eles 
cumprem papéis muitas vezes difíceis e carregam pesadas cruzes. O inimigo os ataca 
ferozmente! Cuidado então, filhinhos, quando ouvirdes isso ou aquilo: a verdade está 
com o Pai! Quem conhece cada coração? Meu filho alertava sempre para que ninguém 
julgasse quem quer que fosse e muito menos condenasse! 

A Santa Missa, o maior dos sacrifícios, vivifica e embeleza a alma. A maneira de 
celebrá-la cabe à Igreja determinar! Se o sacerdote reza de “frente” ou de “costas”, o 
sacrifício é o mesmo. Meu Filho costumava ficar sempre de frente para o povo: olhava 
nos olhos de cada um! Tinha coragem de dizer verdades e dar conselhos, frente a 
frente! Não é necessário virar as costas! Porque se esconder? As acusações contra os 
sacerdotes ou contra os movimentos estão colaborando para o esvaziamento das 
igrejas.... e, quando vazias, servirão de pistas de dança para os demônios!.. Cuidai de 
vossa Igreja! Sois responsáveis por ela. A vós, também, será pedido contas!  

Nestes últimos tempos, o Pai tem escolhido muitas mulheres para Seu Ministério! As 
mulheres sempre foram olhadas com carinho pelo Pai e muitas, já no Antigo Livro, foram 
escolhidas para grandes trabalhos. 

E hoje também o são! A Mulher esmagará a cabeça da serpente! E isso o demônio 
não quer! Por isso prega por intermédio de “falsos”, que a mulher é proibida disso ou 
daquilo. A Bíblia nunca proibiu mulheres. Pelo contrário, por intermédio delas foram 
escritas as mais bonitas histórias de salvação da humanidade! Os homens, desde os 
primórdios dos tempos, marginalizaram a mulher e só a eles cabiam os dons e não a 
elas. Mas Jesus as tinha em suas caminhadas: Marta, Maria, outra Maria a Madalena, 
todas foram discípulas, embora os evangelistas, não as mencionassem! Na verdade, 
pouco foi mencionado a Meu respeito. Talvez porque as mulheres sempre preferissem 
dar lugar aos homens, pois percebiam que, aos homens, era muito importante a lisonja 
ou as honrarias! 

Mas Deus decidiu: a Mulher esmagará a satanás! Onde? Na Igreja! Por isto a mulher 
está na Igreja! Por isso o Pai as convida para as mais diversas missões: é ela a 
responsável pela expulsão de satanás da Igreja! O demônio não a quer! Alguns homens 
não as querem! Por quê? Ao Pai cabe e somente a Ele a escolha de Seus instrumentos e, 
se a mulher causa escândalos pelo fato de trabalhar na messe, não cabe a ela a culpa, 
pois as ovelhas devem ir a busca do alimento e não se preocupar com o “tratador”, se é 
homem ou mulher, se é bonito ou se é feio! O escândalo parte dos corações!  

Os filhos que assistem as funções religiosas prestando atenção no comportamento 
das mulheres, não estão assistindo diante de Deus, mas estão pecando em seus 
corações! Estão cometendo adultério... e dentro da Casa de Deus! Isso é blasfêmia! É 
sacrilégio! 

Cuidai de vossos corações. Amai e aceitai a Deus nas Suas determinações! Amai a 
Sua Igreja! Amai-vos a vós próprios, não permitindo a malícia, a luxúria tomarem conta 
de vossos corações, para não vos perderdes eternamente!... Sede submissos ao Pai! 
Aceitai Seus desígnios! 

Eu vos digo ainda: se não fossem as mulheres, certamente as igrejas já estariam 
vazias. E as mulheres têm esta missão desde que foram concebidas por Deus! E desde 
então o demônio as tem perseguido! 

A Igreja é a única fonte de salvação: fora dela as ovelhas saciarão os lobos. O 
Espírito Santo sempre derramará graças e indicará fórmulas para manter a Igreja em 
pé. Os lobos que uivam à porta, terão que se saciar a si próprios! E se destruirão e 



cairão ruidosamente, pois a Igreja reviverá! Os demônios não podem com a força de 
Deus! 

Os operários da messe, que se dedicam de coração nos mais diferentes serviços, 
sejam eles leigos ou consagrados, precisam urgentemente unir-se em uma só força. 
Todos os movimentos ou grupos precisam lutar pelo mesmo ideal: a unificação da 
Igreja!... e isso, com a orientação da própria Igreja.  

Grupos isolados não são abençoados, especialmente os que, no seu isolamento, 
tramam lutas contra regras eclesiásticas. O Espírito Santo é um só e o ideal um só: a 
Igreja Una é Santa, porque este foi o objetivo de Jesus e continua sendo o objetivo do 
Espírito Santo! Não podem haver grupos fechados, exclusivos: é preciso abrir as portas! 

Ninguém é dono da verdade, pois a verdade é Deus e Ele abre Seu Coração 
indistintamente a todos. Quem não se adaptar em um grupo, engaje-se em outro, pois 
todos os movimentos foram criados por inspiração do Espírito Santo e todos os filhos de 
Deus se poderão adaptar em um deles, escolhendo o que melhor lhe aprouver. E por isso 
existem muitos... Para todos os gostos... Mas a nenhum deles foi dado o direito de ser, 
apenas ele, o verdadeiro, pois todos o são e de acordo com as suas finalidades. E todos 
recebem o Espírito Santo, para serem instrumentos de uma Igreja sólida! Não podem, 
pois, fecharem-se em si mesmos, mas abrirem-se para a finalidade de Deus: A 
UNIFICAÇÃO DA IGREJA! 

Quando há exageros, heresias, em determinados grupos, estes ruirão por si, ou 
ruirão as pessoas que contribuíram para isto! É necessária a oração constante e 
reparadora, para que isso não aconteça e aconteçam as quedas. Assim todos poderão 
atingir as metas desejadas. Todos os movimentos devem ter como meta principal o Amor 
a Jesus Eucarístico! Não podeis fugir disto! Grupos que se reúnem sem os Sacramentos 
não subsistirão e cairão por terra! Tudo deve girar em torno de Deus, especialmente em 
torno do Deus Eucaristia – Jesus – pois Ele é o criador e protetor de Sua Igreja! 

Portanto, todo o carinho, todo o respeito, todo o amor, todo o zelo, deve ser dado a 
Ele, que é Rei e Deus! É Senhor que conduz a todos! Que reina poderoso, com o Pai e o 
Espírito Santo! Em nome de Dele vos abençôo, para que tenhais vida e vida em 
abundância! 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
Maria, Mãe do Universo! 
Ficai atentos, filhinhos: Não deis ouvidos ao demônio! Ele é extremamente mentiroso! 
 
MENSAGEM DE 04/03/200 - 01:15 - SÃO CASIMIRO - Cerco de Jericó. 
 
Paz! 
Filho, obrigada por Me atenderes! Sei que muitos te hostilizam e não compreendem o 

teu procedimento, mas te peço outra vez: deixa na bainha a espada! Ainda não é hora 
de lutar! Contudo, o Grande Exército está formado e o Grande General está a postos. 
Reza, filho, reza! Tudo se passará num instante, como num relâmpago! 

Tudo está pronto, e tudo acontecerá... Tudo o que foi escrito. Mas ainda não é hora! 
Não deves te preocupar com o que dizem, ou com o que deixam de dizer: apenas 
preocupa-te com as conversões. Reza pelas conversões! 

Muitos perdidos voltarão à Casa Paterna. Muitos sacerdotes enxergarão, e esta é a 
causa da paciência do Pai. Esta é a causa da demora. Não quer perder ninguém. Tem 
muita “pena” de seus filhinhos e, qual mãe angustiada e cheia de saudades, espera a 
volta do filho amado, para o abraço do perdão, do amor, da unidade. Soluça pelos filhos 
errantes e espera ansiosamente o seu retorno. 

Reza filho, reza para que muitos filhos retornem ao lar e tragam consolo ao Pai. Reza, 
pela “felicidade” do Pai! E, filho, não te preocupes com os que não te compreendem: 
escreve apenas o que recebes. JAMAIS escreva para agradar ou bajular alguém. Seja 
verdadeiro! Contudo, não te preocupes também com os criadores de mensagens, 
verdadeiros artistas, verdadeiros mascarados! Pagarão caro fazendo companhia aos 
pastores nus. Reza por eles!    

A ninguém foi dada a data para o grande acontecimento ou os grandes 
acontecimentos, pois virão sucessivamente, e só o Pai sabe o dia e a hora. Não te juntes 
aos especuladores. Aguarda e espera! A hora ainda não é chegada. Mas está próxima. 
Só o Pai sabe! 



É triste ver o que fazem os falsos: lançam interrogações – pois suas mensagens não 
são claras e produzem indagações – numa linguagem obscura e, muitas vezes, 
ininteligível – pois eles mesmos não sabem nada – para confundir e permitir debates e 
conversações. Nada claro, pois não querem se comprometer. Raposas astutas, que serão 
caçadas e não escaparão ao juízo do Grande Caçador. Arrogantes, hipócritas, vão 
escrevendo sua própria condenação, pois suas mensagens - endossos de tantas outras 
– acarretam dúvidas nos corações humildes e, conseqüentemente incautos, que acabam 
por seguirem falsas trilhas, correndo o risco de se perderem na escuridão! 

Ora, Deus é Luz e tudo faz às claras! Os que assim tramam, são manipulados pelo 
inimigo, que desde os primórdios, tenta derrubar a Igreja Santa. E consegue dividi-la. É 
triste ver os filhos seguindo-os cegamente, sem querer olhar o Alto. E vão seguindo, 
abrindo fendas na Igreja, colocando-a em risco de ruir... Ruirão todos, pois o Pai a 
protege! 

Cuida, pois, filho, do teu trabalho! Seja prudente, cauteloso e trabalha no silêncio: o 
barulho assusta, mas não salva ninguém! Só os silenciosos salvam. Só os que , à Luz do 
Espírito Santo, analisam, procuram e discernem, conseguem ver claramente os 
caminhos e as propostas do Pai. Por isso, filho, guarda silêncio! Espera, aguarda o 
momento: ainda não é chegada a hora! Reza pela Igreja, tão desacreditada, tão 
estraçalhada: a Igreja continua e continuará sendo o motivo da grande preocupação de 
Jesus. 

É triste ver seu estado lastimoso! É triste ver tamanha humilhação a que Jesus é 
submetido: dentro da Sua Igreja é expulso! Expulso de Sua própria casa! Mas não deves 
combater a Igreja: ela deve ser defendida! Cairão os assaltantes, sucumbirão os 
salteadores: a Igreja ficará firme! 

É necessário que assim seja, pois foi criada não só para preparar a volta do Filho, 
mas para permanecer sempre, até o fim do mundo, entre o povo de Deus. É Santa! Está 
infestada de ervas podres... Mas não é podre, é Santa! Tem a benção do Pai; foi criada 
por Jesus! Ame a Igreja! Adude-a! Ela precisa de ti. E chegará o momento em que 
haverás de abrir a boca, desembainhar a espada, colocando-a rente a do Pai e terás de 
lutar. E lutarás contra tudo e contra todos na defesa dela. Fugirá para o deserto, se 
esconderá; será guardada e ressurgirá! Imponente! Majestosa! Lutarás por ela e não 
terás medo! Esta é a rodem de batalha! Mas não é hora ainda. Preserva a fé, a 
esperança. Persevera e o inimigo não te há de subjugar! 

Ajuda o Timóteo! Defenda-o! Mas não te deixes envolver pelas artimanhas do inimigo: 
seja prudente e cauteloso! Reza pelos padres e pela Igreja toda. Ela continua sendo a 
Grande Amada de Jesus! Defenda-a: é tua! 

Filho, quanto a tua casa não te deves preocupar: ali também o inimigo ataca, mas é 
também igreja. E as portas infernais não hão de derrubá-la. Reza e confia! Tudo será 
muito lindo e, embora te pareça demorar demais, verás que tudo é muito rápido... e tudo 
resplandecerá. Com efeito, a Marilene será curada e também o menino *. Aguarda a 
Páscoa!  

Obrigada pela tua submissão e por tua humildade. Continua confiando e colocando 
em prática tudo o que o Céu te pede. Não te importes se acreditam ou não, pois o Pai 
acredita e isso basta. Amém!  

Eu, Maria, te abençôo com o Coração de Mãe e te protejo sempre. Amo a toda a tua 
casa! Amo a Norma, a grande escolhida.** Amém!  

Maria Mãe do Universo!  
Veja os sinais... e a mãe me mostrou o rosto dos falsos profetas, que criam suas 

“mensagens” mas me pediu segredo: Só no momento certo! 
E a seguir me mostrou novamente o local do grande acontecimento e o Cálice 

Sagrado, conforme já relatamos na 5ª visão acima. 
Neste momento vi Jesus presente e aproveitei pra lhe pedir a absolvição dos meus 

pecados. Ele respondeu: 
Teus pecados te são perdoados...  porque o sacerdote já os absolveu! 
Compreendi então: Confissão direta com Deus não existe!  
 
