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O Objectivo deste Tratado ▲ 
 
O mundo e humanidade estão em avançado estado de degradação… 

mas de tal maneira bem maquilhados, que quase não se dá pelo facto. 
A maquilhagem, as operações plásticas, a publicidade e a 

desinformação, fazem autênticos  “milagres” no campo do despiste e do 
engano. 

 Criaram-se barreiras de protecção à consciência das pessoas com o 
objectivo de as impedir de sofrerem com a tomada de consciência do 
avançado estado de degradação em que vivem.  

A exemplo dos analgésicos utilizados na medicina tradicional, 
desenvolveram-se, no campo social, fórmulas capazes de iludir a opinião 
colectiva e individual das pessoas, com o objectivo de lhes tirar o 
sofrimento pela aquisição do verdadeiro conhecimento da gravidade da 
situação mundial em que se vive, bem como da ansiedade que adviria se 
porventura tomasse conhecimento real dos perigos que a humanidade 
corre, continuando no trajecto que tem vindo a trilhar. 

Qualquer atitude coerente que se pretenda assumir nos tempos em 
que vivemos, tem inevitavelmente que ter início numa análise dum 
passado recente e do desenrolar dos acontecimentos da actualidade, 
para mesmo que utilizando processos simples e consensuais, se possa 
projectar no futuro o que será o desenvolvimento do actual status quo. 

Devemos pois a partir de visão global e identificação dos principais 
problemas planetários, tentar descobrir soluções possíveis para os 
problemas detectados, e a seguir pô-los em prática. 

O grande problema da humanidade neste presente século, foi aceitar 
ser dirigido por homens que sempre adoptaram soluções do mesmo tipo. 
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Quero dizer com isto, que tendo optado por soluções com objectivos 
distintos e utilizando metodologias diferentes, sempre no entanto se 
colocaram ao mesmo nível de intervenção, ou seja, a um nível meramente 
material. Com este material, quero dizer exactamente o que a palavra 
significa no seu primeiro sentido, a nível da matéria. 

O optar por um nível diferente de intervenção, e anteriormente por um 
nível diferente de análise e de explicação dos factos, torna-se hoje 
evidente e imprescindível, já que todas as anteriores análises e soluções 
falharam redondamente até à presente data. 

Esta tentativa exige coragem e um novo tipo de conhecimentos, que 
tendo estado sempre ao alcance do homem, este nunca os quis utilizar, 
julgando que pela sua natureza e simplicidade nunca seriam capazes de 
resolver os problemas, até porque todo o processo nunca foi evidente e 
comprovável pelos métodos científicos de que o homem na generalidade 
tanto gostou sempre de utilizar. Daqui partiu o grande erro da 
humanidade, que conduziu ao descalabro total em que vivemos. 

Quando se inicia esta pesquisa, não há garantias, mas os resultados 
vêm ultrapassar em muito as perspectivas iniciais, e as descobertas que 
se fazem são quase que incríveis. 

É este percurso de análise, de explicação dos acontecimentos e do 
apontar de soluções, o grande objectivo deste Tratado.  

O Mundo está um caos… no entanto, Deus existe e assiste a todo este 
drama que as suas criaturas passam. Deus tem um conhecimento real do 
drama pelo qual a humanidade passa, não um conhecimento parcelar, 
adulterado e falseado que a maioria de nós tem. 

Todos os dias só tomamos conhecimento de um bilionésimo do 
sofrimento do homem neste planeta. Deus toma um conhecimento total, 
a 100%, do sofrimento do homem em todo o planeta, e com ele sofre, com 
cada uma das suas criaturas. Ele por Amor, sofre o que elas sofrem. 

Então se Deus é Amor, como consegue suportar Ele próprio a tanto 
sofrimento e não interferir visivelmente na história da humanidade para 
evitar tanta dor, tanto desmando, tanto caos, tanta injustiça? 

Foi este aparente dilema que despertou em mim, num momento crucial 
da minha vida em que se deu um estranho acontecimento, a necessidade 
imparável de descobrir o que estava de certa maneira escondido, oculto 
à maioria dos olhos do comum dos mortais, e que lançando Luz sobre 
aquele dilema, o dissolve, explica e acaba finalmente por o fazer 
desaparecer. 

É esta trajectória de descoberta, foi esta descida e viagem ao 
desconhecido, esta escavação nas ruínas de uma sociedade deteriorada, 
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que me levou a testemunhar as maiores e mais incríveis descobertas a 
que o homem alguma vez teve acesso. 

As descobertas desta expedição a um mundo desconhecido da maioria 
esmagadora da humanidade, foram de uma dimensão desmesurada, mas 
de tal importância e força, que explicaram os maiores enigmas até agora 
inexplicados, apontaram a solução para os problemas nunca resolvidos 
até hoje na história da humanidade, e ainda, como se não bastassem as 
anteriores consequências das descobertas, apontaram com clareza o 
futuro próximo, o que se vai passar para além do ano 2.000. 

 
 

Esquema formal deste Tratado ▲ 
 
Esta narrativa vai ser feita com uma formatação inexistente no campo 

editorial. Vai ser feita a 2 níveis, na tentativa de tornar claro e fácil o 
esclarecimento de um enigma poderoso e vital que tão bem tem sido 
guardado no segredo dos “deuses e senhores” deste mundo. 

Nas páginas da direita far-se-á a narrativa propriamente dita e que é 
por assim dizer o diário de bordo desta expedição.  

Nas páginas da esquerda, apresentam-se textos históricos e 
documentação fidedigna que corroboram, testemunham e comprovam a 
narrativa. Estas, conterão textos das Sagradas Escrituras, Textos de 
Inspiração Divina  posteriores ao Apocalipse de S. João, verdadeiras e 
aceites como tal pela Igreja de Cristo. 

 
Serão consideradas e nomeadas neste âmbito, 2  categorias da 

Revelação Divina: 
- Revelação Pública, que é toda aquela extraída das Escrituras 

Bíblicas.  
- Revelação Privada, toda aquela que for posterior ao Apocalipse de 

S. João, mas também aceite pela Igreja. 
 
Outros diversos testemunhos, conceitos e factos aprovados ao longo 

de mais de 2.000 anos de Tradição da Igreja, e que constituem portanto, 
também Doutrina da Igreja, serão igualmente apresentados nas páginas 
da Igreja. 

Em algumas situações serão apresentados também estudos, teses, 
descobertas e notícias nesta página da esquerda. 
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A proveniência dos textos ▲ 
 
Apesar dos textos serem essencialmente extraídos da Bíblia Cristã e 

da sua Tradição, não quer isto dizer que este  Livro se destina só aos 
Católicos, mas muito  pelo contrário, destina-se a todas as profissões de 
fé diferentes e alheias aos grandes segredos da história da humanidade 
aqui desvendados, e que dada a sua importância se torna imperativo 
serem conhecidos por todos os homens de recta intenção, que pugnam 
pela Verdade, pelo Bem e pela Justiça. 

A grande vantagem de utilizar os textos Bíblicos, é de que nos textos 
Bíblicos encontram-se de facto todos os Meios de Salvação e toda a 
Verdade postos à disposição da Humanidade. Há que divulgá-los e 
clarificá-los à Luz dos últimos e mais recentes acontecimentos da história 
da humanidade, em que estão envolvidos acontecimentos de crucial 
importância de ordem espiritual e divina, que na sua maioria são  
encobertos e afastados dos meios de divulgação dos noticiários ao nível 
planetário. 

 
 

As 2 ordens de análise e de intervenção ▲ 

 
Neste processo de tomada de consciência do que realmente se passa  

com a humanidade,  torna-se imperioso lidar com dados não só de índole 
material, mas também de outra ordem, para se conseguir ter uma visão 
correcta da realidade. O drama da humanidade é que só tem analisado a 
sua existência no plano meramente material e daí não ter conseguido 
encontrar meios eficazes de resolução dos seus problemas, já que 
amputando o campo de análise e de actuação, cada vez se afunda mais 
na teia que lhe é tecida no campo real mas não material e que 
inevitavelmente a tem conduzido ao caos, à desgraça e à infelicidade. 

Neste processo de tomada de consciência, não podemos pensar só 
em nós, mas em todos os que nos rodeiam, em toda a humanidade. 

Ao ler este tratado, poder-se-á passar  por algumas fases: 
- Em primeiro  lugar poder-se-á ler mas não entender. 
- Em segundo lugar, poder-se-á depois de entender, ler mas não se 

acreditar. 
- Numa terceira fase, estas duas etapas serão ultrapassadas através 

de pistas contidas no próprio texto, e conduzir-nos-ão a ler e a acreditar. 
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Gobbi, 24/12/1983, par. 10  

Está próximo o seu segundo natal. Comigo vivei as horas finais deste 
segundo advento na fé, na oração, no sofrimento aceite e compreendido, 
na expectativa de que chegue logo o grande dia do Senhor. 

 
 

Gobbi, 17/2/1988, par. 7  

Está a chegar o término do período do tempo, concedido pelo Senhor à 
humanidade para a sua conversão. 

 
 

Gobbi, 31/12/1992, par. 4  
Tenho-vos anunciado repetidas vezes que se aproxima o fim dos tempos 
e a vinda de Jesus na glória. 

 
 
 
 
 

A continuidade temporal da Revelação Divina ▲ 

 
Um outro aspecto que devemos ter presente é de que a Revelação 

Bíblica não conclui a Revelação Divina. A Revelação Divina só se 
encontra completa no conjunto da Revelação Bíblica e das Revelações 
Privadas. Estas Revelações Privadas não vêm alterar ou completar a 
Revelação Bíblica, mas tão só vem actualizá-la, já que a Bíblia é um 
conjunto de textos escritos por diversos profetas, apóstolos e discípulos 
em diversas épocas passadas da humanidade 

Só assim se compreenderá que o desejo de Deus seja que 
consideremos que os textos Bíblicos estão hoje em dia a ser relembrados 
e explicados, em mais uma das muitas provas da Misericórdia Divina, 
através das Revelações Privadas feitas aos profetas dos nossos dias, dos 
quais  podemos  citar alguns dos maiores e mais conhecidos e nossos 
contemporâneos, tais como a irmã Lúcia, o padre Gobbi, a Conchita de 
Garabandal, os videntes de Medjugorje e o José Luís e o Juan Antonio.  

Assim sendo, na constante luta de nos orientarmos no emaranhado 
desta vida, devemos nos servir, não só dos textos Bíblicos, mas também 
dos textos escritos pelos profetas dos nossos dias e que nos trazem a 
palavra de Jesus e da Virgem Maria, avisando-nos dos acontecimentos 
desta transição de século e de milénio que antecedem o Fim do mundo. 
Gobbi, 24/12/1983, par. 10  

 
 
 
 
 

Gobbi, 17/2/1988, par. 7 

 
 
 
 

Gobbi, 31/12/1992, par. 4 
 
 
 
 

MensagensdaVirgemMariaaoPadreGobbi-ResumoProfetico.htm#m280
MensagensdaVirgemMariaaoPadreGobbi-ResumoProfetico.htm#m375
MensagensdaVirgemMariaaoPadreGobbi-ResumoProfetico.htm#m486
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O papel e a necessidade da cooperação humana no Plano da 
Salvação ▲ 

 
Qual de nós ficará indiferente e apático, se nos disserem que, devido 

a uma doença grave, iremos morrer dentro de muito pouco tempo?  
Qual de nós não tomaria medidas, por poucas que fossem, para 

preparar a nossa partida...? 
Qual de nós ficaria indiferente e apático, se funcionários públicos 

“credenciados” viessem ter conosco e nos dissessem que, dados os 
interesses nacionais e a execução de planos governamentais, o local 
onde vivemos iria sofrer grandes mutações, que muitos iriam ser 
desalojados, e caso não aceitássemos os seus conselhos de 
realojamento, quando se iniciassem as obras, podíamos sofrer graves 
acidentes, quem sabe mesmo a morte? 