*  Curada de uma doença grave e incurável. Apenas 15 dias se passaram desde 

aquele dia e os resultados já são manifestos. Nela e no seu filho Felipe! 



**  A esposa de Cláudio, Norma, já há muito tempo está sendo preparada por 
Nossa Senhora para estar presente no Milagre da descoberta do Cálice. 

 
ENTÃO às 21:00 do mesmo dia, Jesus assim se manifesta. 
 
Paz! Filho, o inimigo realmente se faz presente. Mas já sabias: sempre que vos 

reunis, ele estará convosco, pois vos odeia e vos quer ver longe do Pai. Sede fortes! 
Rezai, rezai, rezai! Não entregueis as armas!  

Muita coisa ainda vereis. Sofrereis muito, pois muitos ataques tereis, mas deveis 
sempre ter em mente a certeza de que Eu, Jesus, estarei sempre a vosso lado. Nada 
temei então! Lutai, rezai: Eu vos protegerei! 

Muitos de vós precisais reconciliar-vos definitivamente com o Pai. Confessai-vos! 
Limpai definitivamente vossas almas! Tende coragem! Porque ter medo? Eu estou 
sempre convosco! Segui os meus passos! Coragem! Mas convertei-vos! Eu vos abençôo a 
todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!  Obrigado por este encontro! 
Continuai rezando e as graças virão abundantemente. JESUS! 

             
MENSAGEM DE 30/04/200 - 20:00 HORAS - SÃO PIO V. 
 
Paz! 
Filhinhos, hoje quero pedir-vos pelas famílias: satanás jurou que destruiria as 

famílias e deu um prazo: o ano Santo de 2000. 
Rezem todos, dobrem os joelhos, pois ele realmente está atacando impiedosamente 

as famílias tão abençoadas e queridas por Deus. De fato, a família é a base da 
salvação. A família resgata almas para Deus e isso o inimigo não aceita, e luta 
ferozmente para cumprir seu juramento. Hoje, milhares de famílias, no mundo inteiro, 
desabam diariamente. Sacramento tão Santo, jogado por terra, blasfemado, 
esquecendo-se os casais, das juras feitas a Deus no altar. Rezem, rezem muito, pois as 
famílias são amadas por Deus.  

Esposos, esposas, pais, mães, filhos, rezem, rezem, rezem. Não cansai de rezar 
fervorosamente, diariamente. Estejam sempre alerta. O inimigo é mais forte. Tem poder 
sobre vós. Mas não é mais forte que Deus. Peçam, rezem, não esmoreçam. 

Convertam-se a Jesus Eucarístico. Nutram-se do Pão Eucarístico que dá a vida. 
Lutem pela Eucaristia. Amem a Eucaristia! Submetam-se, contudo, a orientação da 
Igreja, respeitando todos os Sacramentos, e, especialmente respeitando a Eucaristia. 

Hoje a Eucaristia está sendo muito humilhada, blasfemada e isso está 
enfraquecendo as famílias. É preciso Ter coração puro para receber a Eucaristia. É 
preciso estar em paz com Deus para recebê-la. 

Filhos, muitos de vós ainda não procuraram o confessionário. Ainda há tempo! Sigam 
as orientações da Igreja e confessem-se pelo menos até o dia do Apóstolo. É, no entanto, 
salutar, confessar-se pelo menos uma vez por mês. 

Convertam-se totalmente a Jesus. Sigam seus passos!  
Coloquem em meus braços vossas famílias e rezem diariamente o terço. Eu vos 

protegerei. Eu vos amo e amo todas as famílias, e choro ao constatar tanta falta de 
amor, tanta descrença, tão pouco caso dado ao santo sacramento do matrimônio.  

Unam-se em oração! Unam-se a vossos filhos e cônjuges em oração. Não esmoreçam! 
Lutem e serão todos vencedores, pois Eu, a Mãe das Famílias, estarei lado a lado, e 
abraçarei a cada um nos momentos difíceis. 

Sou família com a Trindade Santa. Fui família com José e Jesus! Sou família 
convosco e convosco formo a grande família de Deus. Rezem, rezem, rezem! Eu digo a 
vocês: nenhuma família cairá se estiver ligada a Mim! Nenhum filho se perderá, se 
receber a oração dos pais! Todos os cônjuges se converterão se os esposos e as esposas 
rezarem fervorosamente; nenhuma peça, nenhum outro membro se perderá se apelarem 
a Mim. 

Eu, Maria, vos amo, vos abençôo e luto convosco. Quero especialmente abençoar hoje 
os doentes presentes. Quero abençoar todas as crianças. E quero apresentar a Minha 
Criança, que, por sinal, é o Deus da Vida. O deus de todas as crianças. Quero vos 
apresentar a José, exemplo de esposo e pai. Exemplo de homem lutador, trabalhador e 



fiel aos desígnios de Deus. Somos a Família de Nazaré, que deve ser exemplo para 
todos vocês. Lutem, rezem e serão também Família de Nazaré. 

Obrigada por Me amarem! Obrigada por estarem aqui! 
Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
Maria Mãe do Universo! 
Amém! Amém! Amém! 
Este é o ano da família. Este é o ano em que tudo acabará! Amém! 
 
EXPLICAÇÃO: Normalmente todas as mensagens dirigidas ao Cláudio são 

facilmente entendidas por todos e não necessitam de explicações adicionais, mas esta 
frase final: Este é o ano das famílias, o ano em que tudo acabará, trouxe alguma 
polêmica e por isso explicamos. É preciso entender todo o contexto, desde o início. 
Quer dizer que satanás se havia dado um prazo, ou seja, o final do ano 2000, para 
destruir todas as famílias da terra. E isso não aconteceu.  

Quer dizer, satanás falhou no seu objetivo. E como Deus lhe havia concedido este 
prazo, findo o qual as famílias não estavam destruídas, isso quer dizer que satanás 
perdeu o poder de acabar com elas e não terá doravante mais tanto poder sobre elas. 
Os problemas que hoje ainda ocorrem nas famílias são apenas rescaldo daquela ação 
dos demônios, e a prova está em tantas conversões e tantas famílias se recompondo. 
Basta observar ao redor e veremos que isso de fato acontece. Mas no final as famílias 
em oração, pelo Rosário de Maria, derrotarão o demônio. E para sempre! 

 
2ª PARTE: INCLUÍDA NA 2ª EDIÇÃO 

 
Nesta segunda parte do livro, estão sendo mudadas algumas coisas em relação ao 

livro anterior. Primeiro foram retiradas as mensagens que tratavam do Cálice de Jesus 
porque foram centradas todas no outro livro novo, o Milagre do Fim. Em seu lugar nós 
estamos acrescentando outra série de mensagens ao Cláudio, que já estavam sendo 
divulgadas na internet. 

Estas mensagens todas são muito fortes, diretas, duras, e contém profecias que 
estão se cumprindo hoje, porque a maioria delas data do segundo semestre do ano 
2000. Por esta época a gente percebia que o Cláudio anotava as mensagens por longo 
tempo e escrevendo sempre muito rápido, entretanto, quando ia ler, apresentava uma 
curta mensagem. Havia um mistério ali. Mas deixemos que ele mesmo explique... 

  
O que são Linhas Vermelhas? 
  
Embora tragam Doutrina e Orientações para a nossa vida, as mensagens em 

Linhas Vermelhas trazem principalmente um ALERTA: estamos no final dos tempos! 
São avisos e admoestações mais drásticas, para que possamos acertar nossos 

passos, diante do que, a qualquer momento acontecerá: a intervenção final de Deus 
no mundo, para que este seja colocado em ordem, a fim de que seus filhos possam 
viver a contento. Afinal, é isto que todos os pais desejam aos seus filhos: o bem estar, 
o bem morar, a felicidade plena, a paz... E Deus tem direito, pois tudo é Dele! Então 
Ele faz o que quer e quando quiser! 

As linhas vermelhas são mensagens também DITADAS ao Cláudio, principalmente 
por Jesus, e aparecem escritas na agendas, nas entrelinhas das mensagens normais: 
quando o Cláudio recebe as mensagens, tem a orientação de deixar sempre uma linha 
em aberto, isto é: escreve uma linha e deixa uma em branco e assim sucessivamente.  

Nestas linhas em branco são escritas as mensagens cor vermelha – embora a 
caneta normal seja sempre azul – que NÃO podem ser divulgadas na mesma data 
recebida e sim somente quando houver ordem especial do Céu! Qualquer pessoa que 
olhar a agenda, não a verá escrita, apenas Cláudio a pode ver. Um mistério de Deus 
como isso acontece! Ele pode tudo! Mas está lá, como prova a qualquer autoridade que 
a queira conferir! 

Estas mensagens têm uma conotação diferente das mensagens comuns que são 
mais brandas, mais conciliadoras... As mensagens em Linhas Vermelhas são diretas, 
duras, determinadas e têm a finalidade de realmente abrir os nossos olhos. De chamar 
a nossa atenção! São conselhos ou chamadas URGENTES para podermos enxergar 



melhor o que se passa no mundo e o que está por acontecer em toda a terra, uma vez 
que quase sempre estamos alheios ou indiferentes a isto. A maioria dos homens nada 
percebe! 

Mas Deus nos ama e nos quer salvar. Deus não quer perder ninguém e por isso nos 
avisa, com mais força, através destas mensagens. No fundo, muitas delas são como 
profecias, e estão já se realizando. 

Isso porque as linhas vermelhas foram ditadas desde o ano 2000, e hoje ainda são 
ditadas, mas só serão divulgadas nos momentos oportunos: quando o Céu ordenar! 
Há uma infinidade delas... Umas são particulares, outras serão ainda divulgadas, no 
instante em que Jesus pedir! 

Também existem 16 mensagens consideradas “Segredos” (*) que só serão 
divulgadas com a ordem do Céu! E o Céu sabe o que faz. Cabe a nós, apenas obedecer, 
pois sabemos que o Céu faz sempre o melhor. Deus faz o melhor. Amém! 

Cláudio  
* Há também um segredo: Como são escritas as linhas vermelhas? É segredo! Pode 

o Cláudio escrever ao mesmo tempo em linhas diferentes e em duas cores? Com a 
mesma caneta normal, esferográfica comum? 

 
28/06/2000 - Os falsos profetas 
     
 (Jesus, diante de tantos profetas, de tantas dúvidas e indagações, como podemos 

saber quais são os verdadeiros?) 
  
“Paz!” 
“É difícil! É difícil para todos vós, porque os homens aprenderam a usar sua 

astúcia, sua inteligência, seus dons, também para fazer o mal, ou para falar mentiras, 
e têm conseguido com isto, enganar muitos filhos de Deus!” 

“Na verdade, Deus dá dons de profecia a muitos: a estes prepara, escolhe, 
aperfeiçoa, para que sejam exemplos de vida e santidade, e assim possam orientar 
mais sabiamente a outros nos caminhos do Pai.” 

“Estes produzem frutos bons, não são mesquinhos, são pacientes e esbanjam 
humildade e amor!” “Deveis então, analisar seus frutos!” 

“É difícil, mas aos que estão permanentemente ligados ao Pai, são dados os dons de 
Discernimento, e então, não poderão ser enganados!” 

“Os verdadeiros profetas vivem o que dizem as Santas Escrituras e os 
ensinamentos passados pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana, em seu 
Catecismo e jamais inventam novas histórias ou regras... Apenas profetizam, e suas 
profecias concordam com as Sagradas Escrituras!” 

“É difícil, e nem poderiam ser publicados seus nomes, por ora, pois os escândalos 
fariam fugir muitas ovelhas...,” 

“É necessário rezar muito e pedir ao Pai que “mande santos operários à Messe”, 
pois isto está sendo necessário, já que, por causa desta falta, os caminhos se abrem 
aos falsos profetas!” 

“Deveis ter muito cuidado: rezai e caminhai com Deus; preservai o estado de graça 
e instruí-vos nas Sagradas Escrituras!” 

“Tudo virá às claras, e não está longe de acontecer!” 
  
(Há necessidade de se plantar Cruzes no Brasil, nos pontos cardeais?) 
  
“Para que? Deus é Deus de TODOS os povos e então não mandaria plantar tais 

cruzes para poupar só o Brasil, pois isto seria ridículo, até porque se quisesse poupar 
o Brasil, não permitiria as catástrofes ali!” 

“Deus é Amor Total: ama TODOS os povos e por isso já havia mandado plantar 
uma Grande Cruz (*)... para a proteção de TODOS! Amém!” 

“Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!” 
“Jesus!” 
 
(*) Ele se refere aqui à Grande Cruz de Dozulé, com 723 metros de altura, que deveria 

ser erguida na Normandia – França – conforme fora pedido à Igreja, através da vidente 



Madalena Aumont. Cruz que nunca foi erguida, infelizmente! A promessa de Deus era 
de que, se ela fosse erguida, pela Igreja, Deus então salvaria o mundo sem passar por 
todas as catástrofes que agora se prenunciam. Ai, os homens! Ai a falta de fé! Ai a 
desobediência! Quanto sofrimento desnecessário! 

 
20/07/2000 - Mundo de loucos 
(Comentava sobre um crime passional recém ocorrido...) 
  
“Este tipo de ação acontecerá diariamente em todos os lugares da terra!” “E verás 

muitas delas!” “Não deverás ter medo... e nem ilusão, pois enquanto houver este 
mundo dos loucos, os males prevalecerão!” “Deus é mais forte! Só o poder de Deus 
exterminará tais atos... e atores!” Amém!” 

“São Miguel!” 
 
21/07/2000 - O Dia da Justiça 
 
 “... Porque nem todos se perdem. Como se pode cobrar ou exigir de alguém, 

alguma coisa, se não tem conhecimento? O erro custará a quem não evangelizou! 
Os “chamados” serão cobrados, e no final, quando da Grande Chamada, estes 

prestarão contas antes...! (antes dos outros) 
A assembléia concordará ou não de seus feitos. Os convertidos por eles (pelos 

“chamados”) os aplaudirão. Os desinformados os ignorarão. Os mal informados os 
condenarão! 

Só a Justiça prevalecerá naquele terrível dia! 
Cada minuto de vós será mostrado diante de todos: todos os minutos! Será terrível 

aquele dia, para os incautos, para os fracos, para os zombadores, para os preguiçosos! 
Ninguém fugirá naquele dia! Ninguém fugirá do juiz e do juízo! 
Há esperança para todos, enquanto vida: no momento do juízo, só a justiça! Haverá 

medo naquele dia, decepção, rancor, ódio por parte dos homens... 
De Deus, só a justiça! 
Enquanto vida há a Misericórdia Divina... Depois, só a justiça! 
Enquanto vida há caminhos a escolher: Depois, os caminhos serão determinados... 
Enquanto vida, tudo é breve, é temporário: depois, será o eterno! 
Quem sabe, não terá  defesa: quem não sabe, não terá ataques. 
E o prêmio é oferecido a todos...  Poucos o receberão! Os tíbios serão tíbios; os 

escarnecedores escarnecerão de si próprios; os preguiçosos deitarão na lama! 
E cada um receberá a sua recompensa, de acordo com o juízo! Mas todos os 

condenados, jamais verão a Luz! As portas lacradas não permitirão que os de fora 
escutem seus gemidos... Eternamente! 

Há tempo! Pouco tempo! 
E quando forem publicadas estas linhas, o tempo terá sido abreviado em muito... 
A receita continua a mesma: Rezar! Rezar! Rezar e amar! Amar! Amar. 
Como Eu vos amo! “Amém” 
“Jesus!” 
 
23/07/2000 - Oração: A única chave 
     
 “O poço que os homens cavam, nas famílias, nas comunidades, na Igreja, cavam 

entre si...” “E muitos caem! Os que cavam caem!” 
“Não há poços, nem fendas, nem montanhas, nem escarpas, nem abismos, entre os 

que rezam!” “Os que rezam com amor!” 
“Deus “criou” a Oração: e esta é a única chave! Não há outra.” 
“A Oração é única chave que abre as portas do céu!” 
“Rezai e rezai bem... de coração aberto, livre de rancores, de ódios, de mágoas...” 
“Há corações podres, maus... E isto faz mal aos outros... E mata!” 
“Há corações mortos em homens vivos! E muitos não resistirão!” 
“Cuidado: olhai o vosso, e não os corações dos outros! Amém!” 
“São Miguel!” 
 



06/08/2000 - Um Segredo 
 
 Este é um dos segredos: A “TURRIS EBURNEA” (*) será para os que, com seus 

males, arrastaram pessoas por caminhos não condizentes, tornando-os servos de seus 
ideais. Mas, em algum momento de suas vidas, a conversão aconteceu em seus 
corações... 

Deus faz maravilhas pelas súplicas da Mãe! 
Há homens que, absolutamente, aos olhos humanos, não merecem a salvação! 
Maria é Mãe! E Mãe é Mãe! 
Há homens que foram resgatados como que do inferno... Por almas capazes de 

sofrer, como o que ocorre no momento... Ou até dar sua vida! Amém! 
Confia e não indague a Deus! 
Sua Sabedoria excede o vosso raciocínio. Amém!” 
“Jesus!” 
 
       (*) Turris ebúrnea é uma palavra latina que quer dizer: Torre de Marfim! Este é 

um dos títulos pelos quais invocamos Nossa Senhora, na Ladainha Loretana. A Igreja 
sempre orou desta forma, entretanto nunca soube do que se tratava. Porque, como 
Jesus dirá na mensagem, muitos preferem escarnecer, zombar, antes de aprender.  

       Mas em síntese se pode dizer que significa o Purgatório profundíssimo, um 
local onde as almas, resgatadas da porta do inferno, estavam sem luz, e sequer 
sabiam se aquilo era o inferno, e até se julgavam perdias. Mas atendendo a um pedido 
de Maria, porque embora tais almas vivessem o desregramento completo em vida 
amavam a Mãezinha, ela os guardou nesta Torre, para resgate no fim dos tempos. 
Hoje a Torre está vazia, embora ainda de pé. Rezemos para que nenhuma outra alma 
caia lá. 

  
25/08/2000 - Existem filhos não filhos 
(Existem filhos e não filhos?) 
  
“Filhos e criaturas! 
Mas de modo algum podeis discerni-los: há criaturas que parecem filhos, e há 

filhos que parecem criaturas! Só o Pai sabe discernir. Amém! 
E a todos, dedicai amor, amor, amor... 
Disto dependerá o NOVO REINO!” 
“Jesus!” 
  
01/01/2001 – Fogem da lutas 
  
“Como seria bom se todos os filhos fossem bons! Como seria bom, se os que não 

são filhos, procurassem ter um Pai! O Pai que Deus quer ser! O Pai de todos... 
Mas as correntes parecem mais poderosas e arrastam cada vez mais para lugares 

distantes... E filhos que são filhos, acabam perdendo o Pai! Porque são fracos... Fogem 
das lutas! Amém!” 

Jesus 
 
31/08/2000 - Serão 66 horas 
  
Serão 66 as horas de angústia e de terror! 
Durante 66 horas sereis testemunhas oculares do astro que vem! (1) 
Três vezes o sol piscará, isto é, três dias se fará normal. Depois, escurecerá os 

outros três dias, enquanto o astro vem! Os homens testemunharão, estarrecidos, a 
vinda do que vem destruir e nada poderão fazer! 

Será a sombra da morte... Quem vem! 
Este será um grande período de perdas, pois muitos morrerão pelo terror! Tentarão 

fugir, mas não conseguirão, pois não haverá para onde fugir! 
Seu destino, só Deus o saberá! Muitas perguntas há, e haverá: Quando? Onde? 

Como? Por quê? Quantos atingidos? Difíceis de responder! 
Deus tem as respostas e as dará a quem O segue! 



Muitas perguntas: como acabará? Mudará de direção? Quebrar-se-á? 
Só Deus tem as respostas e as dará a quem O segue! 
Aos outros... O terror, a angústia, o medo! 
A vós, filhos, deixo a pergunta: sereis atingidos? 
“É bom louvar o Senhor”, disse o Salmista, e “Não temereis os terrores noturnos!” 
Tendes então filhinhos, a proteção do Pai, se estiverdes sob suas asas. Amém! 
Não tenhais medo, porquanto tudo acontecerá para o bem dos “filhos”. Amém! 
“Jesus!” 
 
(1) Ler nosso Livro: ELE VEM! Ali está explicado tudo isso! 
 
02/09/2000 - Cada pessoa será uma igreja 
  
“Cada pessoa escolherá um caminho e ousará dizer que é o correto! 
Cada um se achará verdadeiro! 
E a confusão jorrará como rios... 
A teimosia tomará conta dos corações, o orgulho, a impertinência... 
Igrejas surgirão, centenas, milhares, mas acabarão vazias... 
Porque cada pessoa será uma igreja! 
Desamor, vaidade, os vícios imperarão. O inimigo imperará nos corações. 
A confusão, as intrigas, as guerras, a divisão da Igreja. 
Porque na própria Igreja haverá muitos caminhos. 
Não se saberá quem resgatar, pois todos se acharão resgatados! 
As Sagradas Escrituras serão traduzidas em bilhões de razões... Diferentes! 
Só os fortes: só os que absorvem os pensamentos de Deus contidos nas Sagradas 

Escrituras, terão seus dias de sol! Não verão trevas! A estes está confiado o Novo 
Reino! A estes Deus dará as chaves da Grande Missão! 

E muitos dos que estarão fora da estrada, verão a luz destes brilhar, e entenderão, 
pedirão perdão... E chorarão... O tempo perdido! 

Perceberão quais os verdadeiros filhos de Deus, os merecedores do Reino! 
E também serão convidados ao banquete final, que ocorrerá ainda antes do juízo! E 

isto é graça do Pai! 
Os que são luzeiros iluminarão a entrada da Grande Ceia... Como tal ocorreu na 

Ceia Antiga! E espargirão suas luzes, mundo afora, pois em todos os lugares do 
mundo, Deus se manifestará, por causa dos luzeiros! 

Muitos de vós podereis brilhar, iluminar, conduzir... E salvar! 
Sois convidados! 
E muita coisa é preciso fazer. Desde o berço... Desde antes do berço. 
Em todos os lugares Deus age, e tem escolhido seus instrumentos... 
Em toda a terra! 
Quando forem publicadas estas palavras, já estareis vivendo parte destes fatos, e 

tereis ouvido falar muito de João Paulo II, que será usado como escudo por muitos! 
Amém!” “Jesus!” 

 
05/09/2000 - Resta pouco tempo 
 
Fazei bom uso do tempo... Mas já não poderei entrar nas casas: O inimigo, o 

demônio, fechará as portas dos que lhes são adeptos. E já não haverá mais tempo 
para a conversão! Hoje entro nas famílias, nos corações e sou alegre por poder fazer 
parte da história de cada um, mas então, já não poderei mais agir... 

Haverá sempre a minha intercessão, a minha oração, a minha preocupação, mas 
não haverá mais a minha presença! 

O Pai não me permitirá mais visitar as famílias! Por certo período, as famílias não 
me procurarão... Depois novamente me procurarão e a procura não será de todo em 
vão, já que o Pai analisará e determinará os favorecidos e então expulsará os 
demônios. 

Portanto, filhinhos: viveis agora e ainda, o tempo da Esperança, da Oportunidade... 
Mas já não podereis vivê-lo adiante! 

Fazei bom uso de vosso tempo tão precioso e já tão escasso! 



Mas fazei isto para o bem dos filhos todos de Deus, porque também não haverá a 
possibilidade de visitar os egoístas... 

Os homens pertencem ao Céu e o Céu pertence aos homens não havendo 
absolutamente possibilidade de regalias especiais. A ninguém! Deus não escolhe! Deus 
colhe! 

Filhinhos, filhinhos: produzi bons frutos... Aproveitai o tempo enquanto dele 
puderdes fazer uso! Amém! Confiai em Deus, rezai e aguardai! 

Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
“Maria, Mãe do Universo!” 
 
 Esta mensagem foi recebida em 05.09.2000. Agora, falando com São Miguel, Ele 

me alerta de que: “As outras religiões farão campanha violenta contra Nossa Senhora e 
muitos católicos e até sacerdotes, concordarão..."  (Cláudio em 01.10.2008) 

 
04/09/2000 - São 8 as grandes barreiras 
 
Rezai para derrubar as 8 grandes barreiras. Deveis usar de toda a vossa força e 

amor para derrubá-las. Derrubadas, os caminhos dos filhos se abrirão e o Céu será 
então, visível! (*) 

A Maçonaria Eclesiástica que prolifera na minha Igreja e que estende tentáculos 
em toda parte da terra, dificultando a formação, pelo Espírito Santo aos bons jovens 
que, chamados por Deus, desejam dar suas vidas em favor da Santa Igreja e dos 
irmãos, mas se vêm barrados em suas vocações por “mestres” do mundo! 

Deveis lutar para derrubá-la. 
Deveis rezar, pois vossa arma é a Oração! 
Deveis lutar, e já sabeis que vossa arma é a Oração, para derrubar as chamadas, 

Conferenciam Episcopais, que são grupos que trabalham por sua independência: 
prefeituras poderosas, que desejam separar-se da Una Igreja Corpo, separando-se do 
Santo Padre que é a cabeça deste Corpo! 