Certamente, a primeira atitude a tomar era de nos informarmos de 
quais os planos existentes para a zona e as datas do início dessas 
intervenções. Íamos tratar de saber como e quem podíamos contactar, 
para iniciarmos todo um processo de mudança, urgente, eficaz e segura, 
com o firme intuito de nos pormos a salvo, a nós próprios e aos nossos 
queridos. 

 
Foi esta procura do que se está a passar de facto no mundo que 

habitamos, tão cheio de contradições, perigos, injustiças, sofrimentos, 
que me levou a iniciar esta expedição naquilo que desconhecemos por 
opção, mas que também se diga, condescendamos, sempre 
pressentimos existir e estar só a aguardar a nossa predisposição para 
iniciarmos a sua descoberta. 

Os grandes avisos do perigo que corremos têm vindo 
sistematicamente do além, do Céu, do próprio Jesus Cristo e da VIrgem 
Maria Sua Mãe. Estes avisos têm-se concretizado através de múltiplas 
aparições e mensagens, as quais sistematicamente não são acreditadas 
pela maioria esmagadora da humanidade, nem são divulgadas, chegando 
mesmo a serem escondidas. E coisa engraçada que se dá em todo o 
processo do conhecimento destas mensagens, é que numa primeira fase 
nós apontamos o dedo à Igreja Católica e a acusamos de demasiada 
credibilidade e de tentar fabricar essas asneiradas para sua própria 
publicidade e interesse. Mas com o avançar do tempo, da busca e do 
aprofundamento do seu conteúdo, das pessoas envolvidas e dos 
acontecimentos que as acompanham, vamos progressivamente mudando 
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a nossa opinião, a nossa vida começa a ter uma análise e uma apreciação 
diferentes e passamos a apontar o dedo para a mesma  Igreja, não já de 
uma maneira tão incriminatória mas sim numa forma mais de a tentar 
ajudar a ultrapassar os seus problemas, e nessa fase com a nítida e sólida 
convicção de que existe muito cepticismo,  muita má vontade, grande falta 
de abertura, e de ser tão estranho haverem algumas aparições e 
mensagens que ainda não foram aprovadas oficialmente pela Igreja, e as 
quais saltam à vista serem verdadeiras… 

Esta mudança de atitude de todos aqueles bem intencionados e de 
coração aberto que buscam a verdade e se metem de corpo e alma nesta 
descoberta é extremamente salutar para os próprios e para a sociedade 
em geral. Estes frutos bons para cada um e para todos em geral é fonte 
segura de ensejo para multiplicar estas experiências e esta pesquisa. 

Destas mensagens de Jesus e da Virgem Maria, há um grande filão 
que trata de desvendar o futuro e a explicitar o profetizado na Bíblia com 
frases herméticas e pouco claras. 

Tem sido precisamente esta parte das mensagens de Jesus e da 
Virgem Maria, muito em especial as dadas ao padre Gobbi, que têm 
sensibilizado verdadeiras multidões, e me levou a sistematizar de uma 
forma sucinta os pontos mais importantes dos Sinais dos Tempos que 
indiciam o Fim dos Tempos e a proximidade iminente de Novos Tempos, 
de acordo com as Revelações Bíblicas e Privadas, portanto as 
Revelações passadas e presentes. 

A descoberta do conteúdo destas Mensagens, da mesma forma que 
modificou a minha perspectiva da história e da vida do homem, pode 
também fazê-lo a qualquer um que mergulhe sem medos e receios nesta 
aventura, que é descobrir o que o Além, o que o Deus Todo Poderoso tem 
para nos dizer. 

Depois de entrarmos em contacto com a plenitude das Suas 
Mensagens, não restam dúvidas de que são verdadeiras e de que alguma 
coisa tem realmente de mudar nas nossas vidas… 

Este Tratado é composto por 2 volumes, dos quais o segundo é um 
complemento para aprofundar determinados assuntos abordados no 
primeiro. No Segundo volume encontram-se não só todos os textos 
utilizados no primeiro, sistematizados pelos profetas que os veicularam, 
mas também de outras passagens importantes que devem ser 
conhecidas. 
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Discurso de Fidel de Castro, na recepção ao Papa João Paulo II, na sua 

visita a Cuba 

Hoje, Santo Padre, o genocídio é perpetrado novamente quando, pela 
fome, pela doença e pela sufocação económica total, alguns tentam 
subjugar este povo a aceitar os ditames e as regras da mais poderosa 
potência económica, política e militar da história; muito mais poderosa 
que a antiga Roma, que durante séculos mandou as feras devorar 
aqueles que recusavam abdicar da sua fé. Como aqueles cristãos 
horrivelmente chacinados para justificar os crimes, nós que somos 
chacinados como eles eram, preferimos mil vezes mais a morte que 
abdicar das nossas convicções. A revolução, como a Igreja, também tem 
muitos mártires. 

 INTRODUÇÃO ◄ ▲ ► 
 

Dissecação dos grandes flagelos da humanidade  ........................ 14 
Explicitação do ambiente de intervenção  ...................................... 21 
Desvirtuação das coisas para que foram criadas e sua 
degeneração  ..................................................................................... 26 
Perca de consciência individual e colectiva  .................................. 32 
Identificação do inimigo  .................................................................. 32 
Explicitação dos meios de intervenção  .......................................... 34 
Urgência nas soluções  .................................................................... 34 
 

 
 
 

Dissecação dos grandes flagelos da humanidade ▲ 

 
O mundo em que vivemos está um caos, mergulhado na injustiça, na 

guerra a todos os níveis (entre países, entre diferentes etnias, entre 
diferentes religiões, guerras institucionais, entre clubes, grupos 
empresariais, famílias rivais), mergulhado na poluição, na fome, na 
doença, no ódio, na concorrência, no consumismo, no ter, no crime, na 
imoralidade, na homossexualidade, no feminismo desenfreado, na 
perversão, na exploração, no tráfico humano, no assassínio de crianças 
através do aborto (o mais grave de todos os flagelos da humanidade).  

 
Não deixa de ser interessante relembrar o que Fidel de Castro disse 

no seu discurso de recepção ao Papa João Paulo II, na sua visita a Cuba. 
Discurso de Fidel de Castro, na recepção ao Papa João Paulo II, na sua 

visita a Cuba 
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Na sua longa peregrinação à volta do  mundo, teve oportunidade de 
ver com os seus próprios olhos muitas injustiças, desigualdades e 
pobreza, terras incultas e agricultores famintos sem terras, desemprego, 
fome, doença; vidas que podiam ser salvas com pouco dinheiro, sendo 
perdidas por falta dele; analfabetismo, prostituição infantil, crianças de 6 
anos de idade trabalhando ou pedindo esmola para sobreviver; cidades 
degradadas onde centenas de milhões vivem em condições degradantes; 
descriminação racial e sexual; grupos étnicos totalmente erradicados das 
suas terras e abandonados ao seu destino; xenofobia, desprezo por 
outros povos; culturas, que foram ou estão sendo destruídas; 
subdesenvolvimento e empréstimos usurários, dívidas impossíveis de 
pagar, trocas injustas, especulações financeiras ultrajantes; o ambiente 
sendo brutalmente e talvez irremediavelmente  destruído; corrupção 
generalizada, narcóticos, vícios e um consumismo alienador imposto aos 
povos como um modelo ideológico. 

 
A humanidade viu a sua população crescer quase 4 vezes só neste 

século. Há biliões de pessoas a sofrer fome e sede de justiça; a lista de 
calamidades humanas económicas e sociais não têm fim. 

 

 

 

 

Livro "Quanto falta para o fim" de António Gentili 

 

Tensão permanente entre o Leste e o Oeste    
A tensão entre o Leste e o Oeste resume-se e exaspera -se na ameaça 

nuclear, contra a qual continuamos a ser avisados por vozes autorizadas, 
tanto leigas como religiosas: "O mundo dorme sobre um barril de pólvora 
e é preciso que todos o saibam   Quem assim fala é A. Zichichi, presidente 
do centro cultural  Ettore Majorana" de Érice, pequena cidade onde, há 
anos, se vêm reunindo cientistas nucleares de todo o mundo, para 
examinar e possivelmente esconjurar a ameaça atómica.    

As suas previsões são decisivamente catastróficas. Mesmo no caso 
em que apenas fosse usada "uma mínima parte dos arsenais isso 
provocaria entre 500 a 1500 milhões de vítimas".  

Aí se afirmou que o perigo "das 40.000 bombas atómicas suspensas 
sobre as nossas cabeças", "cobriria de gelo o mundo"  e o fogo que se 
ateasse dum conflito nuclear seria "mais devastador que as próprias 
irradiações".   E são estes cientistas que nos advertem, a partir da capa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timidamente, mas com muito interesse, são aflorados temas actuais 

no livro de António Gentili, "Quanto falta para o fim", que nos ajudam a 
ganharmos consciência de alguns aspectos característicos da sociedade 
(leia-se selva) em que vivemos. 
Livro "Quanto falta para o fim" de António Gentili, de 1989 
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do seu "Bulletin of the atomic scientists" de que, segundo o "relógio da 
guerra atómica", estamos "a três minutos do apocalipse" .  

 
Todos os dias há guerra no mundo. 
Antes de documentar com mais precisão a ameaça atómica é 

oportuno notar que o mundo se apresenta à nossa vista em estado 
endémico de guerra. "Está em pleno desenvolvimento - escreve Paul 
Poupard - uma guerra silenciosa, que se vai arrastando" entre as duas 
super potências, que se reflecte em muitíssimos conflitos locais. Desde 
1945 até hoje, isto é, desde o "fim" do segundo conflito mundial, não tem 
havido um único dia sem guerra no nosso planeta.  

 
Desde aquela data até ao fim de 1975, mais de 70 países se 

envolveram em cerca de 140 acções bélicas com 20 milhões de mortos 
(metade de quantos registou a ultima guerra mundial). E entre guerras 
verdadeiras e conflitos locais podemos contar hoje uns quarenta.    

As despesas militares calculam-se, segundo estimativas, entre 275 e 
300 milhões de contos por ano, com um aumento, entre 1950 e 1980, de 
350%.    

A escalada da energia e dos meios para fins bélicos é, portanto, 
impressionante. Não temos intenção de deter-nos sobre a identidade das 
armas convencionais, nem das químicas e bacteriológicas, examinando 
exclusivamente as armas atómicas. A título, porém, indicativo do seu 
grau de periculosidade, vale a pena saber quanto se segue.    

Foi escrito que tais armas são capazes "de aniquilar mil vezes toda a 
população do globo" (J. Noch). São 160 as doenças provocadas por 
bactérias que poderiam ser usadas para fins mortais numa ofensiva 
bélica.    

"A arma biológica — escreve J. Noch, que foi representante francês 
no comité da ONU para o desarmamento — é cem vezes mais mortal que 
as armas termonucleares, e cem milhões de vezes mais do que as armas 
convencionais; é fácil de produzir e difícil de controlar. Para aniquilar 
qualquer espécie de vida num quilómetro quadrado, são necessários 
6.000 obuses de 75 mm, isto é, duas toneladas de explosivos 
convencionais, ou uma tonelada de armas químicas, ou dez quilos de 
armas atómicas, ou dez gramas de armas termonucleares, ou um só 
decigrama de armas biológicas".    

Voltemos agora ao perigo nuclear. Para fazermos uma ideia das suas 
dimensões bastará notar que:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A maioria das guerras de hoje em dia, desenvolvem-se muitas das 

vezes, não entre 2 países, mas dentro dos países e têm como 
intervenientes homens da mesma nacionalidade, mas com etnias, 
interesses ou religiões diferentes.  

 
 
 
Também aqui os interesses económicos tem uma relevância 

determinante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A corrida às armas biológicas torna-se melhor compreendida tendo em 

conta a sua eficácia devastadora. Revela por outro lado a ausência total 
de consciência entre os direitos e deveres do homem para com o homem. 

 
 
 
 
 
A potência e quantidade dos armamentos desenvolve-se na razão 

inversa da consciência e moral de quem as detêm. 
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1) A mais potente bomba pré-atómica era de aproximadamente 10 
toneladas de trotil;  

2) Com a bomba de Hiroshima aproximamo-nos das 15.000 toneladas 
de trotil (de facto, calcula-se que a primeira bomba atómica tinha cerca 
de 13 quilotões); 

3) Hoje, as 40-50.000 ogivas nucleares em "dote" da humanidade, 
atingiram um potencial de cerca de milhão e meio de bombas-Hiroshima, 
e vai-se de bombas de 20 quilotões (20.000 toneladas de trotil) a 
presumíveis bombas-limite de 100 megatões (um milhão de toneladas de 
trotil). A carga nuclear de maior potência até agora experimentada 
desenvolve uma energia 40.000 vezes superior à que arrasou as duas 
indefesas cidades japonesas.    

 
O que pensa Sakharov 
Andrei Sakharov, um dos "pais da bomba atómica", numa recente 

carta aberta, afirma que a potência global das 50.000 cargas nucleares 
está calculada em 13.000 megatões, isto é, em 13 milhões de toneladas 
de trotil e lembra que a potência total de todas as armas utilizadas na 
Segunda Guerra Mundial não superava os 3.000 megatões. Além disso, 
cada míssil, com uma carga que vai dos 350 quilotões dos americanos 
aos 500 dos soviéticos, "é capaz de destruir entre 300 e 500 quilómetros 
quadrados; a zona de sofrimento das irradiações térmicas vai dos 300 
aos 500 quilómetros e a zona de resíduos radioactivos (no caso duma 
explosão em terra) é do comprimento de 500 a 1000 quilómetros e de 50 
a 100 quilómetros de largura".  

Finalmente, conclui o grande físico soviético:   "As consequências 
directas duma explosão termonuclear são pavorosas, mas devemos 
lembrar-nos de que as consequências indirectas podem ser ainda mais 
terríveis. E para a sociedade contemporânea, tão complexa e, portanto, 
tão vulnerável, estas consequências poderiam ser fatais. Limitar-me-ei a 
recordar alguns problemas a que se refere o destinatário da carta nas 
suas declarações e de que se fala genericamente:    

1. Os incêndios poderiam destruir a maior parte das florestas 
existentes sobre a superfície da terra. O fumo tornaria opaca a atmosfera; 
durante muitas semanas reinaria a noite sobre a terra e depois poderia 
vir a faltar o oxigénio. Este único factor poderia ser suficiente para destruir 
a vida no planeta; de qualquer modo, as consequências económicas e 
psicológicas seriam incalculáveis.    

2. As explosões nucleares no espaço (em particular as explosões dos 
mísseis de defesa anti-aérea e de mísseis de ataque) poderiam destruir 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
A utilização desregrada das forças incomensuráveis da matéria e nas 

suas capacidades de transformação em energia, em vez de colocadas ao 
serviço da humanidade, são colocadas ao serviço das ambições de 
indivíduos e de povos beligerantes, sempre na tentativa de dominação 
sobre o próximo. O desprezo pela vida alheia e da sua própria, conduzem 
ao descalabro total da moral. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em certa medida os problemas dos incêndios desencadeados para a 

exploração da madeira, estão aí, só que não têm origem em explosões 
nucleares, mas ocorrem no silêncio da exploração desenfreada da 
natureza sem o mínimo escrúpulo dos males que advirão no futuro. 
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ou danificar gravemente o estrato de ozónio que protege a terra dos raios 
ultravioletas do Sol. É difícil avaliar com precisão este perigo, mas é lícito 
supor que também ele seria suficiente para destruir a vida na Terra.    

3. A interrupção dos transportes e comunicações teria graves 
consequências no mundo contemporâneo.    

4. A produção de géneros alimentares e o reabastecimento das 
cidades seriam, sem dúvida, interrompidos, bem como o fornecimento de 
água, de combustíveis, de energia eléctrica, a produção dos têxteis e das 
medicinas, a escala continental. Todo o sistema de assistência sanitária 
seria destruído, as condições higiénicas de vida de milhões de pessoas 
retrocederiam ao nível da Idade Média ou pior ainda. Não haveria 
praticamente nenhuma possibilidade de assistir ou de cuidar os milhões 
de feridos e de vítimas dos incêndios e das irradiações.    

5. Em condições de caos, a fome e as epidemias podem ceifar um 
número de vidas infinitamente maior do que o causado directamente 
pelas explosões nucleares. Após as transformações dos vírus e das 
bactérias, provocadas pelas irradiações, poderiam surgir também novas 
doenças, ao passo que as já conhecidas poderiam assumir formas 
insólitas e particularmente perigosas, de que não ficariam imunes nem 
homens nem animais.    

6. E particularmente difícil avaliar a estabilidade social em condições 
de caos total. Parece inevitável o aparecimento de bandos que 
assassinarão e semearão o terror entre a população, lutando também 
eles segundo as leis do mundo da criminalidade: "Hoje morres tu para 
que eu possa morrer amanhã".    

 
Por outra parte, a experiência de catástrofes sociais e militares do 

passado demonstra-nos que a humanidade tem uma notável "reserva de 
estabilidade" e que a capacidade humana de sobrevivência em condições 
extremamente precárias supera tudo aquilo que se pode imaginar "a 
priori". Mas também se a humanidade conseguisse sobreviver como 
organismo social (o que nos parece pouco provável) as instituições 
sociais mais importantes, sobre as quais se baseia a civilização, seriam 
inevitavelmente destruídas".    

Não nos resta mais do que extrair uma amarga conclusão. Se há dez 
anos atrás a raça humana podia ser destruída 50.000 vezes, hoje o 
homem acumulou energias para auto-destruir-se 100.000 vezes de uma 
vez só. De facto, cada homem dispõe "per capita" de 2.500 quilos (mas 
já há quem fale também de 5.000) de trotil, quando, para consumar o 
holocausto, seria suficiente muito menos de um quilo.    

 
 
 
Muitos destes malefícios têm-se sentido pontualmente em diversas 

partes do globo, devido a cortes de energia eléctrica, provocada por sua 
vez por tempestades atmosféricas da mais diversa ordem. 

 
 
 
 
 
 
 
As epidemias também têm deflagrado muito em especial em África e 

na América do Sul, após grande tempestades e na sequência das suas 
consequências. 

 
 
 
 
Isto já se passa hoje nas ruas das grandes cidades, não só para 

assegurar a vida mas a droga. 
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O desequilíbrio fundamental norte-sul    
 
Reflectindo sobre semelhante estado de coisas, não nos admiraremos 

que a indústria bélica se tenha tornado uma das mais prósperas do 
mundo. Segundo dados fornecidos pela UNESCO (1982), só os cientistas 
empenhados na investigação com fins militares são 500.000. E calcula-
se que "a humanidade gasta 10 milhões de contos por minuto em armas". 
A rubrica "armamentos" absorve capitais dez vezes superiores aos que 
seriam necessários para eliminar a fome do mundo, onde 100 homens 
morrem de fome em cada minuto. E não obstante isso, são precisamente 
os países que se encontram sob a calamidade da miséria e da 
desnutrição que absorvem mais de 60% do comércio das armas, 
comércio que vê a Itália em quarto lugar, depois da França, dos Estados 
Unidos e da União Soviética. Ora bastaria, por exemplo, 7% de quanto 
se gasta com fins militares para assegurar todos os anos a sobrevivência 
de 20 milhões de pessoas condenadas a morrer por falta de alimentação.    

 
Hoje foi descoberta 
 
O desequilíbrio Norte-Sul tem, portanto, um nome muito concreto: 

chama-se fome.    
"Sabia-se que existia - disse Paulo Vl - mas hoje foi descoberta.  
É uma descoberta já científica, que nos adverte de que mais de 

metade do género humano não tem pão suficiente. Gerações inteiras de 
crianças ainda hoje morrem e definham por indescritível indigência. A 
fome produz a doença e a miséria; e estas, por  sua vez, fazem aumentar 
a fome. Não é apenas a prosperidade que falta a populações incontáveis, 
é a suficiência".    

 
A guerra mundial, com os seus 40 milhões de mortos, terminou há 

quarenta anos. Contudo, em cada dia que passa, devido a fome e as suas 
inevitáveis consequências, morrem no Terceiro Mundo 40.000 crianças 
de idade inferior a um ano e mais de 15.000 adultos. Não sem razão, por 
isso, os prémios Nobel, num manifesto de 24 de Junho de 1981, se 
expressaram nos seguintes termos:  

"Um holocausto sem precedentes, cujo horror abrange, em cada 
segundo que passa, o perímetro da barbárie e da morte, tanto no mundo 
como nas nossas consciências".   A respeito do desequilíbrio que 

 
 
 
 
Este desequilíbrio é o desequilíbrio entre os ricos e os pobres.  
É a substituição da solidariedade pelo egoísmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Este é sem dúvida um dos grandes crimes da humanidade, em 

paralelo com o do aborto 
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estamos a considerar, notaremos que entre 95 países, 31 deles, com uma 
população calculada em 1 bilião e meio de homens, estão abaixo de 
2000-3000 calorias por dia, consideradas indispensáveis para sobreviver, 
e que 2 biliões estão abaixo do rendimento anual mínimo "per capita" de 
500 dólares.    

Por conseguinte, 800 milhões de criaturas humanas vivem no mundo 
abaixo do mínimo indispensável à própria subsistência e mais de metade 
delas "estão agonizantes por causa da fome e do subdesenvolvimento". 
"Em cada 10 crianças nascidas na miséria, 2 morrem no primeiro ano de 
vida, uma outra antes dos cinco anos e apenas 5 chegam aos quarenta 
anos. Para 1,3 biliões de homens nos países do Terceiro Mundo, a 
esperança de vida é de 50 anos, ao passo que nos países ricos é de 75 
anos". E tudo isto, quando a disponibilidade mundial de calorias é hoje 
considerada superior em 10% às necessidades de toda a população da 
terra (4.500.000.000 de habitantes).    

Os países desenvolvidos, que se encontram no hemisfério norte do 
planeta, gozam, ao invés, de 5.000 calorias, o dobro, portanto, dos países 
situados a sul. Contudo, não devemos esquecer também que em nossa 
casa (países da OCDE, Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico), 10% da população vive com recursos 
inferiores a metade do rendimento anual mínimo recebido conforme os 
contratos sindicais de trabalho. 

 
Esquematizando, o desnível entre Norte e Sul pode ser resumindo 

nestes termos:    
 
NORTE         SUL  
18%            população               70%  
65%    rendimento "per capita"              25%    
 
Com toda a verdade foi dito que "o drama do século XX é a fome" (J. 