Deveis rezar para a derrubada das Conferencias Episcopais.  
Rezai para derrubar a Igreja Universal do Reino de Deus, aparentemente 

brilhante diante das famílias em suas próprias casas, mas cuja meta é o 
enriquecimento ilícito e blasfemo, usando o nome de Deus para suas artimanhas. Tal 
igreja nunca foi e nunca poderá ser universal, pois o Universo é de Deus e só Ele pode 
ter uma Igreja Universal, e esta é a Igreja Católica Apostólica Romana. 

Da igreja de Macedo brotam ervas daninhas que se alastram sobre a terra e 
aderem-se como parasitas assassinos, nos corações dos incautos! Rezai para derrubá-
la! 

Rezai para derrubar a Teologia da Nova Era, que não tem nada a ver com Deus! 
Na verdade, nem estuda Deus: estuda os homens, afim de melhor dar-lhe o bote 
mortífero que os separa de Deus, fazendo-os trilhar caminhos longínquos. 

Heresias e blasfêmias são o seu forte! Rezai para derrubá-la! 
Vossa Missão deverá ser fiel, mas não deveis usar de armas mortais: deveis usar o 

Coração e desejar com amor, a volta de todos os filhos, ao Pai! Amém!  
 
Continuando em 07/09/2000 
 
 - Jesus, ainda faltam 03! 
- Faltam 04, filho! Faltam 04!  
Deveis rezar para derrubar os Maus Cientistas, que, dotados de inteligência e 

muitos dons, trabalham para o mal. Combatem a Deus, fazendo os filhos crerem que 
Ele é farsa! Usam de meios escusos, ilícitos, podres, para enganar e assim destruir a 
sã doutrina! 

Os dons são dados por Deus – pelo Espírito Santo – para unir os homens, para 
ajudar a melhorar a vida, para ajudar os homens a compreenderem melhor a Deus, 
seu Pai e Criador! A ciência, no entanto, orientada pelos maus, está buscando a 
destruição de Deus! 

Deus, não será destruído! 
Rezai para derrubar a ciência perniciosa! 



Rezai para derrubar os Ditadores, que governam o mundo! Eles enriquecem-se a si 
próprios, calcando com seus imundos pés, os pobres, os marginalizados, as famílias, a 
religião...  

Mortes, prisões injustas, absurdos... Usam da força e se engrandecem à custa do 
poder, da violência, do ódio... 

Rezai para derrubar isto! 
Rezai para derrubar o Espiritismo! Jamais deveis aceitar sua doutrina que fere 

frontalmente o Espírito Santo: O espiritismo nega o poder salvífico, outorgado por 
Deus a seu Filho, que liberta os homens para a eternidade. O espiritismo, pregando a 
reencarnação, nega tal poder: o poder do Espírito Santo! O pecado contra o Espírito 
Santo dá ao que assim aceita, o inferno, pois como já foi dito: 

“Os pecados contra o Pai ou contra o Filho, podem ser perdoados, mas o pecado 
contra o Espírito Santo não será perdoado!” 

Assim, o espiritismo é caminho para o inferno! 
Rezai para derrubá-lo. 
Rezai para derrubar a chamada Teologia da Libertação: infame, perigosa, 

traiçoeira, tem armas apontadas contra os corações pequenos. Nela não há doutrina 
que salva, pois prega apenas a libertação do corpo, a vida física!  

A Igreja fundada por Deus visa a salvação eterna das almas, para que um dia 
possam conviver com Deus: Espírito, não físico! 

Abominai tal teologia, que também não tem nada a ver com Deus! 
Rezai para derrubá-la! 
Vossa Missão, portanto, é vasta e havereis de sofrer muito, já que os inimigos não 

vos deixarão em paz! 
Rezai, filhinhos! Rezai muito!Amém! 
E contai Comigo! 
Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
“Jesus!” 
 
       (*) Lembro sempre e volto a insistir: nossa arma é o AMOR! Nossa arma é a 

oração! Nossa arma é o Rosário de Maria! É a suave Ave Maria! Estas barreiras na 
realidade representam um poder humano, que está acima de qualquer outra força 
humana. Não adianta o ataque frontal contra eles, a desgastante discussão, o embate 
frontal, porque tudo isso somente leva a mais ódio e não conduz a nenhuma mudança 
para bem. Sim, apenas aumenta o mal! Aumenta a barreira! 

      Mas podem certeza absoluta: nenhuma força humana, ou poder terreno existe 
que não se vergue sob o peso da Ave Maria! Porque onde esta cabeça do orgulho 
humano, está a cabeça do dragão infernal, a quem Deus disse lá no Gênesis: a Mulher 
te esmagará a cabeça! Não tem erro então: usemos da Ave Maria, a oração dos 
humildes! 

 
Uma breve explicação de cada uma das barreiras:  
A Maçonaria Eclesiástica: Esta chaga no interior da Igreja tem sido mostrada e 

provada através dos anos. Já ao tempo do Papa Paulo VI, havia recebido uma lista 
com mais de 120 nomes de Bispos, cardeais e padres infiltrados na Igreja Católica, 
que se achavam filiados na maçonaria. Uma seita que continua proibida a todo 
católico. No fundo eles representam aqueles que o livro do Apocalipse, no capítulo 13 
descreve como a 2ª Besta, a que tem dois chifres, e obedece as ordens da primeira. 
Seu objetivo é destruir a Igreja católica, agindo de dentro para fora. Ela existe, e deve 
ser derrubada... Com orações! Com milhões de Ave Maria! 

 
 Conferenciam Episcopais: Num recente artigo, o chamado Vaticanista Sandro 

Magister escreveu que o Santo Padre, o Papa Bento XVI, desejaria exterminar com 
todas as ditas conferências episcopais, de todos os países e continentes, porque elas 
se haviam tornado em “pequenos vaticanos”, desobedientes e arrogantes. Na verdade, 
elas não fazem parte da hierarquia oficial da Igreja Católica, sendo apenas como que 
excrescências, principalmente e na medida em que pretendem governar a Igreja, de 
forma independente, pois SEM Pedro, sem o Papa. Dirigidas e manipuladas por maus 
bispos, elas se tornaram em verdadeiras cátedras de sedição e rebeldia, arrogando-se 



o direito de emitir doutrina, por força de maioria. Isso fez com que, pelo menos nos 
últimos cinco anos, nem um só documento do Santo Padre foi obedecido por todos os 
bispos do Brasil. Isso esfacelou a Igreja, que de fato já tem centenas de cetros. 

 
A igreja universal do reino de deus: Câncer mortal, porque usa a Bíblia como 

máquina de arrecadar. Esta falsa igreja e todas as outras que seguem seus métodos 
de enriquecer a custa da fé dos incautos e cegos – que no fundo buscam também 
apenas a felicidade material – cumpre o profetizado pelas cartas de São Paulo e de São 
Pedro, os falsos pastores e criadores de seitas perniciosas, que fariam comércio das 
pessoas, usando palavras cheias de astucia. A justiça não tarda para este tipo de falso 
pastor. A IURD recentemente chegou ao absurdo inaudito de aprovar o aborto, usando 
a manipulação grosseria de um versículo bíblico. Isso a faz uma igreja do demônio, 
que precisa cair e cairá. Felizmente a maioria dos cegos que vive naquela espelunca, 
acaba se salvando pelas orações dos católicos. 

 
Teologia da Nova Era: Este câncer mortal se diz não religião, no que finge, porque 

de fato contém a base da religião de satanás. A síntese da Nova Era é fazer do homem 
um deus de si mesmo, negando qualquer divindade superior. Isso prepara o caminho 
de Lúcifer para que ele se torne a divindade na nova era de aquário que eles anunciam 
em seus escritos. Ela visa reunir todas as religiões numa só, desde que os católicos 
reneguem a tudo aquilo que é divino e sagrado, para confraternizar-se como “irmãos” 
com qualquer tipo de religião. Um dos braços malditos desta seita é o falso 
ecumenismo, que grassa dentro da Igreja Católica, e visa a união dos credos, mesmo 
que isso signifique anuir-se com os adoradores de satanás.  

  
 Maus Cientistas: Os maus cientistas são aqueles anões científicos, que insistem 

em negar a existência de Deus, e que lutam desesperadamente para provar, em todos 
os sentidos, que o Universo não precisa de um Deus para existir. Para eles tudo é obra 
de um hipotético “acaso”, negando a verdade de que seriam necessários trilhões de 
acasos reunidos para formar uma única partícula de toda esta imensidão e complexa 
diversidade. Nossa Senhora já nos disse que, todos os cientistas que negam a Deus, 
são pequenos, porque os grandes cientistas, estes acreditam na existência de um 
Criador para tudo isso. Mas estes maus cairão em breve, quando se desagregarem 
todas as forças da natureza, e eles perceberem o caos. Aí eles saberão que até no caos 
Deus reina absoluto. Que sem Ele, nada existe e nada subsiste. 

 
Ditadores: Já em La Sallete, há 150 anos atrás, Nossa Senhora havia profetizado 

que neste tempo final a terra estaria sendo governada totalmente por maus 
governantes. Por pessoas que ao tempo em que falam de paz, planejam a guerra. O 
Livro do Apocalipse fala que o desejo destes maus governantes e ditadores é entregar 
seu poder a satanás, na forma do anticristo. Olhem ao redor e percebam que estamos 
cada vez mais sendo governados por comunistas, por socialistas e por homens não de 
pás, mas de guerra. E todos eles precisam cair, e cairão! 

 
Espiritismo: Infelizmente temos hoje milhares de católicos que freqüentam 

também o espiritismo, que é no fundo uma casa de horrores, antro de contaminação e 
doenças do espírito. As pessoas, tendo na Eucaristia o alimento eterno, e a cura de 
todos os seus males, vão buscar sopa na casa de satanás, junto com a doença, e a 
lenta morte da alma. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao diabo. Quem 
vai ao espiritismo, renega a Deus, nega a Cruz de Cristo pela reencarnação e coloca 
em risco de perda eterna a própria alma. A Doutrina da Igreja é bem clara neste 
sentido e as Escrituras proíbem freqüentar centros e consultar espíritos. 

 
Teologia da Libertação: Mais um câncer danoso, maligno, que desviou da verdade 

e da Sã Doutrina, milhares de padres, bispos e cardeais. Esta teologia maldita no 
fundo é comunismo vermelho vestido em pele de cordeiro. Ela visa a libertação física 
do homem, negando a necessidade da salvação da alma. Basta que alguém seja pobre 
de dinheiro e terá a salvação garantida. Contra-senso brutal este, porque no fundo 
eles buscam a riqueza material, pregando até a possibilidade de roubar dos ricos, pois 



só assim se cumpriria a vontade de Deus. Quando está é a teologia de Judas! Do 
Sinédrio! A Igreja, através do agora Papa Bento XVI, e já antes como Cardeal e Prefeito 
da Sagrada Doutrina, condenou esta falsa teologia por maligna, como uma forma de 
ateísmo contemporâneo, porque visa a libertação física homem, em detrimento da 
salvação eterna. 

 
15/09/2000 - Corações de pedra 
  
No entanto, já poucos vivem estes colóquios com Deus. 
Chegará o tempo em que os filhos só procurarão o Pai, para exigir: só exigir! 
Buscarão mais, quererão mais... Não se saciarão, e Deus será o “culpado”, e terá a 

“obrigação” de saciar a fome e a sede!... 
Corações de pedras... Quase todos os filhos! 
O Pai Se entristecerá! Seu Grande Coração semi-desfalecerá em mágoas... 
O amor é maior, mas os filhos não o querem... 
Os filhos só exigirão... Mais e mais, sempre mais e procurarão homens... 
Homens de mentes diferentes, que oferecerão opções diferentes... 
Não se saciarão, mas não buscarão a Deus! 
Entregar-se-ão às guerras, à insubordinação, à crueldade, aos ataques... 
O inimigo terá grande força de persuasão. 
O mal parece triunfar! Mas não haverá paz! 
Poucos... Muito poucos serão esteios da fé! Terão coragem, lutarão... Mas serão 

muito poucos. A luta será renhida... Muito poucos terão coragem... 
O caos reinará na Igreja, nas famílias, no poder... Todos serão independentes e 

cada qual reclamará para si, a verdade e agirá como se assim fosse! E todos terão uma 
verdade, e cada um a pregará de sua maneira! 

A confusão será total, e quem realmente buscar a verdade não a encontrará nos 
homens... Os que buscarem a Deus a encontrarão e a verdade será gravada em seus 
corações, e, apesar do caos, viverão a paz, sentirão a paz: serão espelhos, serão 
santos... Serão mártires! 

E Deus, por causa deles, fará acontecer a bonança, não sem antes, tentar a 
qualquer preço, transformar os corações dos homens... Ou eliminá-los... 

Tudo acontecerá! 
No coração de poucos, a responsabilidade da conversão de todos, ou a eliminação! 
Deus é amor! Amor sem igual e, por isso mesmo, transformará a terra e os homens 

para que estes possam buscar a perfeição, como o Pai é perfeito! 
Haverá lágrimas, dores, soluços que gerarão a paz! A paz definitiva! 
Mas poucos... Poucos merecerão! 
O Pai, no entanto, dá a oportunidade a todos e anseia por abraçar a todos: todos, 

indistintamente de raça, credo, tamanho, cultura... Todos terão a oportunidade! 
Deus é Deus de todos! Poucos aceitarão... 
Os poucos serão agraciados pela eternidade sem fim, com a harmonia, saúde, 

alegria e paz! Muita paz! 
Correrão leite e mel em seus caminhos. O leite e mel que os homens já procuraram 

e não encontraram porque, no meio do mel e do leite os homens derramaram o fel... 
É preciso mudar tudo o que o homem faz, porque tudo o que o homem faz, não 

agrada a Deus! Será tudo transformado, para o bem do próprio homem! 
Porque Deus é fiel em seus compromissos e apesar de tudo, esquecerá os males 

causados pelos homens e a eles poderá dar o prêmio tão sonhado... 
Só Deus! Só Deus conseguirá transformar o mundo e os homens! E isto fará, com 

absoluto PODER e AMOR! Amém! 
“Jesus!”  
 
25/09/2000 - Chamados de surpresa 
  
“Sois escolhidos! E isto é missão! 
Sois escolhidos! E isto é responsabilidade! 
Sois escolhidos, porque Deus confia em vós! 



Seria bom, se aceitásseis a Missão... Porque então, muitos filhos seriam resgatados 
por vós, e o Reino dos Céus cresceria por causa de vós! 

Tendes uma Grande Missão, a vós confiada pelo Grande Deus, Senhor de todas as 
criaturas, que percebe em vós, instrumentos hábeis para a Missão de Seu reino! 
Amém! 

Todos serão chamados de surpresa! A maioria estará despreparada, e quando tudo 
passar, as indagações não serão respondidas! Ficarão milhões (de pessoas ) sem ação! 

Não haverá nada a fazer! 
Restarão lágrimas, gemidos, dores... E remorso! 
Acontecerá a qualquer momento! 
Deus orienta o homem desde a criação! 
O homem se orienta por si, desde a criação! E tem criado problemas para si... E 

para a criação de Deus! O homem cegou seus olhos. Cerrou seus ouvidos... Escuta-se 
a si próprio, e enxerga-se a si próprio... E se vê bonito! Perfeito! 

Esquece-se de que não pode ver a essência do Deus que o conhece em todos os 
detalhes. Fecha-se para esconder-se e esquece-se de que as chaves estão com Deus! 

O homem não aprenderá: caminhará no lodo, nas estradas desordenadas dos 
males, dos erros...  Amará o demônio! 

Obviamente é obra dele! Para qualquer desgraça, fracasso, doenças, negócios 
insatisfeitos, acusará o demônio! Obviamente isto é obra dele! 

Para milhões, o demônio estará em toda a parte, e certamente estará... Mas com o 
consentimento do homem! 

O homem possui um grande Dom que é presente de Deus! E ninguém doa a 
ninguém este presente: o Livre Arbítrio! A liberdade! 

O homem é livre, e por isso, se deixa o demônio agir nele, é por livre vontade! 
O homem procura caminhos incríveis, em outras doutrinas, outras ideologias e 

procura para seu próprio bem e não para a salvação! 
E para a salvação, bastaria tão somente, escolher certo! Mas usa o livre arbítrio 

para sua liberdade terrena e assim caminha para a PRISÃO ETERNA! 
Os demônios são as bestas responsáveis pelo desastre do mundo, por 

consentimento do homem! Nada! Absolutamente nada, o demônio fará, sem este 
consentimento! O consentimento do homem livre, do homem criado por Deus para a 
parceria de criar um mundo melhor para o homem! 

O homem é livre para sempre, ou prisioneiro do demônio para sempre! 
Tem o Livre Arbítrio – presente de Deus! Amém!” 
“Jesus!” 
 
26/09/2000 - Sereis vistos como marginais 
    
 “Almas precisam de vosso amor. Não fazem nada por si! 
Mas sereis, e vosso grupo, confundidos pela própria Igreja. Sereis marginalizados e 

vos chamarão “espíritas”, e procederão como se fosseis assim! 
Poucas portas se abrirão e tereis apenas o consolo das almas: elas vos levarão nos 

braços e vos protegerão dos absurdos ataques. 
Ataques absurdos... Sem razão! 
O poder da Igreja estará em jogo, e então o poder precisará vir do Céu!”  “Amém!” 
“Ir ao cemitério será heresia (*): irá contra Deus quem assim proceder... Será 

considerado impuro e amigo do demônio: Cemitérios serão parques dos satânicos.. 
Mas as almas precisarão de vossa coragem. 
Sereis vistos como marginais e sofrereis  na carne! 
X...(**) não trabalhará mais  convosco: se afastará de Deus e terá outros ideais... E 

outras mulheres!” 
“Amém!” 
 
(*) Incrivelmente isso já se cumpre, pois temos bispos que nos acusam de heresia, 

por pedirmos para ir rezar pelas almas nos cemitérios. Coisa que a Igreja há milênios 
faz! (**) Realmente, pouco tempo depois esta pessoa, dotada de um grande carisma, de 
dons fantásticos e grande inteligência se deixou levar por outros caminhos, outras 
teorias, e muitas mulheres. Hoje foge da polícia! Absoluta teimosia e orgulho! 



 
27/09/2000 - Doutrinas diferentes 
  
“Acontecerá o tempo do egoísmo... Da oração egoísta! Cada um rezará a seu modo... 

e achará bom! Suas orações estarão distantes de Deus, mas achará correto; estarão 
voltadas ao mundo, mas achará correto! 

Na mesma casa, um rezará diferente do outro e acharão isso correto! 
Na mesma casa, pregarão doutrinas diferentes e acharão isso correto! 
Tudo em nome do respeito, da não discriminação, em nome da paz... 
Na mesma casa, caminhos diferentes distanciarão os membros da família, do 

tronco, do Corpo...  E acharão isso correto! 
Em nome da Lei, em nome da paz! 
Os frutos de tudo isto serão as batalhas em família: o desmantelamento das 

famílias, os desvios para os caminhos dos vícios, do desrespeito social, das 
calamidades, das injustiças, da corrupção, do terror! 

Porque, em nome da paz, o homem deixará em paz, até os demônios! 
Vereis, testemunhareis casos horrendos em vossas casas... Esposas exploradas, 

filhos arrancados de seus lares. Vereis serem carregados – esposas e filhos – e nada 
podereis fazer. Apenas chorar! 

Os demônios terão poder, não porque lhe foi dado por Deus, mas adquirido pela 
ajuda dos homens. 

Vereis que o horror será ocasionado pelos homens e não pelos demônios! 
Pelos homens que se deixaram conduzir pelos demônios, porque para os demônios 

escancaram as portas e os corações! 
São também prisioneiros e a prisão será eterna! 
Pois assim escolheram. Estavam livres para a escolha. 
Testemunhareis isto e muito mais, e só... Só os que rezam com “verdade” 

enxergarão o caminho. 
Sereis testemunhas das dores, dos remorsos, dos gritos daqueles que de vós 

escarneceram! 
Sereis testemunhas dos que receberão a Glória. Amém! 
Espero contar-vos entre estes últimos! Amém! 
Lutai e vencei por que: nenhum demônio é capaz de vos seduzir, se assim não o 

desejares. Amém! 
“Jesus!” 
 
16/10/2000 - Igrejas evangélicas 
  
“Mas haverá fatos ainda piores! Em nome da Igreja, os fiéis serão convocados a 

construir um novo tipo de templo: sem imagens, sem o Senhor, sem nada! 
Templos vazios, sem alma! 
Se os que assim promovem pensassem, deveriam, antes de convocarem para 

arrecadar somas, incentivar seus fiéis a aderirem às igrejas evangélicas! 
Pois é assim, que eles, os que convocam, se propõem, já que, não havendo a 

sacralização do templo, não haverá a verdadeira doutrina Católica Apostólica Romana! 
Repudiai tais atos insolentes, irresponsáveis e heréticos! 
Quero reinar nos Sacrários: ali é Meu lugar! Amém!” 
“Jesus!” 
 
19/10/2000 - A Besta 
  
“Outras igrejas falarão mais forte e serão ouvidas! 
O rebanho branco será pequeno... 
O negro vencerá... Por tempo irrisório. 
Contudo, sofrimentos, dores, castigarão os filhos. 
Deus usará de compaixão e os rebanhos se unem, mas já a história será outra! 
Paz, luzes, alegria. 
Todos, (os filhos) em uníssono, cantarão a canção de paz!” 
“Amém!” 



“A besta espalhará sua pestilência em todo o mundo através de blocos: em todos os 
lugares se formarão pequenos blocos de inimigos de Deus, comandados pela besta”. 

O mundo se sentirá inseguro, e até os considerados mais seguros, tremerão! 
O poder da besta é muito superior ao dos homens e estes não conseguirão domá-la! 
E mortes! Muitas mortes acontecerão: a besta tem sede e a mata com sangue! É 

insaciável a sua sede! É perturbada, e sua cabeça é fora de controle! É louca! 
Extraordinariamente perigosa, perniciosa, astuta e voraz! 

Será necessária muita prudência, muita sabedoria, muita coragem para enfrentá-
la. 

Ela vem do oriente e o sol do ocidente será ofuscado! 
Os olhos dos filhos serão ofuscados! 
Ela tentará cegar a todos... Com sua própria luz! Seu próprio sol! 
Exuberante, luminosa, se apresentará como um grande ídolo... E será idolatrada. 
Sua voz se fará ouvir no mundo inteiro e o medo tomará conta de todos! 
Eis que vem! Está próximo o dia! Permanecei alerta para não serdes confundidos e 

rezai: “Pai Nosso que estais no Céu, Santificado seja o Vosso Nome. Venha a nós o 
Vosso Reino. Seja feita a Vossa Vontade, assim na terra como no Céu! O pão nosso de 
cada dia nos daí hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem 
nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém!” 

Que Deus seja para sempre louvado e adorado. Amém! 
Jesus 
 
19/10/2000 - Testemunhas oculares 
  
E não só o Batismo, mas toda a formação será cobrada no dia fatal. 
E as crianças serão o principal júri. 
O Céu já se prepara! 
Muitos pais ouvirão sentenças terríveis, ditadas por seus filhos, pois também do 

inferno se ouvirão vozes... 
Os filhos condenados condenarão seus pais! 
E, no eterno, ouvirão intermitentemente as vozes da condenação! 
E sofrerão ainda mais! 
No juízo, os jurados são também testemunhas do ocorrido em vida: testemunhas 

oculares! E milhões, surpresos, marcharão para a morte eterna, seguindo o veredicto 
determinado por seus próprios filhos! 

Já aqui, os viventes ensaiam! 
Malditos os pais – mães e pais – que desviaram de seus filhos os ensinamentos do 

Céu, e permitiram buscarem no mundo os prazeres, afastados de Deus! 
Malditos os pais e mães que não tentaram reter as quedas. Mas, milhões, receberão 

já aqui a recompensa! E o prêmio será eterno! 
O ranger de dentes, o remorso, a visão dos despedaçados: filhos em pedaços! 
O horror dos pecados transformados em imagens vivas! 
Os filhos são continuidade dos pais, e sofrerão para a infelicidade dos pais! 
Isto acabará um dia? 
Não! Mas a corrida poderá parar aqui: se as cruzes dos filhos forem carregadas 

pelos pais! Mas o trajeto deverá ser percorrido com amor! Só com o Amor! 
As almas se unirão numa só força... E o inferno se distanciará! E pais e filhos 

entoarão os hinos de vitória para sempre! 
Mas só se houver o Amor! Amém! 
Jesus! 
 
21/10/2000 - Torre de Marfim (*) 
  
Mas chegará o momento que estarão só as que vós podereis alcançar: fechadas em 

torres, protegidas de Maria. São troféus nas mãos de Deus! 
O diabo escarnecerá... Sereis escarnecidos... Só o amor! Só o vosso amor, 

compatível com o amor da Mãe, as fará merecer a libertação! Serão poucas, mas 
imensas! 



Muitos não hão de compreender; muitos não rezarão, pois tais momentos 
coincidirão com momentos de confusão na Igreja. A Igreja mesma, não as aceitará. 
Não aceitará a torre! 

A Igreja desconhece esta obra de marfim, construída unicamente por Maria! É 
muito bela! Por Seu amor aos filhos, Deus concedeu-lhe tamanha graça! 

E os que lá se encontram são também os que a Ela apelaram com veemência em 
seus momentos de desespero e os que verdadeiramente a amaram, embora levassem 
vida de erros. 

Não foram desamparados, porém só no Final dos Tempos poderão usufruir a 
liberdade: por vossas orações, usufruir do Céu! 