Lebret). De facto, estamos mais que convencidos que a divisão 
fundamental do mundo de hoje, onde se joga o futuro é a divisão entre o 
Norte e o Sul, e não tanto a divisão entre o Leste e o Oeste". Sirva-nos 
de prova o facto de que as sociedades industrializadas (1/4 da 
humanidade) controlam 80% das riquezas e do comércio mundial. Não é 
por acaso que dirá Paulo Vl que "o desenvolvimento é o novo nome da 
paz". 

 
 

 
 
 
Toda esta mortandade e sofrimento, é sangue de inocentes que 

bradam Justiça aos Céus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto desperdício nas sociedades ditas civilizadas… 
 
 
 
 

Estes factos extraídos do Livro "Quanto falta para o fim" de António 
Gentili, escrito em 1989, quantas vezes se agravaram nestes últimos 30 
anos? 

 
O Dossier da Amen “Os grandes problemas da humanidade e a sua 

solução” aborda em profundidade estes temas. 
 
 
 
 

OsGrandesProblemasdaHumanidade.htm
OsGrandesProblemasdaHumanidade.htm
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Explicitação do ambiente de intervenção ▲ 

 
O grande problema da humanidade neste presente século, foi rejeitar 

por completo a Teocracia e optado declaradamente pela Democracia, 
sendo este último um regime político onde julgam erradamente os povos, 
que são eles quem assim mandam e detêm as rédeas do poder. Este foi 
o erro crasso com que os povos da Terra foram ludibriados. A prova de 
que foram enganados, é de que vivem descontentes, explorados, 
infelizes, em perigo constante nas suas próprias terras, e já não sabem o 
que hão-de fazer para resolverem os problemas que os rodeiam, já que 
aqueles que foram eleitos para governar estão da mesma forma 
impotentes para resolver os mesmos problemas que a todos afligem. 

O erro de aceitar ser dirigido por homens que sempre adoptaram 
soluções do mesmo tipo, faz parte da mesma decisão de abandonar o 
dirigir das suas vidas a quem tem poder para o fazer, ou seja, a Deus, 
nosso Criador, e a quem todo o Universo está submetido. 

Os governantes mundiais, defensores de diferentes regimes políticos, 
tendo optado por soluções com objectivos distintos e utilizando 
metodologias diferente, sempre no entanto se colocaram ao mesmo nível 
de intervenção, ou seja a um nível meramente material. Com este 
material, quero dizer exactamente o que a palavra significa no seu 
primeiro sentido, a nível da matéria. 

O optar por um nível diferente de intervenção, e anteriormente por um 
nível diferente de análise e de explicação dos factos, torna-se hoje 
evidente e imprescindível, já que todas as anteriores análises e soluções 
falharam redondamente até a presente data. 

Esta tentativa exige coragem e um novo tipo de conhecimentos, que 
tendo estado sempre ao alcance do homem, este nunca os quis utilizar, 
julgando que pela sua natureza e simplicidade nunca seriam capazes de 
resolver os problemas, até porque todo o processo nunca foi evidente e 
comprovável pelos métodos científicos de que o homem na generalidade 
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Êxodo 14,15-28 
15 Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? diz aos filhos 
de Israel que marchem. 
16 E tu, levanta a tua vara, e estende a mão sobre o mar e fende-o, para 
que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 
17 Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás 
deles; e glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, nos seus 
carros e nos seus cavaleiros. 
18 E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado 
em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. 
19 Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e 
se pôs atrás deles; também a coluna de nuvem se retirou de diante deles 
e se pôs atrás, 
20 colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas; 
assim havia nuvem e trevas; contudo aquela clareava a noite para Israel; 
de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. 

21 Então Moisés estendeu a mão sobre o mar; e o Senhor fez 
retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar 

tanto gostou sempre de utilizar. Daqui partiu o grande erro da 
humanidade, que conduziu ao descalabro total em que vivemos. 

 
O ambiente e meio de intervenção não pode ser encarado como até 

aqui, simplesmente no campo material, social, económico, cultural, como 
até hoje. Daqui todas as soluções terem falhado e ainda por cima a 
situação ter piorado. Tem-se que encontrar soluções novas, que tenham 
intervenção no campo espiritual, exactamente o que tem sido deixado de 
parte até agora.  

Mesmo analisando objectivamente a história, este foi um campo 
sempre deixado de lado e que deve em desespero de causa, ser 
abordado e lhe ser dada uma oportunidade para aí encontrar a solução. 

 
Hoje, como em situações extremas do passado da história da 

humanidade, em que os homens já não sabiam mais o que fazer, 
voltaram-se para Deus, e só nEle encontraram auxílio e protecção. 

 
Inúmeras descrições destas situações ocorreram na história, das quais 

as mais faladas foram sem dúvida: 
 
- Quando o Povo escolhido na sua fuga do Egipto para a terra 

prometida, era perseguido pelo exército do faraó, e já nada parecia poder 
salvá-lo, Deus intervém, abre o Mar Vermelho para o Povo passar, e 
depois, quando entra o exército pelo leito do Mar Vermelho a dentro, Deus 
fecha de novo as águas, morrendo assim todos os homens do faraó. 
Êxodo 14,15-28 
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terra seca, e as águas foram divididas. 
22 E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco; e as águas 
foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. 
23 E os egípcios os perseguiram, e entraram atrás deles até o meio do 
mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. 
24 Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, olhou 
para o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios;  
25 embaraçou-lhes as rodas dos carros, e fê-los andar dificultosamente; 
de modo que os egípcios disseram: Fujamos de diante de Israel, porque 
o Senhor peleja por eles contra os egípcios. 
26 Nisso o Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que 
as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os 
seus cavaleiros. 
27 Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua 
força ao amanhecer, e os egípcios fugiram de encontro a ele; assim o 
Senhor derribou os egípcios no meio do mar. 
28 As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército 
de Faraó, que atrás deles havia entrado no mar; não ficou nem sequer 
um deles. 

 
Josué 6,1-5;6,20 
1 Ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos 
de Israel; ninguém saía nem entrava. 
2 Então disse o Senhor a Josué: Olha, entrego na tua mão Jericó, o seu 
rei e os seus homens valorosos. 
3 Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, contornando-
a uma vez por dia; assim fareis por seis dias. 
4 Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifres de carneiros adiante 
da arca; e no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes 
tocarão as trombetas. 
5 E será que, fazendo-se sonido prolongado da trombeta, e ouvindo vós 
tal sonido, todo o povo dará um grande brado; então o muro da cidade 
cairá rente com o chão, e o povo subirá, cada qual para o lugar que lhe 
ficar defronte. 
20 Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas; ouvindo o 
povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu rente 
com o chão, e o povo subiu à cidade, cada qual para o lugar que lhe 
ficava defronte, e tomaram a cidade. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- No cerco de Jericó, bastou o Povo fazer o que Deus lhe mandou, e 

as muralhas da cidade caíram a seus pés. 
Josué 6,1-5;6,20 
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Jonas 3,5-10 
5 E os homens de Nínive creram em Deus; e proclamaram um jejum, e 
vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor. 
6 A notícia chegou também ao rei de Nínive; e ele se levantou do seu 
trono e, despindo-se do seu manto e cobrindo-se de saco, sentou-se 
sobre cinzas. 
7 E fez uma proclamação, e a publicou em Nínive, por decreto do rei e 
dos seus nobres, dizendo: Não provem coisa alguma nem homens, nem 
animais, nem bois, nem ovelhas; não comam, nem bebam água;  
8 mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e 
clamem fortemente a Deus; e convertam-se, cada um do seu mau 
caminho, e da violência que há nas suas mãos. 
9 Quem sabe se voltará Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor 
da sua ira, de sorte que não pereçamos? 
10 Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e 
Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. 

 
 
 

Actos 12,7-11 
7 E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na 
prisão; e ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-
te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. 
8 Disse-lhe ainda o anjo: Cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. 
Disse-lhe mais; Cobre-te com a tua capa e segue-me. 
9 Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender que era real o que 
se fazia por intermédio do anjo, julgando antes que era uma visão. 
10 Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram 
à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma; 
e tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. 
11 Pedro então, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o 
Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de toda a 
expectativa do povo dos judeus. 

 
 
 
 
 

- Quando Nínive estava para ser destruída por castigo, Deus mandou 
Jonas avisar a cidade. Os seus habitantes, incluindo seu Rei acreditaram, 
converteram-se e fizeram penitência. Deus poupou a cidade de ser 
destruída. 
Jonas 3,5-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Quando S. Pedro estava na prisão e foi solto por um anjo enviado por 

Deus.  
Actos 12,7-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mas estes factos não se verificaram só nos tempos Bíblicos e nos 

primórdios do Cristianismo. Eles vêm acontecendo ao longo de toda a 
história até os presentes dias. 



REVELAÇÕES BÍBLICAS E PRIVADAS TRATADO  

 

25                                                                                                                                                                                                         25 

 
 
 
 

 
 

Texto da Consagração de Portugal ao Imaculado Coração de Maria 

 
Consagração de Portugal ao Imaculado Coração de Maria, Mãe de 

Deus 
 
Santa Maria, Imaculada Conceição, Rainha e Padroeira das gentes e 

das terras de Portugal, certo da Vossa particular amizade ao Povo 
Português, como primeiro Chefe desta Nação, entrego e confio hoje para 
sempre ao Vosso Coração Imaculado e Materno, no meu nome pessoal 
e de todos os portugueses, esta nossa Pátria, os seus territórios, os seus 
cidadãos, as almas, os haveres, os trabalhos e instituições, todas as 
formas de vida, todos os quadrantes da palpitação nacional. 

Aceitai ó Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, Senhora de 
Portugal, a Pátria Portuguesa, que hoje Consagro à Vossa Guarda, certo 
de que a tomareis para futuro à particular protecção, que sempre lhe 
confiastes ao longo de toda a sua História, desde o seu nascimento e nas 
horas mais difíceis de seus caminhos. 

Prometemos honrar com filial respeito e atenção, as exigências da 
Vocação Cristã que os Portugueses têm por Maria desde o berço de 
Portugal como ao longo dos oito séculos de sua Vida, e os pedidos que 
em Fátima deixastes nas nossas mãos para a Paz e o Bem nosso e de 
todo o Mundo destes Tempos. 

Peço ao Anjo de Portugal, Anjo da Paz, que em 1917 visitou o seu 
Povo, que nos tome com Força de Sua Guarda, junto da Senhora, Mãe 
de Deus, e nos alcance o Bem da Fidelidade e da Aliança com Sua 
Graça, no Seu Querer e na Sua Santa Vontade. 

 

 

 
 
 

Aqui mesmo em Portugal, um destes mais notáveis acontecimentos 
teve lugar no pós 25 de Abril. 

Quando por intercessão da Virgem Maria, tal como na Áustria já tinha 
sucedido, foi pedida ajuda pelo Povo Português para nos livrar do 
comunismo, Deus interveio prontamente… tal como em Nínive, só que 
desta vez, por intercessão dAquela que nos fala S. João, no Apocalipse. 
Texto da Consagração de Portugal ao Imaculado Coração de Maria 

 
Vivia-se em Portugal o auge da força comunista implantada no período 

pós-revolução de Abril de 1974 - o PREC. 
O Povo é posto em oração através da Cruzada do Terço. São rezados 

1milhão de terços por todo o Povo Português que quis aderir. 
Após esta extraordinária manifestação do Povo de Portugal é pedida 

a Consagração de Portugal ao Imaculado Coração de Maria.  
Para corresponder ao pedido da Consagração de Portugal ao 

Imaculado Coração de Maria, esta teria de ser feita pelo Presidente da 
República! 