São de Maria. Amém! 
“Jesus!” 
  
07/11/2000 - Os homens não querem Deus 
 
Por isso a colheita! Por isso a necessidade da colheita. 
“Os homens não estão dando conta da sua missão principal.” Estão voltados à 

terra: cabeças baixas, olhando chão! 
O Céu é dos fortes, mas os homens querem ser conhecidos como fracos! Dizem não 

poder derrotar os demônios, pois estes são astutos, ameaçadores, ferozes... 
Ou preferem “desconhecer” os demônios! 
Não conhecem a si próprios: só a terra! Só o chão! 
Terra e chão dos irracionais! E os homens se transformam em entulhos que 

mancham e atrapalham o mundo! Por isso a colheita! Por isso a necessidade da 
colheita! 

Os homens não querem Deus! Amém!  
“Jesus!” 
 
07/11/2000 - O grande sinal 
  
E Pedro trará ao Brasil, um grande sinal: será ele mesmo o sinal! 
No mundo onde os governos clamam por economia, Pedro trará a bandeira que 

discorda de seus intentos. O governo procura se acomodar sobre leis favoráveis – 
aparentemente – ao povo: aborto, eutanásia, homossexualismo, células, amor livre... E 
a Igreja pregará o fim celibato, o ministério feminino, o sacerdócio de casados... Enfim, 
Igreja e Governo se enfrentarão e duelarão... 

Pedro, no entanto, tem o coração armado, forte e sua bandeira não treme diante 
dos poderosos inimigos... Determinado, cumpre seu papel, que lhe foi outorgado pela 
mão direta de Deus, que o escolheu dentre tantos, como o melhor, para este tempo e 
esta missão! O ódio imperará na Igreja, no governo, no povo! O amor imperará no 
coração de Pedro! 

É bem recebido por profanos, por inimigos, por governos e pelo povo! Sua imagem 
começa a causar temor aos inimigos, que se sentirão inseguros: já não haverá tanta 
certeza da vitória: o homem Pedro parece ter a força de Deus, e a Igreja e o governo, 
precisarão olhar melhor! 

Precisam controlar-se e acautelar-se: afinal, o povo ama a Pedro!  
Mesmo assim, à portas fechadas, tentarão reacender o fogo que queima, que mata 

os filhos de Deus! 
Pedro não se queima e cumpre sua missão! A fortaleza não lhe falta, a 

determinação não lhe falta, a coragem não lhe falta, a fé não lhe falta.  E seu 
conhecimento cala a muitos sábios! Ele conhece Deus! 

É Pedro, o grande sinal que colocará a Igreja em discussão e em guerra! É o sinal 
para a arrancada dos descontentes... A arrancada que dividirá a Igreja, pois nos 
bastidores, o inimigo, agora como danosa serpente, espalhará para fora deles, seu 
pestilento veneno e muitos, muitos filhos de Deus o sorverão, cairão e morrerão! 

O segredo está guardado e não muda o plano! 
E no ano que se seguir ao da visita ao Brasil, Pedro emitirá uma carta a todos os 

povos e nações, que trará ainda mais descontentamento, mas que selará os seus 
propósitos. 



Neste ano, Deus mostrará seu Braço Forte! E a terra tremerá. 
Pedro sofrerá muito, porque muitos que o rodeiam são maus e porque muitos o 

deixarão só. Amém! 
“Jesus!” 
 
07/11/2000 - Seu cetro será despedaçado 
 
(Eu pedia e Jesus uma resposta sobre a divisão do Cetro, do Trono de Pedro...) 
 
 “Deves ler e publicar a mensagem em Linha Vermelha, do dia 07/11/2000.” 
... Na verdade, muitos se confundirão! O rosto do pastor (*) não agradará a muitos e 

confundirá profetas, leigos e livros! 
Terá mão de ferro e coração de ouro, mas não agradará a seus seguidores que 

armarão conflitos... Sua mão de ferro e seu coração de ouro não cairão! Mas seu Cetro 
será despedaçado! 

Os urros contra ele, por parte dos seus, serão ouvidos por todos os ouvidos! Será 
escarnecido pelos seus próprios “seguidores”, que não o seguem! Seu sangue jorrará 
em forma de gotas de água que desfigurará seu rosto velho e cansado... 

É o homem de Deus... Odiado pelos demônios... E homens de aparência santa, 
servirão de instrumentos para derramar o ódio infernal! 

Ele não cairá! Mas seu Cetro se estilhaçará! 
Reza por ele, o sucessor deste João (**), o que lhe abriu os caminhos do Céu e lhe 

mostrou os caminhos do amor que deveriam ser trilhados pela Igreja Sã! Reza por ele, 
pois o segredo que guarda é a chave da história, que se iniciou e terminará na terra 
das oliveiras... Amém! 

Jesus. 
 
(*) Bento XVI. A mensagem é do ano 2000 e já mostrava a face do futuro Papa. A 

descrição é exata, e a profecia se cumpriu perfeitamente. É brutal a perseguição que 
lhe movem os maus cardeais, os bispos desobedientes e os padres apóstatas. Esta 
mensagem prevê que no mandato dele o cetro se estilhaçará, e é verdade: cada bispo 
que deixa de obedecê-lo, com toda fidelidade já se fez a si mesmo papa de sua diocese. 
Mas terá altas contas a acertar com o Juiz que vem! Um breve! 

(**) João Paulo II, que na verdade “converteu” e preparou os caminhos de Bento XVI 
  
08/11/2000 - Homens da Besta 
 
O inimigo atacará violentamente e parecerá ser mais forte. 
Haverá muitas guerras nas famílias. Ódio entre irmãos, pais, mães... 
Famílias não conseguirão viver família! 
O inimigo atacará violentamente e parecerá ser mais forte! E será! 
A desorganização das famílias transformará o mundo e ninguém escutará mais 

ninguém; ninguém escutará conselhos de ninguém e cada qual agirá por si, pois todos 
não terão em quem confiar, e por algum tempo, vagarão sem rumo, sem sentido... 

A escuridão, a inércia, tomará conta dos corações... 
A terra entristecerá e ninguém chorará mais, pois o choro será sufocado e os 

corações não terão forças para exibir quaisquer sentimentos... 
O homem será pedaço... Sem razão de viver! 
Estes são filhos da besta: andarão com a besta! Perverter-se-ão com a besta! Seus 

urros serão ouvidos horizonte a fora... 
Homens bestas! Homens animais! 
A Igreja de Cristo tentará mudar a historia, mas não será ouvida: tentarão bani-la e 

seus fiéis pregarão a portas fechadas: são os que merecem conhecer o Novo Reino! 
Mas estes serão poucos! 
Muito poucos! Amém! 
Jesus! 
 
11/11/2000 - Cuidado, arrogantes! 
 



De suas cabeças brotam absurdos e palavras que parecem verdades. 
... Mas, cuidado com os arrogantes! 
Dizem saber tudo! 
Emendam a história! De suas cabeças brotam absurdos e palavras que parecem 

verdades! 
Confundem os incautos e os humildes, que neles acreditam. 
Só o Céu dá a Palavra...  Os homens emendam... 
Os homens aprendem a gostar do líder – que se faz líder – e se mistura às suas 

idéias... Os homens perdem a própria personalidade e ficam confusos... 
Cuidado, pregadores; cuidado, Profetas; cuidado, divulgadores! Cuidado! 
Cuidado, sacerdotes! Cuidado, educadores! 
Só o que dizeis pretendeis que seja o correto... 
Mas o correto vem do Céu! E o Céu coloca à disposição de cada um de seus filhos, 

pois todos têm a capacidade que lhes é dada pelo Espírito Santo... 
Não julgueis! Não forceis! Não obrigueis! 
Fazei apenas, a vossa parte! 
Semeai a semente que vem do Céu! Só esta germinará! 
E sobre esta se fixará o Novo Reino! 
Deus quer mudar e mudará, mas, de acordo com o Seu Plano, pois os homens 

nada vêem adiante!! 
Deus se preocupa com o futuro dos filhos, com a vida, com a paz, com a felicidade 

de seus filhos, e tudo isto, para sempre! 
Penetrai nas profundezas do Amor de Deus! 
Ele vos conduzirá a passos largos, para a VIDA! 
Amém! 
Jesus! 
 
13/11/2000 - O homem se transformará em cinzas 
 
Nesta terra não haverá lugar para o homem que se transformou em cinzas. O 

homem, cabeça dura, volta-se ao mundo, às coisas mundanas e banais, e se prende 
somente a isso, e disso faz sua história! 

Perde a sua história! 
Pois a verdadeira história é Deus! 
Mas Este fica distante! E tudo o que Ele faz o homem esquece! E o tudo o que já 

fez, fica também esquecido! 
Deus está marginalizado! O homem O colocou à margem! O homem e seu coração 

orgulhoso... 
E já no limiar, o tempo! O tempo do homem que se vai! 
E a criação mais nobre, mais harmoniosa, a mais perfeita das criaturas de Deus – o 

homem – perdeu sua identidade! Misturou-se com os irracionais e age como eles: 
rasteja sobre a lama mundana. 

 Pobre homem! Em cinzas se transformará! 
O homem não quer ver ninguém... Apropriou-se de si próprio e ele próprio se diz 

tudo! Pobre homem! Em cinzas se transformará! 
E assim, tudo o que fez e faz, porque Deus transformará terra e homem... 
O Paraíso voltará! Para os Filhos! Unicamente para os filhos! Deus cumprirá sua 

sentença: o prêmio aos filhos que O amam verdadeiramente na terra cheia de sol. 
Nesta terra não haverá lugar para o homem, já que este se transformou em cinzas e 
jamais fará parte dela... Amem! 

Jesus. 
 
20/11/2000 - Sangue dos filhos de Deus 
                                                                                                                        
E um açoite te fará sangrar quando pronunciares a Ave-Maria... O ódio é terrível 

dos filhos de satanás e os filhos de Deus chorarão, gemerão... O sangue correrá! 
Alegria aos bandidos... 

E desejarão mais, muito mais sangue bom, sangue santo! 
Sangue dos filhos de Deus! 



A terra será nutrida deste sangue... O terror, a escuridão tomará conta de todos, 
inclusive dos filhos de Deus! Estes serão as vítimas e o primeiro sangue será o do mais 
justo! 

Causará espanto e compaixão! E então o sangue se derramará em milhões de filhos 
de Deus, que se erguerão contra a besta! 

Novos santos e justos se farão conhecer, porém nem todos da Grande Igreja: outros 
ouvirão a voz, antes dos escolhidos! E antes, (de muitos escolhidos) doarão seu 
sangue! 

Milhares dos escolhidos estarão acomodados e perceberão depois, sua inércia, seu 
descaso, e para milhares será tarde demais! 

Muitos, dos outros apriscos se oferecerão em libação em favor dos do Aprisco! 
Sentirão, portanto, fortemente o chamado de Deus e voltarão para prestar ajuda aos 
filhos escolhidos de Deus! 

O Santo Padre, por causa das atitudes incompreendidas será considerado réu! Será 
discriminado e terá que se resguardar! Seu segredo, porém, colocado por Deus em seu 
coração, não será arrancado até o dia do juízo: o dia da vinda do Juiz! 

Isto ocorrerá antes do fim! 
A Igreja não é mais sólida, nem uníssona e viverá apenas, nas famílias!(*) 
Por isso, “A Família é a Base da Salvação! Amém!” 
Jesus 
 
(*) A Eucaristia será retirada, banida de praticamente todas as Igrejas da terra. Mas 

apenas por um tempo. Porque ela nunca desaparecerá das famílias, onde será 
guardada. Como nas antigas catacumbas. Aliás, já se retira agora a Eucaristia, do 
centro das Igrejas. Amanhã estará na rua, ou em lugar nenhum. Cairão os sacrários e 
o destino de milhares de espécies consagradas será a profanação. O esgoto! Quem 
viver verá isso! Mas Maria triunfará com o triunfo da Eucaristia. 

 
06/12/2000 - Os muros que vos cercarão 
  
Tão fortes! Tão imponentes!... Quanto os muros que cercam as almas, assim serão 

os muros que vos cercarão! Muitos morrerão de fobias... 
Não haverá liberdade e cada suspiro é vigiado! O inimigo usa olhos de lince. 

Raposas velhas, arrojados felinos se lançarão brutalmente contra vós. Contra os 
Filhos de Deus! 

O ódio reside por não estarem eles merecendo vossas orações! Por não terem eles, o 
direito às almas! As odeiam, e por isso vos odeiam. E por isso, ainda vivereis muitos 
sofrimentos em vossas carnes e em vossos corações. 

Tais sofrimentos serão tijolos do edifício em construção: A escada que levará ao Céu 
TODAS as almas! As tempestades inimigas tentarão derrubá-lo. Os tijolos unidos o 
farão permanecer de pé. O edifício foi lançado sobre alicerce sólido por considerável 
número de Filhos de Deus: Glorificados, militantes e padecentes... Esta unidade 
resistirá aos ataques e embustes inimigos. Amém! 

       Jesus 
  
01/01/2001 - Cuidado! Deus vos observa. 
 
    A arrogância, o descaso, a perversidade, a promiscuidade, vividos nestes dias, 

serão severamente punidos... Cada arrogante receberá o jugo de mil pesos às costas, 
das mil pessoas que subjuga. 

O descaso (ou pouco caso) será pago com moeda do mesmo peso: o pouco caso, o 
descaso, a solidão e o escárnio serão o prêmio final! 

Aos pervertidos, o duro caminho das pedras, em montes escarpados, cujas pontas 
penetrarão as espinhas, e caminharão arquejados como velhos animais! Os 
praticantes das promiscuidades serão expostos nus, às rapinas vorazes! 

Isto acontecerá logo! 
Filhos amados: olhai o alto; olhai a vosso redor; olhai para dentro de vós e 

respondei: Pertenceis aos quais? 



Mas ainda há certo tempo... Repudiai os falsos amigos, tão comuns nestes dias... E 
conheceis os falsos: são os que estão distanciados de Deus! São os que não praticam a 
fé! E os distantes de Deus são amigos do demônio que deles se utilizam para seus 
ataques aos incautos! Olhai vossos amigos de festas: são amigos de Deus ou afastados 
de Deus? 

Cuidado! Deus vos observa! Sede instrumentos para salvação dos amigos e não 
caniços arrastados por eles! Ensinai-os e não aprendei deles! Amém! 

Eles certamente não vos ajudarão a saldar as dívidas e nem pagar as penas!... 
O Reino vem! E quando for permitida a divulgação destas linhas, faltarão alguns 

períodos de 30 dias... Amém! 
“Jesus!” 
 
23/06/2006 - Semear a boa semente. 
 
...São atraentes, de fala mansa, mas têm as espadas apontadas... Porque quase 

toda a Igreja não rezará mais, mas serás perseguido por pregar isso! Os padres ateus 
tentarão te expulsar, te caluniarão e alguns se esconderão atrás de máscaras... 

Haverá correntes poderosas... Muita confusão.  Pedro será repudiado na própria 
Igreja por muitos dos seus... Lutará quase só... Sua raça branca desagrada... 

Armarão ciladas. Pregarão contra Deus abertamente. A teologia maldita colocará 
barreiras contra a oração e proibirá a oração pelo purgatório! Tais pessoas serão 
tomadas pelos espíritos das trevas e não enxergarão, pois não haverá luz em seus 
corações... 

Serás tido como impostor, e dirão que o importante é ser feliz aqui e tudo é 
permitido! 

A ceifa começará antes, com eles: as almas pedem justiça e clamam por eles... 
Pesa muito o pranto! É necessária a conversão... Mas será preciso orações. 
Deus é paciente, contudo, um terço é o bem! Um terço dos vivos! 
Há os que comem sem fome... E ocupam cadeiras dos que destruíram. Te quererão 

mal e seu ódio é maior que eles próprios! Escureceram! 
Injuriarão e proferirão ditos heréticos. Proclamar-se-ão deuses ou Cristos e 

desejarão o poder... São cabeças pequenas, de pouco conhecimento.  Vivem o limite e 
seguem a Lúcifer e seus amigos! Os que os seguem são cegos ou usam tapa-olhos por 
conveniência! 

São atraentes, de fala mansa, mas têm as espadas apontadas... Máscaras, traição, 
ódio: frutos de satanás! Querem vingança contra os irmãos: irmãos contra irmãos... 

Divisão! Dúvidas, lamentações, choros incontidos! Dor! Muita dor! O 
arrependimento virá tarde! Tarde demais! Apodrecerão! As línguas e seus  livros o fogo 
devorará... A podridão os comerá! Ruirão como velharias... 

Mas inocentes sofrerão... E isto o Pai não perdoará!  
Rugirão! Depois implorarão se ajoelharão... Mas os males são grandes demais... 

Fortes demais... 
Tens o Evangelho... Segue-o! Não deves ler outros, pois receberás do Céu o que 

precisares.   Semeia! Só! 
Não colherás: só semearás! Não colherás: só semearás! Muitas lutas, muitas 

perseguições: segue em frente! Encontrarás algo e isto te dará novas forças e abrirá 
corações. Algo diferente. Deves confiar. Só confiar! 

Deves rezar, rezar, rezar... E semear... Só semear... A boa semente! Não brotará 
diante de ti, não as verás florescer: isto te será escondido! 

A paz virá, o amor virá, a  felicidade desabrochará: perfume, orvalho, frescor... Paz! 
Muita paz! O teu lar, o teu mundo concebido por Deus virá. Mas antes sofrerás... 

Terás muitas orientações do Céu e deverás seguir... Mas lutarás com o livre 
arbítrio, a iniciativa, a coragem, e muitas vezes estarás só! E chegarás a duvidar... 

O inimigo te quererá amordaçar, chicotear! Passarás, mas sofrerás! (*) 
Viverás isto... Será preciso! E também será preciso o amor, muito amor para 

vencer. E deverás vencer no falar, no agir, no andar... Amem! 
Almas fortes do teu lado sofrerão também: almas que te amam e são amadas. 

Fortes, te ajudarão... Perceberás! 
As correntes são fortes, o inimigo é forte e precisarás então desta ajuda. 



Reza por elas e aceita a ajuda. Amém! Abençôo-te. Conta Comigo! 
(E Palmira?) 
O tropeço, a luta, a vitória: o Céu lhe será dado. Mas a escada é alta, muitos 

degraus... Mas galgará e alcançará o Céu! Valeu a luta... O amor! Amém! 
Muito obrigada! 
Maria, Mãe do Universo! 
 
       (*) Notem que estas perseguições contra o Cláudio e contra o Movimento Salvai 

Almas, já estão acontecendo. Aliás, nunca deixaram de existir, desde as primeiras 
sementes. Mas o que temer, se esta é exatamente a primeira prova da boa profecia? 
Todos os profetas do tempo antigo foram perseguidos, marginalizados, porque 
pregavam a mudança necessária e a correção dos desvios.  Porque chamavam a 
atenção para os sinais dos tempos. E sempre, o poder negro, estabelecido no erro, 
combateu aquilo que mexia com suas podres estruturas. Com sua teologia! Quem 
venceu então? Deus, e aqueles que lhe foram fiéis! E aqui não será diferente! Quem se 
manter fiel até o fim será salvo! Jesus disse isso! 

       Assim, o que poderia ser doloroso para nós, entretanto, nos dá sustentação e 
certeza de estarmos no bom caminho. Mas é sim, difícil entender que pessoas que 
nunca vieram ver, não se deram ao mínimo trabalho de observar, estudar com amor e 
carinho, venham antes com as espadas. A condenação sumária! Sem investigação! 
Pior, usam as espadas e espetam de longe, por absoluta e abominável covardia! Pelo 
que “ouviram dizer”!  

       Isso quando todo nosso trabalho é um livro aberto. Vinde e vede! Como pediu 
Jesus! Com amor! Querem provar que estas mensagens estão mesmo escritas nas 
agendas? Está aberto a qualquer padre ou bispo que queira investigar! Venham ver se 
conseguem ler a tinta vermelha! Mas a mensagem está lá, e o Cláudio a irá lendo! 
Palavra por palavra, como está sendo relatado aqui. Ai dos incrédulos! Dos juízes de 
aluguel!  

       Bem, os veredictos para estes, já estão na mensagem! Rezemos por eles! 
  
13/07/2006 - O inimigo dará as ordens 
 
... Porque o inimigo tem contra cada um, as armas letais e seus ataques são 

individuais: cada pessoa é atacada de forma diferente e na mesma casa podem ocorrer 
muitos ataques... 

As famílias serão praticamente destruídas como famílias: pais e filhos se separarão. 
Esposo e esposa... A família não terá apoio... Não terá valor. 

Dentro das casas, o inimigo dará as ordens. Muitas lutas, muitas perseguições... 
Muito choro. E poucos para ajudar! 

O demônio, astuto, saberá conduzir a consciência e os corações e haverá 
devassidão, desordem, caos. 

Poucos rezarão. Poucos terão forças. Estes poucos também serão perseguidos e 
alguns mutilados e destruídos! 

Será necessária a força do Espírito Santo, pois o inimigo agirá com a força toda: o 
Espírito Santo de Deus é mais forte, contudo... 

Forças inimigas, orientadas pelos demônios seduzirão aos homens e se aliarão a 
muitos formando exércitos poderosos. 

Haverá muitos santos, pois muito sangue será derramado. 
Quando forem divulgadas estas linhas, sabereis que tudo isto já se arma e já age 

no meio do povo de Deus, e então tudo estará próximo de acontecer. 
As lutas também serão individuais, pois o inimigo atacará pessoa a pessoa, com 

todas as armas, com o fim de destruir todos os alicerces de família, ou sociedades 
voltadas a Deus!... 

Estará próximo o Reino de Deus! Estará próxima a vinda de Jesus: a vinda do Rei! 
Amém! 

Jesus! 
 
20/11/2006 - Dizei SIM a Deus! 
 



O vosso SIM a Deus salvará o mundo! 
Além das almas que conheceis e que vos tem sido apresentadas, Deus tem 

resgatado milhões de outras! A vossa missão é Missão: Resgatar almas! 
Obviamente podeis pedir o que quiserdes pela intercessão delas, mas vossa missão 

principal é pedir o resgate delas. Muitos rezam por elas, mas pedem troca. Pedem 
condições! 

Podeis pedir o que quiserdes pela intercessão das almas, pois elas têm grande 
poder de intercessão, mas não podeis impor como condição a troca de favores! Elas 
precisam de Amor! 

Deus quer mudar o mundo conforme suas promessas, mas percebe que o homem 
não faz nada por merecer: O homem quer benefícios! O homem não se ajuda! 

Ora, o mundo é de Deus e não dos homens! O mundo Deus o criou para os homens 
viverem o Seu Reino! 

O mundo é de Deus! Os homens são de Deus! Deus pode então, fazer o que lhe 
aprouver, sem precisar depender dos homens. 

O demônio é criatura de Deus, não como demônio, pois Deus o criou Anjo, para 
partilhar com Ele, o Céu! 

Os homens, Deus os criou para o Céu, que deveria ser compartilhado desde a 
terra... Os homens, no entanto, ouvem mais fortemente o chamado do demônio do que 
o de Deus! Os homens usam de seu livre arbítrio para dizer SIM ao demônio. 

 O demônio só pode atingir o homem se este lhe permitir! Os homens caem porque 
querem. Deus não tem obrigação nenhuma de levantar os homens... Mas o faz por 
Amor, e, por Amor quer salvar os homens... Se estes lhe disserem SIM! Porque Deus 
obedece ao livre arbítrio, um presente Dele mesmo, ao homem! 

Ai dos que não ouvem a Deus! Ai dos que perdem Seus filhos! 
A ceifa é iminente! Vós já estais vivendo o amadurecer do trigo! 
Cuidado, filhinhos! Os grandes olhos do demônio estão vos cegando; seus 

chamados estão vos tornando surdos para Deus! 
O mundo atrai, o demônio atrai. O mundo que Deus planejou e criou é diferente 

deste vosso, planejado pelos homens que contam com a astúcia dos demônios... Este 
não é o mundo que Deus quer! Por isso, por que haveria Ele de permitir mais tempo? 

O demônio precisa ser banido, mas se o homem o aceita e segue seus conselhos, 
como pode ser banido? 

Olhai filhinhos: O que tendes feito? Olhai o que tendes feito com o vosso coração: 
egoísmo, ódio, contendas, disputas... Chegastes ao chão! Chegastes ao pó! E ali 
mesmo, havereis de permanecer para sempre, após o veredicto de Deus! 

Comparai o mundo como Deus o criou: o Paraíso! E como vós homens, o deixastes? 
Lama, deserto, caos. E criastes para vós e para vossos filhos... Para vossos 
descendentes! 

Como Deus vos poderá perdoar? Não sejais irracionais! Levantai vossas cabeças e 
olhai para Deus: apesar de tudo, Ele vos estende a mão... Apesar de tudo! Amém! Ele 
tem saudades de todos vós! 

Mas só o vosso SIM a Ele, permitirá o vosso resgate! Caso contrário, a lama é o 
vosso fim! Amém! 

Olhai o alto e aproveitai o vosso tempo para o perdão e para o amor. O vosso SIM a 
Deus, salvará o mundo. Amém! 

“Jesus!” 
 
30/09/2007 - A batalha final 
  
No momento em que forem divulgadas estas linhas, iniciar-se-á a luta forte do 

inimigo contra este Movimento e contra todos os que dele fazem parte. 
A luta trará sofrimentos terríveis e dores profundas! 
Tais tribulações, tais provações, servirão de apoio às almas, isto é, cobrirão as 

penas por elas devidas, e assim chegarão mais rapidamente ao Céu, e isto acontecerá 
também com as que estiverem na Grande Torre! 