É lavrado o texto da Consagração, e as mesmas pessoas que se 
tinham empenhado a fundo na Cruzada do Terço, iniciam contactos para 
chegarem à Presidência da República. 

O Pergaminho da Consagração foi pintado pelas mãos áureas de uma 
freirinha dedicada à causa da Virgem Maria. 

A audiência com Sua Excelência o Presidente da República, General 
Francisco da Costa Gomes é marcada através de uma sua sobrinha. 

Nessa audiência, todas as grandes apreensões que levavam, foram 
de imediato dissipadas pela total abertura do Presidente da República e 
pronta disponibilidade para corresponder ao pedido da Consagração de 
Portugal ao Imaculado Coração de Maria. 

Em acto solene na sala da Presidência da República e na presença 
do Secretário Geral da Presidência da República, Sua Excelência o 
General Francisco da Costa Gomes, Presidente da República 
Portuguesa, acompanhado da sua esposa, ajoelhou e fez a leitura solene 
do Pergaminho da Consagração. Depois de ser assinado, o Pergaminho 
levou o selo branco da Presidência da República e foi lacrado. 

 
Este Acto solene levado a cabo pelo Magistrado Supremo da Nação 

Portuguesa e em nome de todos os Portugueses, feito num domingo a 
14 de Setembro de 1975, foi preparado e executado no maior dos 
segredos. 

ConsagracaodePortugal.htm
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No dia 25 de Novembro de 1975, dois meses depois da Consagração 
de Portugal ao Imaculado Coração de Maria ter sido feita e aceite pelo 
Céu, caiu o comunismo em Portugal. 

 
Só 20 anos depois, em 1995, foi tornado público a um número restrito 

de pessoas. 
Depois, 22 anos volvidos sobre a Consagração, este verdadeiro 

tesouro do Povo Português, prova da sua Esperança e da sua Fé na 
Virgem Nossa Senhora, é divulgado a toda a Nação e a todo o Povo da 
Terra de Santa Maria. 

 
Com estes quatro exemplos, podemos tirar quatro outras conclusões 

fundamentais: 
 
1 - Deus tanto escuta e ajuda povos inteiros como indivíduos 

isoladamente. 
2 - Deus intervém para aniquilar os inimigos do Seu Povo e dos Seus 

filhos. 
3 - Deus modifica os acontecimentos provenientes da Sua Justiça 

consoante as atitudes dos homens.  
4 - A Intercessão dos Santos e muito em especial da Virgem Maria,  

alcança de Deus tudo aquilo que nós pedimos e que seja para nosso bem 
e salvação da nossa alma. 

 
Nesta ordem de raciocínio, o assumir consciência da importância do 

GAL, Governo Alternativo da Luz, é fundamental. 

 
Quando humanamente já nada há a fazer, basta Deus intervir, e 

tudo é possível… 

 
 

Desvirtuação das coisas para que foram criadas e sua 
degeneração ▲ 

 
Com o passar do tempo a humanidade veio deixando cair e 

desmoronar todos os conceitos que caracterizam o que se devia chamar 
de Civilização. 

Esta actual civilização, é na realidade uma verdadeira contra-
civilização, já que em vez de progredir em termos culturais, éticos, morais 

gal.htm
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e espirituais, abandonou todos os sãos princípios que lhe foram 
transmitidos pelos seus antepassados, e à semelhança dos cancros, as 
células más proliferaram e a muito curto prazo provocarão a morte de todo 
o tecido social tal como o faz com a carne do corpo. 

No primitivo cristianismo, do qual temos narrações nos Actos dos 
Apóstolos, pequenas comunidades em que se vivia em harmonia, em 
paz e felicidade no que tocava às relações endógenas, de que já muito 
pouco, ou praticamente nada, se fala hoje em dia, havia todas as 
premissas de uma vivência sã e em que era possível o homem frutificar, 
a sociedade se enriquecer e progredir verdadeiramente. Todos esses 
princípios que deviam ter sido transmitidos ao longo das gerações a todos 
nós, foram pelo contrário, postos de lado, e aquelas sociedades  que 
deviam ter sido a semente de uma sociedade avançada, feliz e justa, foi 
perseguida, maltratada e destruída. Os seus princípios foram 
marginalizados e postos de parte. 

O homem, desrespeitando o princípio para o qual foi criado, vive para 
se destruir, através das mais variadas práticas, desde os ínfimos 
pormenores até as mais assustadoras monstruosidades. 

Se pararmos por um pouco a pensar no que se passa à nossa volta e 
pelo mundo fora, concluímos que de facto o homem perdeu por completo 
a razão e a consciência do seu ser, do seu viver, do seu futuro e muito 
em especial do seu Criador. 

Mas toda esta destruição da moral e degeneração dos princípios 
basilares da vivência humana, não foram exclusivamente fruto da acção 
do homem. Foi e é muito em especial uma orquestração diabolicamente 
preparada e executada ao mais ínfimo pormenor pelo grande inimigo da 
humanidade. 

 
 O Trabalho, actividade pela qual o homem devia se manter vivo, 

deixou de ser tido como tal, e foi apropriado pelos mais fortes para exercer 
uma exploração desenfreada dos mais fracos, dominando-os e causando 
sofrimento indescritível ao longo da história. O Trabalho tornou-se naquilo 
para que não foi criado, tornou-se num meio de alguns enriquecerem à 
custa de outros. Isto é de facto a desvirtuação de que quero falar. Assim 
sendo, o Trabalho degenerou também num processo doloroso na maioria 
esmagadora dos casos, e em vez de enaltecer o homem e de lhe 
proporcionar uma vida feliz, gerou uma doença dolorosa, uma chaga 
aberta nas sociedades contemporâneas - o desemprego.  

Quanto ao Trabalho, o nosso inimigo comum minou os alicerces da 
solidariedade e incutiu sentimentos egoístas, fazendo com que fosse 
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abolida a consciência dos direitos de quem trabalha e quer trabalhar, 
substituindo-os por leis injustas e que, ainda na maioria dos casos, não 
são cumpridas. 

 
O Desporto, actividade de lazer para distrair e desenvolver o homem 

nas horas de descanso, para complementar o Trabalho (como devia ser), 
tornou-se num negócio, passou a ser pago, gerou uma competitividade 
desenfreada, criou rivalidades entre os pseudo desportistas, em vez de 
gerar amizades, criou adversários, e os grandes pólos de atracção das 
massas que acorrem para ver o actual desporto, são os dirigentes dos 
clubes e das diversas modalidades. Os desportistas passaram para 
segundo plano e o que interessa são as quesilhas, as lutas, as intrigas, 
as difamações, os debates, as cenas de pancada, que por vezes chega à 
morte. O Desporto degenerou num negócio sujo, violento, em que os 
próprios desportistas se submetem a drogas e tratamentos que lhes 
provocam malefícios na saúde e os pode conduzir inclusivamente à 
morte, quando na realidade devia fazer florescer o homem nas suas 
diversas facetas. 

Quanto ao Desporto, o nosso inimigo conseguiu substituir os desejos 
de salutar camaradagem e desenvolvimento de uma vida sã em corpo 
são, pela concorrência desenfreada e pelo orgulho de ser melhor e mais 
forte que os seus companheiros, que passaram a ser verdadeiros 
adversários e inimigos a abater. 

 
A Sexualidade, forma de transmitir o amor entre dois seres, forma 

poderosa de criação de vida de novos seres, frutos e testemunho do amor 
entre dois seres do sexo oposto, foi também completamente adulterado. 
A sexualidade foi também transformada numa forma de enriquecimento 
de uns, através do aproveitamento de outros. O negócio do sexo é 
rentável e provoca miséria e sofrimento em todos aqueles que são 
explorados, oprimidos e muitas vezes levados à morte. A Sexualidade não 
serve os fins para que foi criada, mas degenerou também por completo 
num instrumento de mero prazer, que mal utilizado com o está sendo 
conduziu ao desregramento absoluto e conduziu ao grande estigma da 
humanidade da actual sociedade em que vivemos - o aborto, ao 
assassínio dos próprios filhos por pais que desenfreadamente abusaram 
da sexualidade em proveito próprio, de uma maneira egoísta e maléfica. 
A sexualidade é também motivo desregrado de violações, muito em 
especial de mulheres e crianças, criando assim sofrimentos indescritíveis 
em milhares de criaturas. 
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Este é um dos campos preferidos dos nossos inimigos, em que ele 
actua mais ferozmente e com uma astúcia inexcedível. Conseguindo 
atenuar ao longo do tempo os sentimentos de pudor, consegue nos dias 
em que vivemos convencer  grandes maiorias que o pudor é coisa do 
passado, e de que ser livre implica ser dono e com direitos absolutos de 
utilização do corpo como bem entender. A tal ponto incutiu estes 
princípios através de campanhas infimamente orquestradas, que 
conseguiu fazer com que o sexo e o corpo se transformasse no grande 
corpo de delito da actual sociedade. Através da utilização desregrada do 
corpo e do sexo, consegue alcançar vitórias desmesuradas noutras áreas, 
inclusive no da destruição da própria vida. A sexualidade transformou-se 
no centro da promoção de tudo o que se pretende fazer passar como 
atractivo, e assim, faz divergir as atenções do que é primordial para o que 
é acessório e secundário. 

 
 As Chefias de qualquer actividade que se considere, em vez de serem 

tomadas como formas altruístas de se dar aos outros, pondo ao serviço 
destes os conhecimentos e experiências de alguns, é antes tomada como 
forma de benefícios próprios, de alcançar supremacia sobre os chefiados, 
de engrandecimento pessoal, de dominação e inclusivamente de 
exploração daqueles que simplesmente deviam ser ajudados. A Chefia 
degenerou-se por completo e gerou uma doença purulenta - a corrupção. 

Os Governos e o Estado são aberrações da natureza. Em vez de 
ajudarem os povos a progredir e a viver em Justiça e Felicidade, conduz 
os Povos à guerra, à miséria e às maiores injustiças. Os Governos 
conduzem às lutas nacionalistas, às guerras tribais, étnicas, económicas. 
Os Governos e os governantes degeneraram-se e transformaram-se nas 
formas mais sofisticadas de dominação e exploração que a sociedade 
contemporânea conhece. Os Governos acobertam os grandes crimes da 
humanidade actual, permitindo através de legislações e da divulgação 
de princípios errados, que se cometam os maiores crimes de que há 
memória na história do homem. Os Governos, em vez de conduzirem os 
povos para o Criador de todo o universo, afastam-no dEle e degeneraram 
em monstruosidades que através de regimes políticos defeituosos e 
decadentes fazem das nações verdadeiros campos de extermínio, 
corporal e espiritual, permitindo que através de práticas absolutamente 
determinadas cientificamente, morram milhares e milhões de homens a 
quem supostamente deviam proteger e dar vida. 

Os nossos inimigos conseguem neste campo criar a ilusão de uma 
super capacidade, de total autoconfiança e de autonomia absolutas, de 
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forma a que os outros sejam de facto passados para segundo plano, 
continuando manhosamente a figurarem nos discursos como os primeiros 
a interessar. A hipocrisia e a mentira, os silogismos, a ignorância, o 
egoísmo e a corrupção são as grandes armas implementadas pelos 
nossos inimigos neste particular campo de batalha. É daqui que depois 
partem todas as leis injustas e que justificam os crimes mais 
abomináveis. 