O inimigo não vos deixará em paz um instante sequer, nem a vós e nem as vossas 
famílias. 



Será necessário um amor ainda maior de vossa parte, e a certeza de que, com  isto, 
Deus poderá abrir as portas do Céu, ou do reino que procurais! 

Tereis de somar paciência, fortaleza, fé e amor! 
Tereis de lutar com ardor e sem tréguas, pois o inimigo assim fará! 
O Céu vive em constantes batalhas na ajuda aos filhos que na terra vivem as 

tribulações provocadas pelo inimigo. 
O Céu vive em batalha na defesa dos filhos incautos e que correm riscos. 
O Céu guerreia incessantemente na busca da libertação dos filhos de Deus! 
Lutas cerradas, cruéis, sangrentas e sem tréguas... 
Contudo, a partir de agora, também estas lutas serão vossas! 
E jamais houve lutas assim! 
Sois, agora, os guerreiros que precisam determinar ao inimigo o seu devido lugar! 

Sim, os homens devem assim proceder, para que o inimigo possa ser derrotado e 
assim eliminado pelo próprio homem: o homem precisa mostrar sua força, seu poder, 
sua fé... As batalhas derradeiras são do homem! 

A Vitória será do homem! 
E assim o homem terá o direito de viver com Deus, por todo o sempre! 
E viverá no Novo Paraíso! 
O demônio mudou o homem no inicio da história... O homem dominará o demônio, 

no final da mesma história! E para sempre! 
Filhinhos: lutai! Não será fácil, pois os problemas se multiplicarão e por muitas 

vezes, vos julgareis fracos, e as dúvidas tomarão lugar em vossos corações. 
Será muito difícil! E muitos desistirão da batalha! 
Ao vencedor, a Taça do Amor! 
O reconhecimento eterno do Amor de Deus, e o conseqüente prêmio prometido por 

Ele: O Paraíso no Novo Reino, com Deus, para sempre! Amém! 
A luta começou! Amém! 
“Jesus!” 
  
10/10/2007 - Não difameis os sacerdotes 
 
Rezai pelos sacerdotes e não os difameis! 
Filhos, prestai atenção: Vosso trabalho, vossas mensagens estão sendo 

adulteradas... Mensagens de suprema importância, estão sendo induzidas à 
inutilidades, que não condizem com os planos de Deus. 

Os exemplos mostrados serviriam para atrair os filhos à Casa Paterna, mas são 
usadas como flechas a ferir os sacerdotes ou outros operários da Messe! 

Por isso, filho, as mensagens sobre os 61 e os da Turris Ebúrnea não poderão mais 
ser divulgadas... 

Por ora, não serão dadas a conhecer e permanecerão guardadas até que o Pai 
novamente determine a publicação. 

Por muitas vezes tenho pedido e insistentemente: 
“Rezai pelos sacerdotes e não os difameis!” 
Fazei isto então, para que o reino de Satanás não venha a caminhar convosco em 

uma guerra ainda mais sangrenta contra a própria Igreja. 
Filhos, continuai o vosso trabalho: Evangelizai. 
Apenas, Evangelizai e não vos preocupeis com os outros. Amém? 
“Jesus!” 
 
11/02/2008 - Chamados de surpresa 
 
“Sois escolhidos! E isto é missão! 
Sois escolhidos! E isto é responsabilidade! 
Sois escolhidos, porque Deus confia em vós! 
Seria bom, se aceitásseis a Missão... Porque então, muitos filhos seriam resgatados 

por vós, e o Reino dos Céus cresceria por causa de vós! 
Tendes uma Grande Missão, a vós confiada pelo Grande Deus, Senhor de todas as 

criaturas, que percebe em vós, instrumentos hábeis para a Missão de Seu reino! 
Amém! 



Todos serão chamados de surpresa! A maioria estará despreparada, e quando tudo 
passar, as indagações não serão respondidas! Ficarão milhões (de pessoas ) sem ação! 

Não haverá nada a fazer! Restarão lágrimas, gemidos, dores... E remorso! 
Acontecerá a qualquer momento! 
Deus orienta o homem desde a criação! O homem se orienta por si, desde a criação! 

E tem criado problemas para si... E para a criação de Deus! O homem cegou seus 
olhos. Cerrou seus ouvidos... Escuta-se a si próprio, e enxerga-se a si próprio... E se 
vê bonito! Perfeito! Esquece-se de que não pode ver a essência do Deus que o conhece 
em todos os detalhes. 

Fecha-se para esconder-se e esquece-se de que as chaves estão com Deus! O 
homem não aprenderá: caminhará no lodo, nas estradas desordenadas dos males, dos 
erros...  Amará o demônio! Obviamente é obra dele! Para qualquer desgraça, fracasso, 
doenças, negócios insatisfeitos, acusará o demônio! Obviamente isto é obra dele! Para 
milhões, o demônio estará em toda a parte, e certamente estará... Mas com o 
consentimento do homem! 

O homem possui um grande Dom que é presente de Deus! E ninguém doa a 
ninguém este presente: o Livre Arbítrio! A liberdade! 

O homem é livre, e por isso, se deixa o demônio agir nele, é por livre vontade! 
O homem procura caminhos incríveis, em outras doutrinas, outras ideologias e 

procura para seu próprio bem e não para a salvação! E para a salvação, bastaria tão 
somente, escolher certo! Mas usa o livre arbítrio para sua liberdade terrena e assim 
caminha para a PRISÃO ETERNA! 

Os demônios são as bestas responsáveis pelo desastre do mundo... Por 
consentimento do homem! Nada! Absolutamente nada, o demônio fará, sem este 
consentimento! O consentimento do homem livre, do homem criado por Deus para a 
parceria de criar um mundo melhor para o homem! 

O homem é livre para sempre, ou prisioneiro do demônio para sempre! 
Tem o Livre Arbítrio – presente de Deus! Amém!” 
“Jesus!” 
  

 
FINAL: PEDIDO URGENTE DE NOSSA SENHORA. 

 
1) Pede às pessoas que formem equipes para rezar nos cemitérios. Não precisa ficar 

um dia inteiro, mas poucas orações conforme relatamos a seguir. A própria visita em 
si, com tal objetivo, já é uma grande oração e uma prova de amor pelos padecentes. 
Estas visitas de amor visam remir rapidamente as almas, que nos dias atuais não 
ficam em média mais de três dias padecendo. 

Como se faz? Reza-se andando por entre os túmulos conforme Ela pede: Filhinhos, 
paz! (...) Hoje vos convido a serem caminhantes dos cemitérios. Procedei assim! Rezai: 
em nome do Pai, Oração ao Espírito Santo, Credo, Pai Nosso, Oração do 
Ângelus, Glória, Oração de Santa Gertrudes, Terço do Amor, Salve Rainha, três 
vezes a jaculatória: dai-lhes Senhor, o descanso eterno – e que a luz perpétua 
as ilumine. Amém!  

Eu vos convido filhinhos, todos, para este apostolado. Deveis anotar o nome dos 
cemitérios e o lugar e enviar a lista ao Cláudio. O purgatório precisa ser salvo. Os 
cemitérios precisam ser campos santos, campos de oração e reflexão.  Muito obrigada 
por vosso amor. Eu também vos amo muito e vos acompanho em todos os momentos de 
vosso dia-a-dia. E vos abençôo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém! Maria, Mãe do Universo. 

 
     LEMBREM-SE: 
1) Não precisa ficar muito tempo rezando, mas é preciso um grande amor pelas 

almas e um desejo ardente de as libertar do purgatório. Por Jesus, o único que salva! 
2) Não precisa levar água benta para “exorcizar” as almas, porque elas já são 

benditas. Água benta não salva almas! Sacramental é apenas para os vivos. 
3) Quanto mais pessoas forem rezar, melhor, pois é maior a intercessão. 
4) Se preferirem, voltem sempre ao mesmo cemitério, ou visitem sempre um novo. 



5) Depois das visitas, relacionem os nomes dos cemitérios, assim como as 
pessoas que rezaram junto e nos enviem pelo correio para anotarmos no Livro Azul. 

6) Também podem nos enviar as listas de seus falecidos, parentes e amigos, para 
que as coloquemos no Livro da Luz, para rezarmos por eles. Quanto mais nomes nós 
tivermos mais serão os santos intercedendo e mais rápida será a libertação de todos. 

 
PEDIMOS 1: Não tenham medo! Já passamos em mais de 10.000 cemitérios e 

nunca fomos expulsos de lá, nem mesmo dos cemitérios evangélicos e outras religiões. 
Aliás, todos gostam e até pedem que rezemos pelos seus falecidos. É com imensa 
alegria que fazemos isto!  
 
    2: Aos amigos leitores dizemos que Dona Palmira, deste livro faleceu em 
20/08/2002. A todos que quiserem acompanhar o final da história dela, o que 
aconteceu após sua morte, seu julgamento diante de Deus, seu Purgatório e sua ida 
ao Céu, sugerimos entrar obter o livro AS ALMAS FALAM, onde está todo o epílogo de 
sua vida, morte, julgamento, Purgatório e glorificação. É arrepiante. 

  
3: Nossa Senhora nos pediu por estes dias, que os leitores leiam e divulguem com 

urgência, também o nosso livro: NOVO MATEUS, CAPÍTULO 24, porque ele é um 
chamado aos eventos que logo acontecerão. São importantes também o Livro da Vida, 
com seu chamado a conversão e o Confesse Bem, com ensinamentos preciosos sobre o 
Sacramento da Confissão, ensinando a confessar.  

Uma guerra está em curso, e ela fará ativar ódios em todo o mundo, em especial 
nas nações árabes. As confusões desta guerra, não mais terminarão, até que, mais 
adiante, ecloda uma Guerra Mundial, com graves desastres para toda a humanidade. 
Mas tudo no tempo de Deus, pois só o Pai sabe das datas. Rezar o Rosário é a arma 
contra a guerra!  

Para isso estamos em campanha, oferecendo tercinhos e escapulários a todos os 
que necessitam. Eles vão com a bênção sacerdotal e o toque da Mãezinha do Céu. 

 
NOSSOS LIVROS: 

  
01 – Salvai Almas – a Ponte da Salvação.................... R$ 2,00  
02 – Livro 2 – Santos e o Purgatório........................... R$ 2,50 
03 – As Almas Pedem Socorro – Mensagens................ R$ 2,50 
04 – Mateus Cap. 24 – sobre a 2ª Vinda de Jesus....... R$ 3,00 
05 – Uma Teologia Morta – contra teologia libertação.. R$ 1,50 
06 – Eclipse do Sol – sobre a Eucaristia...................... R$ 1,50 
07 – Ele Vem – Sobre a queda do astro....................... R$ 3,00 
08 – Mãe da Santa Cruz – Milagre de Erechim............ R$ 3,00 
09 – Os Demônios no Caminho dos Filhos de Deus..... R$ 3,00 
10 – A Caminho do Pai – o Purgatório.......................... R$ 0,50 
11 – A Comunhão dos Santos – Mensagens de Jean.... R$ 7,00 
12 – Jovem, Quem És? – Padre Nicolau....................... R$ 3,00 
13 – O Livro da vida.................................................... R$ 3,00 
14 – Comunidades de Amor........................................ R$ 2,00 
15 – As 15 Orações de Santa Brígida........................... R$ 0,50 
16 – Deus mandou fazer imagens................................ R$ 2,00 
17 - Via Sacra de Maria.............................................   R$ 2,00 
18 - Livro de Orações da capelinha..........................     R$ 5,00 
19 – Acendei vossas lâmpadas – Jean (2)...................   R$ 8,00 
20 – O perigo das Seitas............................................   R$ 2,00 
21 – A Existência dos anjos.......................................   R$ 4,00 
22 – O Pai Faz Milagres.............................................   R$ 5,00 
23 – As Angustias da Igreja.......................................   R$ 5,00 
24 – Perigo das seitas................................................   R$ 2,00 
25 – Manto de Maria..................................................  R$ 3,00 
26 – Caminho do Céu................................................   R$ 5,00 
27 – Almas Falam vol 1 e 2........................................   R$ 5,00 



28 – O Milagre do Fim...............................................   R$ 3,00 
29 – Confesse Bem....................................................   R$ 1,00 
             

 
PEDIDOS PARA: 
 
Arnaldo Haas 
Avenida Jorge Lacerda, nº 963 
88443-000 – Vidal Ramos – SC 
 
Fone/Fax > 47-3356-1154 
 
E-mail > ahaas@flynet.com.br 
              aarao1@gmail.com 
 

     Consulte nossos sites: 
www.salvaialmas.com.br 
www.recados.aarao.nom.br 
 
 