 
A Tecnologia enquanto concretização da investigação científica, 

aplicada a situações concretas, é essencialmente colocada ao serviço das 
forças armadas, das grandes potências económicas e só por último lugar 
ao serviço das populações, e mesmo assim só ao serviço destas, na 
medida em que pode proporcionar lucros a grupos minoritários, que se 
protegem através de processos mesquinhos de protecção dos seus 
produtos, tendo em atenção aspectos concorrenciais, e que na maioria 
das vezes vão frontalmente contra os interesses dos utilizadores a que se 
destinam. Deste modo, a tecnologia degenerou-se e transformou-se em 
mais um instrumento de lucro do que propriamente num meio de 
progresso das sociedades às quais devia estar totalmente submetida. 

Bem analisadas as coisas, é na tecnologia que os nossos inimigos 
conseguem as armas de destruição e conquista privilegiadas. Nas mais  
pequenas coisas, a tecnologia, tal como tem sido utilizada e fomentada 
neste nosso tempo, tem por detrás o intuito da destruição progressiva da 
humanidade. 

 
A Ciência forma mais avançada de descoberta dos mistérios da 

Natureza e do Universo, perde a consciência dos princípios básicos que 
lhe deviam servir de base, perde consciência de que devia existir para 
servir o homem na sua globalidade e envereda de uma forma cega, 
servindo exclusivamente aqueles que dela se apropriam pela força do 
poder constituído e votando ao descalabro todo o resto da humanidade 
que deveria servir no caminho do progresso e do bem estar. Em 
determinados situações torna-se instrumento de suplício de milhões e na 
provocadora da morte de outros tantos, escondendo-se sub-repticiamente 
atrás de explicações torpes e a coberto das grandes potências que a 
detém. 

Os nossos inteligentes inimigos, conseguem convencer grande parte 
dos cientistas de que tudo se conseguirá através da ciência. Cria 
ardilosamente a dependência da investigação científica ao poder 
económico, e com a diluição da consciência e da responsabilidade, 
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aniquila os princípios que deviam nortear toda a actividade científica. 
Assim, o verdadeiro progresso não é alcançado pelo paralelo desenvolver 
da ciência, mas é criada em troca uma falsa sensação de entusiasmo 
pelas descobertas, que inebriando os próprios cientistas e a opinião 
pública, levam a sociedade a se tornar a primeira vítima dos seus efeitos. 

 
A Cultura alterou de tal maneira os seus princípios, que em pouco ou 

nada se a pode reconhecer. Verdadeiramente tornou-se numa verdadeira 
contra-cultura, numa aberração da própria sociedade actual. A Cultura 
enquanto barómetro do avanço e progresso das sociedades, tornou-se 
num verdadeiro escândalo público, em que pseudo-intelectuais povoam 
locais de encontro com verdadeiros abortos rastejantes, falando bem uns 
dos outros e expulsando aqueles que com talento deviam ocupar os seus 
lugares. A Cultura degenerou-se numa palavra sem sentido e numa 
actividade vazia, onde pululam incompetentes e vermes sem génio, que 
só lá chegam por pertencerem a lobys e a grupos e sociedades 
desmazeladas e que nada têm a ver com a Cultura. 

 
A Medicina transforma-se num grande negócio. Não se trata tanto de 

curar e de salvar vidas, mas já se dá ao luxo de matar e aniquilar vidas, 
mesmo as de mais tenra idade. Ser técnico de Medicina já não é uma 
forma de expressão de amor ao próximo que se quer salvar, mas uma 
forma de se viver muito acima da média da população a que se devia 
servir, mas que na realidade se explora. A Medicina é hoje em dia uma 
ramificação lucrativa da indústria farmacêutica. É o terminal que faz o 
escoamento dos produtos farmacêuticos. 

A cultura e a medicina caminham a par no desgaste da ciência pelos 
nossos inimigos. 

 
 A Arte perdeu a beleza. Perdeu o sentido do belo e de retratar através 

das mais diferentes expressões a beleza da vida. A Arte, perdendo o 
sentido do belo, torna-se em muitos casos uma monstruosidade muito 
maior do que aquela que devia tentar alterar para melhor e ela própria se 
torna uma verdadeira monstruosidade, transformando em monstros 
aqueles que a produzem, e que nada têm de artistas, bem com 
transformando aos poucos, em monstros também, aqueles que dela se 
aproximam. 

A arte é subalternizada como mero instrumento de adulteração e é 
transformada em mero instrumento e veículo da depravação 
generalizada, e trata de embelezar o que é horrendo e destruidor. A Arte 
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na maioria dos casos torna-se no cartaz de apresentação da imoralidade 
e de uma sexualidade decadente e perversa. Até a representação dos 
nossos inimigos, se pretende através da arte fazer passar por bonita e 
inofensiva. Com atenção, consegue-se ver em muitas formas de arte, a 
representação rigorosa do nosso inimigo. Veja-se a arte sacra de Fátima, 
leia-se arte blasfema … 

 
Em suma, tudo na sociedade contemporânea se desvirtuou e está 

seguindo no sentido inverso ao que devia. E porquê? Porque a própria 
sociedade, os povos, a começar pelo próprio indivíduo perdeu o sentido 
do espiritual e do próprio Deus. 

 
 

Perca de consciência individual e colectiva ▲ 

 
O afastamento das pessoas dos princípios basilares que a deviam 

nortear, fizeram com que elas perdessem a noção do bem e do mal. Elas 
começaram a construir os seus próprios cânones baseados no egoísmo 
individual, de classes e de grupos, conduzindo à perca gradual de uma 
consciência individual e numa segunda etapa, colectiva. 

A falta de contacto directo e humanizado de uns com os outros, levou 
a que a diluição da responsabilidade se tornasse numa realidade palpável 
e destruidora dos sãos princípios que fizeram no passado o homem ser 
solidário com outro homem. O amor e a caridade são palavras sem 
verdadeiro sentido nas sociedades actuais. 

Progressivamente o homem, individualmente, e as sociedades no seu 
todo, perderam por completo a noção e a consciência de quais os seus 
fins últimos ou escatológicos. 

Com esta degeneração, e a coberto da diluição da solidariedade, 
cometem-se as maiores atrocidades, que são institucionalmente 
ignoradas e acobertadas e disfarçadas, com o único fito de não 
provocarem a tomada de consciência que tanto custou a destruir. 

 
 

Identificação do inimigo ▲ 
 
Em todas as degenerações a que assistimos impávidos e serenos na 

sociedade actual, há um traço ou denominador comum - a mão do nosso 
inimigo.  

Quem é este inimigo? 

Santuario.htm
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Uma das características da mentalidade contemporânea, é de que por 
uma questão de imagem, não convém aceitar coisas simples ou 
demasiado banalizadas e aceites por muitos. A necessidade de 
sobressair, implica só aceitar algumas coisas e conceitos pouco usuais, 
ou que estejam na moda, a exclusividade e inovação são mais elegantes, 
mas se de preferência se pode contestar tudo e não aceitar nada, então 
isso é de facto o máximo. Aqui, o orgulho, que é a fonte de todos os outros 
defeitos joga um papel crucial, porque conduzindo à cegueira total, priva 
o orgulhoso de tomar consciência do que realmente se desenrola à sua 
volta. 

É jogando com este orgulho, que os nossos inimigos fazem crer às 
suas vítimas de que de inteligência se trata, que se torna o principal meio 
de perversão, de rebelião, de contestação das grandes verdades, bem 
como de abulicidade crónica face ao erro. 

A consciência, a descoberta, o conhecimento de quem é o nosso 
inimigo, é de facto uma verdade há muito desvendada e extremamente 
simples de atingir. Desde os primórdios da história da humanidade que se 
conhece quem é o nosso inimigo, mas também por isso, pela sua 
simplicidade, pela sua demasiada banalização, e por estar ao alcance de 
todos, não é muito chique admiti-lo. Não é porém por não ser admitido 
pela maioria, que deixa de ser uma realidade. Não é por ser negado por 
muitos que deixa de existir. 

O nosso inimigo existe sim. O nosso inimigo não o é só de alguns. O 
nosso inimigo é de todos. O nosso inimigo não tem uns mais amigos do 
que outros, ele os odeia a todos por igual e a todos pretende destruir 
naquilo que têm de mais importante. Por ser muito mais inteligente e 
poderoso do que qualquer criatura, uma das suas grandes armas e 
conquistas, foi fazer crer à maioria esmagadora da humanidade, de 
que não existe. Assim consegue actuar sem ser identificado, interpelado 
ou acusado. E como, mesmo assim, ainda existem mais pessoas a 
acreditar em Deus do que no demónio, ele consegue atirar as culpas de 
tudo o que acontece de mau no mundo nas costas de Deus. 

O nosso inimigo é o demónio, são todos os demónios, são os anjos 
caídos, seres espirituais, inteligentes e poderosos, tão reais como 
qualquer um de nós, só que desprovidos de corpo. Mas sobre este tema 
voltaremos então mais em profundidade, já que é um tema importante 
para nossa própria salvaguarda. 
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Explicitação dos meios de intervenção ▲ 

 
Toda a humanidade se deve empenhar em conjunto no combate contra 

o seu inimigo comum, não se esquecendo que se vai partir para um 
combate com seres meramente espirituais, e como tal, as armas a utilizar 
têm também de ser de índole radicalmente diferentes à normalmente 
utilizadas. 

Os meios de intervenção são maioritariamente os menos credíveis em 
termos contemporâneos, no entanto são os únicos eficazes para se 
conseguirem alcançar vitórias. 

Enquanto os anjos caídos utilizam armas indutivas de cariz bem 
determinado, nós temos que utilizar armas de sinal contrário, só assim 
podendo almejar alcançar vitórias. 

O primeiro passo para a vitória, é tomar consciência de quem é o 
inimigo, para poder combatê-lo. 

O segundo passo, é a tomada de consciência da sua superioridade, 
quer a nível de inteligência, de meios e de própria força. 

O terceiro passo, é aceitação de que sós, nada conseguiremos, bem 
como da nossa inferioridade e falta de capacidade individual. 

O quarto passo, é o de estabelecer aliança firme com quem detém 
todo o poder, com Aquele que a todos pode derrotar. 

O quinto passo, é o de aceitar as estratégias e meios que o Criador 
dos Anjos da Luz e também daqueles que caíram e se transformaram nos 
anjos das trevas, põe à nossa disposição, para nossa própria Protecção 
e Salvação. 

Depois de dados estes passos, podemos então enveredar por 
caminhos seguros de combate e de vitórias asseguradas. Assim seremos 
capazes de nos libertar do domínio, do jugo, da escravidão que os nosso 
inimigo detém sobre a humanidade, mantendo-a hipnotizada e julgando 
ser livre. 

 
 

Urgência nas soluções ▲ 
 
De todos os quadrantes da vida humana surgem alertas plangentes 

para a situação em que o homem vive. 
Dos mais diferentes quadrantes vêm críticas semelhantes, e de 

nenhum lado vem a solução para os grandes problemas da humanidade.  
Diz-se que são os problemas e a parte negativa do progresso, que é 

inevitável, mas que se hão-de descobrir as soluções… mas o que é um 
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facto, é que tudo tem continuado sem alterações, e tudo piora de dia para 
dia. 

 
Só há pois uma última e derradeira tentativa: 
 
Partir à descoberta da única e derradeira solução para as nossas 

vidas. Esta descoberta será sempre um acto individual de opção e 
de aceitação. 

 
Este é um derradeiro guia possível para a nossa sobrevivência na 

selva em que vivemos. 
  
Este é um derradeiro guia possível para indicar o Caminho 

Verdadeiro da Vida a seguir. 
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CAPÍTULO I ◄ ▲ ► 

Uma Nova e Verdadeira visão sobre Cristo, Verdadeiro 
Deus e Verdadeiro Homem 

 
Nascimento em humildade e pobreza  ............................................ 40 
Crescimento em sabedoria e perfeição  .......................................... 41 
Antecipação da vida pública nas bodas de Canaã  ........................ 41 
Poder de fazer curas milagrosas  .................................................... 42 
Poder de fazer milagres sobre a natureza  ...................................... 44 
Ressuscita mortos  ........................................................................... 46 
Poder de escapar ás ciladas  ........................................................... 48 
Poder de expulsar demónios  .......................................................... 49 
Inteligência superior  ........................................................................ 49 
Conhecimento dos pecados e coisas ocultas  ............................... 50 
Última ceia e a Eucaristia  ................................................................ 51 
Sofrimento no horto  ......................................................................... 54 
Resistência corporal e psicológica sobre-humanas  ..................... 55 
Ressurreição e Ascensão aos Céus  57 

 
 
 
Estranha faceta esta a do homem, de não gostar das coisas simples… 
Na estrutura mental do homem, dito culto, dos dias de hoje, está 

inculcado o estigma do sofisticado, do avançado e complexo, mas que 
ele controla.  

É para muitos uma vergonha ou no mínimo rebaixante ou 
desprestigiante aceitar e jogar com coisas simples. E se por força das 
circunstâncias tem mesmo que aceitar certas coisas simples, então há-
de lhes dar um toque de complexidade, há-de intelectualizar mais do que 
o necessário, para defender que aquilo que aceita, é uma verdade 
complexa, não tão simples como parecia à primeira vista, e que depois 
do fruto das suas cogitações e merecimentos, então sim se tornou coisa 
digna e credível, e só por isso a aceita. 

Em poucas palavras, isto é o Orgulho a funcionar. Hoje sabemos que 
o Orgulho é o pai de todos os pecados, entendendo aqui por pecado, tudo 
aquilo que nos afasta de Deus. 
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Ora o nosso inimigo, o demónio, é pai do orgulho. É formado em incuti-
lo em todos nós, e fá-lo com tal subtileza, que muitas vezes nem damos 
por isso. A isto se chama enganar as pessoas. É fazê-las crer que estão 
certas e de que sabem o que estão a fazer, e levá-las a fazer o que não 
devem. 

Ora se por uma questão de imagem as pessoas gostam de se armar 
naquilo que não são, de se tornarem superiores, isto é o orgulho a 
trabalhar. E é por isso, que muitos para se armarem em inteligentes e 
superiores, rejeitam as Grandes Verdades, que na sua maioria 
esmagadora são simples, tão simples, que qualquer um de boa vontade 
as pode atingir, aceitar e pôr em prática. 

Ora na tentativa de não passarem por simplórios, que para um 
orgulhoso é das maiores vergonhas possíveis, rejeitam as grandes 
Verdades e vão cair no pólo oposto, crendo e defendendo em coisas 
complicadíssimas, muitas vezes baboseiras imensas, e que são 
complicadas, exactamente porque são falsas, e daí a dificuldade de 
prová-las como verdadeiras. Assim, ficam felizes da vida, 
superficialmente, mostrando-se melhores do que os outros 
aparentemente, mas estão errados e induzem outros, orgulhosos, tíbios, 
tolos e desprevenidos, em erro. 

É essencialmente no campo dos desprevenidos que os erros 
granjeiam maiores aderentes, porque na maioria das vezes estando de 
boa fé, são facilmente enganados, são presas fáceis. E este engano 
começa logo a ser injectado nas crianças, na educação, como convém a 
quem quer minar os alicerces de uma sociedade. 

Na sequência destes enganos, vem pois a destruição das Verdades e 
a sua substituição por falsidades ou meias verdades, que se fazem 
passar por verdades. 

Daqui à criação dos mitos, é um passo. E por isso, hoje temos que as 
Grandes Verdades foram abandonadas, porque simples, e o que se 
venera são os mitos, porque falsos. Tudo isto incutido pelo orgulho e pela 
sua divulgação à escala planetária. 

Temos pois na sociedade actual, a veneração desmedida de todos e 
dos mais variados mitos, ou falsos heróis, que em toda a história da 
humanidade se julgou possível criar. Estes mitos são aberrações da 
verdade e de meias verdades, às quais vão buscar semelhanças na 
linguagem, mas a qual deturpam por completo, afastando e alienando 
todos os que dela se aproximam e tomam conhecimento. Para bom 
exemplo disto, com espírito crítico, vejam-se os desenhos animados que 
passam nas televisões, veja-se o estado em que está a nossa juventude 
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S. João 21,25 
21 E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez; as quais, se fossem 
escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam 
os livros que se escrevessem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

em termos de educação e relacionamento social e familiar, veja-se o 
estado em que está a busca das pessoas, o relacionamento dentro do 
desporto, as relações dentro do trabalho, etc. etc.. 

Tudo isto, porquê? Porque se abandonou o que era simples e 
evidente, por uma questão de orgulho, e se quis substituir por valores 
errados e falsos. 

Mas então o que é Verdadeiro e Simples? 
A resposta só pode ser uma:  
- Jesus Cristo! 
Em Jesus Cristo podemos encontrar tudo aquilo que tanto nos encanta 

e que tantos buscamos nos mitos de hoje, só que ainda multiplicado por 
mil e ainda por cima sendo Verdadeiro. As qualidades de Jesus Cristo 
são reais, não são frutos da invenção nem da imaginação do homem nem 
do demónio. Em Jesus Cristo, as suas facetas, que a qualquer um são 
capazes de encantar, são Verdadeiras e Reais e Imutáveis. 

Vamos analisar um pouco, muito ao de leve a vida de Jesus Cristo 
relatada nos Evangelhos. E digo muito ao de leve, porque nem sequer 
vamos ver todas as passagens que ilustrariam este tema, mas também 
porque os relatos da vida de Jesus Cristo que nos chegaram através dos 
Evangelhos, são muito reduzidos e poucos, curtos, sucintos e descritos, 
quase que diria, telegraficamente.    
S. João 21,25 

 
 
 
O homem é composto por Espírito, Corpo e Alma. 
O Espírito é criado em primeiro lugar. Quando esse espírito incarna, 

ou seja, quando vem habitar na carne, ou num corpo, é-lhe dado uma 
Alma, que faz a ligação entre o Espírito e o Corpo. Esta Alma não mais 
morrerá, é eterna, tal como o Espírito. Um dia mais tarde o Corpo 
ressuscitará e juntar-se-á no seu estado glorioso ao Espírito e à Alma, e 
serão eternos. 

É assim que está ensinado na Religião Católica. 
Com Jesus, passou-se a mesma coisa, só que a grande diferença 

entre nós homens vulgares, é que nós fomos criados, ou seja somos 
criaturas, enquanto que Jesus foi a incarnação de Deus, foi o seu Espírito 
que tudo criou, ainda na Sua qualidade de Verbo de Deus. Deus sempre 
existiu, e na sua existência se encontrava o seu Verbo, ou Palavra, 
através da qual tudo foi criado no princípio do Mundo. Foi através da 
Palavra de Deus que tudo foi criado.  

Milagre1.htm
Criacao.htm
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Génesis 1,1-3 
1 No princípio criou Deus os céus e a terra  
2 A terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo, 
mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. 
3 Disse Deus: haja luz. E houve luz.  

 
S. João 1,1-3 
1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era 
Deus. 
2 Ele estava no princípio com Deus.  
3 Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do 
que foi feito se fez. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salmo 45,2 

Tu és o mais formoso dos filhos dos homens;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Génesis 1,1-3 

 
 
 
Foi este Verbo de Deus que incarnou num corpo a quem foi dado o 

nome de Jesus, o Cristo ou Salvador.  
S. João 1,1-3 

 
 
 
Foi este Deus todo Poderoso que desceu à condição de homem. Se 

mais não disséssemos, tudo estava dito, para quem quisesse se 
maravilhar com um homem, cujo espírito era o próprio Deus. DEle tudo 
se podia esperar, dEle tudo era, foi e será possível. Na nossa linguagem 
contemporânea, bem que podíamos dizer que o super-homem ao pé dEle 
era bem menos que uma formiga. Este Deus feito homem tem todas as 
características para maravilhar qualquer fanático em busca de maravilhas 
e de fenómenos extraordinários. Na realidade, este Deus feito homem 
tem maravilhado todos aqueles que têm tomado conhecimento e entrado 
na Sua intimidade. 

Este homem que maravilhou todos os que na sua época com Ele 
conviveram e que se tornou desde a Sua humildade e poder o marco a 
partir do qual se começou a contar os anos do nosso calendário. Ora isto 
não é coisa que aconteça todos os dias. Quer se queira quer não, nós 
vivemos segundo o seu calendário, inclusive aqueles que dizem não 
acreditar nEle. 

Este homem para além da Sua grandeza, qualidades e poder era 
também o mais belo de todos os homens jamais criado, no passado, na 
Sua época e por todo o sempre.  
Salmo 45,2 

 
 

Nascimento em humildade e pobreza ▲ 
 
Para além de ser Deus, o mais poderoso e mais belo dos filhos do 

homem, nasce no entanto no mais humilde dos sítios, numa simples 
gruta, que não é mais do que umm abrigo da natureza, nem sequer numa 
casa foi, ou numa cama se deitou, mas sim numa manjedoura. Grande 
mistério. Dava para início de um romance, e ninguém podia imaginar que 
era aquela criança que ia dar início a uma época, a Cristã.   

Milagre1.htm#Nascimento
Milagre1.htm#Nascimento
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S. Lucas 2, 6-7 
6 Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz,  
7 e teve a seu filho primogénito; envolveu-o em faixas e o deitou numa 
manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. Lucas 2,52 
52 E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus 
e dos homens. 

 
 
 
 
 
 
 
 

S. Lucas 2,46-47 
46 E aconteceu que, passados três dias, o acharam no templo, sentado 
no meio dos doutores, ouvindo-os, e interrogando-os.  
47 E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas 
respostas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. Lucas 2, 6-7 

 
 
 
 
 
 
 

Crescimento em sabedoria e perfeição ▲ 
 
Desta criança pouco sabemos através do que nos ficou escrito dos 

Evangelhos, sabemos no entanto que era o crescimento físico de uma 
criança humana, mas cujo espírito era o de um Deus.  
 S. Lucas 2,52 

 
 
Ainda em criança, durante 3 dias ausenta-se da presença de Sua Mãe 

e de Seu pai adoptivo, e vai para o templo falar com os Doutores da Lei. 
Estes doutores da Lei eram os homens mais cultos do seu tempo e no 
entanto todos deram do seu tempo para estarem com Jesus, em 
conjunto, por isso a razão não devia ser para brincadeiras, já que eram 
homens muito ocupados e não muito fáceis de ter acesso, muito menos 
em conjunto. E falando com Jesus, ficaram espantados com a Sua 
Sabedoria.  
S. Lucas 2,46-47 

 
 
 
 
 
 

Antecipação da vida pública nas bodas de Canaã ▲ 
 
Já homem feito, nas vésperas de iniciar a Sua vida pública de milagres 

e pregação, vai a um casamento, onde falta o vinho. Ele já era por demais 
conhecido, não existindo no entanto relatos nos Evangelhos do porquê. 
Podemos no entanto imaginar que um Deus feito homem, não deveria 
passar propriamente despercebido, e por isso, quando o dono da casa 
se apercebe da falta do vinho, não se atreve a ir ter com Ele, mas vai em 
vez disso ter com Sua Mãe, e pede-lhe ajuda. Ela sem hesitar, diz aos 
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S. João 2,3-9 
3 E, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Eles não têm vinho.  
4 Respondeu-lhes Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é 
chegada a minha hora  
5 Disse então sua mãe aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser.  
6 Ora, estavam ali postas seis talhas de pedra, para as purificações dos 
judeus, e em cada uma cabiam duas ou três medidas. 
7 Ordenou-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até 
em cima.  
8 Então disse-lhes: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram.  
9 Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo 
donde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucas 4,40 
40 Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhos 
traziam; e ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava. 

 
 

servos para fazerem o que Seu Filho mandar. Perplexo perante o pedido 
da Mãe, já que ainda não tinha chegado a Sua hora, Ele não hesita e faz 
o Seu primeiro grande Milagre que nos é narrado nos Evangelhos. Com 
toda a certeza muitos outros já se tinham verificado com a Sua 
intervenção, mas este é o primeiro que nos chegou narrado.  
S. João 2,3-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poder de fazer curas milagrosas ▲ 
 
Quando começou a Sua vida pública de três anos, Jesus servia-se 

de sinais visíveis, os milagres, para atrair a atenção dos seus 
contemporâneos para a Sua Vida, o Seu Amor e Sua Pregação. 

Entre os Milagres mais frequentes, encontramos as curas de doenças 
incuráveis pela medicina do homem. Todas as doenças incuráveis, Ele 
as curava com o simples Poder da Sua Vontade, por vezes utilizando 
meios acessórios muito simples. 

Agora paremos para imaginar o que não seria o assistir em nossa 
vidas a todos esses Milagres operados por Jesus. Se para ver alguns 
atrasados mentais a tocar música de pôr surdo qualquer um, se enchem 
estádios, se para ver um programa de hipnotizadores na TV, o país põe-
se todo diante do televisor, o que não seria para ver Jesus curar todos 
aqueles que Lhe eram apresentados…   
Lucas 4,40 

Os milagres de cura de doenças que Jesus fez e nos ficaram relatados 
nos Evangelhos foram muitos, e por alguma razão particular cada um 
deles, diferente dos outros nos foram transmitidos. 

Milagre7.htm#Características
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S. João 9,1-7 
1 E passando Jesus, viu um homem cego de nascença.  
2 Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus 
pais, para que nascesse cego? 
3 Respondeu Jesus: Nem ele pecou nem seus pais; mas foi para que 
nele se manifestem as obras de Deus  
4 Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia; 
vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. 
5 Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. 
6 Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os 
olhos do cego 
7 e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé (que significa Enviado). E 
ele foi, lavou-se, e voltou vendo.  

 
 
 

 
As curas foram muitas: 
Leproso: S. Mateus 8,2-4  S. Marcos 1,40-42  S. Lucas 5,12-13 
Servo do Centurião: S. Mateus 8,5-13  S. Lucas 7,1-10 
Sogra de Pedro: S. Mateus 8,14-15  S. Marcos 1,30-31  S. Lucas 4,38-
39 
Paralítico: S. Mateus 9,2-7  S. Marcos 2,3-12  S. Lucas 5,18-25 
Hemorrágica: S. Mateus 9,20-22  S. Marcos 5,25-29  S. Lucas 8,43-48 
Cegos: S. Mateus 9,27-31   
Mudo endemoninhado: S. Mateus 9,32-33 
Mão mirrada: S. Mateus 12,10-13  S. Marcos 3,1-5  S. Lucas 6,6-10 
Surdo-mudo endemoninhado: S. Mateus 12,22  S. Lucas 11,14 
Filha da Cananeia: S. Mateus 15,21-28  S. Marcos 7,24-30 
Menino endemoninhado: S. Mateus 17,14-18  S. Marcos 9,17-29   
                                         S. Lucas 5,12-13 
Cegos (Bartimeu): S. Mateus 20,29-34  S. Marcos 10,46-52   
                              S. Lucas 18,35-43 
Surdo mudo: S. Marcos 7,31-37   
Cego de Betsaida: S. Marcos 8,22-26   
Paralítica: S. Lucas 13,11-13 
Hidrópico: S. Lucas 14,1-4 
Dez Leprosos: S. Lucas 17,11-19 
Servo do Sumo Sacerdote: S. Lucas 22,50-51 
Filho do oficial do rei: S. João 4,46-54 
Paralítico de Betesda: S. João 5,1-9 
Cego de nascença: S. João 9,1-7 
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Mateus 15,30-31 
30 E vieram a ele grandes multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, 
cegos, mudos, e outros muitos, e lhos puseram aos pés e Ele os curou  
31 de modo que a multidão se admirou, vendo mudos a falar, aleijados a 
ficar sãos, coxos a andar, cegos a ver; e glorificaram Deus de Israel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. Lucas 8,22-25 
22 Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco com seus discípulos, 
e disse-lhes: Passemos à outra margem do lago. E partiram 
23 Enquanto navegavam, ele adormeceu; e desceu uma tempestade de 
vento sobre o lago; e o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. 
24 Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos 
perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água; 
e cessaram, e fez-se bonança. 
25 Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, 
admiraram-se, dizendo uns aos outros: Quem, pois, é este, que até aos 
ventos e à água manda, e lhe obedecem? 

 
 
 
 

S. Mateus 14,25-33 
25 À quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar.  
26 Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e 
disseram: É um fantasma. E gritaram de medo. 
27 Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: Tende ânimo; sou 
eu; não temais.  

Milhares de milagres operados por Jesus, meteram todas as regiões 
por onde passava em polvorosa, movendo multidões atrás dEle, para se 
curarem e O ouvirem falar.  
Mateus 15,30-31 

 
 
 
 
 
 

Poder de fazer milagres sobre a natureza ▲ 
 
Mas Jesus não fazia milagres só de curas, mas também mostrou que 

dominava a natureza com o Seu Poder, dando verdadeiro testemunho da 
Sua Divindade, exercendo total domínio sobre todas as coisas que tinha 
criado, enquanto Verbo de Deus. 

 
Os milagres sobre a Natureza foram: 
Acalmando a Tempestade: S. Mateus 8,23-27  S. Marcos 4,37-41   

S. Lucas 8,22-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andando sobre o Mar: S. Marcos 6,48-51  e  S. João 6,19-21 

S. Mateus 14,25-33 
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28 Respondeu-lhe Pedro: Senhor! se és tu, manda-me ir ter contigo sobre 
as águas.  
29 Disse-lhe ele: Vem. Pedro, descendo do barco, e andando sobre as 
águas, foi ao encontro de Jesus.  
30 Mas, sentindo o vento, teve medo; e, começando a submergir, clamou: 
Senhor, salva-me.  
31 Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o, e disse-lhe: Homem 
de pouca fé, por que duvidaste?  
32 E logo que subiram para o barco, o vento cessou.  
33 Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: 
Verdadeiramente tu és Filho de Deus. 

 
 

S. Marcos 6,35-44    
35 Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele seus 
discípulos e disseram: O lugar é deserto, e a hora já está muito adiantada  
36 despede-os, para que vão aos sítios e às aldeias, em redor, e comprem 
para si o que comer.  
37 Ele, porém, lhes respondeu: Dai-lhes vós de comer. Então eles lhe 
perguntaram: Havemos de ir comprar duzentos denários pão e dar-lhes 
de comer  
38 Ao que ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E, tendo-se 
informado, responderam: Cinco pães e dois peixes  
39 Então lhes ordenou que a todos fizessem reclinar-se, em grupos, sobre 
a relva verde.  
40 E reclinaram-se em grupos de cem e de cinquenta.  
41 E tomando os cinco pães e os dois peixes, e erguendo os olhos ao 
céu, os abençoou; partiu os pães e os entregava a seus discípulos para 
lhos servirem; também repartiu os dois peixes por todos  
42 E todos comeram e se fartaram.  
43 Em seguida, recolheram doze cestos cheios dos pedaços de pão e de 
peixe.  
44 Ora, os que comeram os pães eram cinco mil homens.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentando 5.000 pessoas: S. Mateus 14, 15-21 
                            S. Lucas 9,12-17  S. João 6,5-13    
S. Marcos 6,35-44    

Alimentando 4.000 pessoas: S. Mateus 15,32-38  S. Marcos 8,1-9 
A pesca milagrosa: S. Lucas 5,4-11 
Outra pesca milagrosa: S. João 21,1-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Sua relação com  o dinheiro foi focada por diversas vezes, e tanto 

quanto sabemos nunca terá tocado nenhuma vez no "vil metal", mas 
sendo ele necessário uma vez para pagar os impostos em Cafarnaum, 
fez com que o dinheiro surgisse milagrosamente dentro de um peixe.  



REVELAÇÕES BÍBLICAS E PRIVADAS TRATADO  

 

46                                                                                                                                                                                                         46 

S. Mateus 17,24-27 
24 Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que 
cobravam as didracmas, e lhe perguntaram: O vosso mestre não paga as 
didracmas 
25 Disse ele: Sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, 
perguntando: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra 
imposto ou tributo? dos seus filhos, ou dos alheios? 
26 Quando ele respondeu: Dos alheios, disse-lhe Jesus: Logo, são 
isentos os filhos. 
27 Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira 
o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter; 
toma-o, e dá-lho por mim e por ti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. João 11,1-46 

Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de 
Maria e de sua irmã Marta. 
E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu 
o Senhor com bálsamo, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. 
Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo 
aquele que tu amas.  
Jesus, porém, ao ouvir isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, 
mas para glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por 
ela  

Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro.  
Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar 
onde se achava. 
Depois disto, disse a seus discípulos: Vamos outra vez para Judeia.  

S. Mateus 17,24-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressuscita mortos ▲ 
 
Mas Jesus ainda foi mais longe. Antes de Ele próprio vencer a Sua 

morte, ressuscitou em Sua vida 3 contemporâneos. Poder-se-á imaginar 
o que é chegar um homem ao pé de outro que esteja morto, e pelo seu 
poder e vontade, ressuscitá-lo? Foi isso que Jesus fez por 3 vezes. 

 
Ressurreição da filha de Jairo: S. Mateus 9,18-19,23-25   
       S. Marcos 5,22-24.38-42   S. Lucas 8,41-42.49-56  S. João 6,19-21 
Ressurreição do filho da viúva de Naim: S. Lucas 7,11-15   
Ressurreição de Lázaro:   
S. João 11,1-46 
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Disseram-lhe eles: Rabi, ainda agora os judeus procuravam 
apedrejar-te, e voltas para lá? 
Respondeu Jesus: Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de 
dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo mas se andar de noite, 
tropeça, porque nele não há luz. 
E, tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas 
vou despertá-lo do sono. 
Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom.  
Mas Jesus falara da sua morte; eles, porém, entenderam que falava do 
repouso do sono. 
Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro morreu;  
e, por vossa causa, folgo de que eu lá não estivesse, para que creiais; 
mas vamos ter com ele.  
Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: Vamos nós 
também, para morrermos com ele.  
Chegando pois Jesus, encontrou-o já com quatro dias de sepultura.  
Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de quinze estádios.  
E muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria, para as consolar 
acerca de seu irmão.  
Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro; Maria, 
porém, ficou sentada em casa.  
Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se meu irmão não teria morrido.  
E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus to concederá. 
Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir.  
Disse-lhe Marta: Sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último 
dia  
Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, 
ainda que morra, viverá. 
E todo aquele que vive, e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto?  
Respondeu-lhe Marta: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho 
de Deus, que havia de vir ao mundo. 
Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã, e disse-
lhe: O Mestre está aí, e te chama.  
Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa, e foi ter com ele.  
Pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde 
Marta o encontrara.  
Então os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, 
vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiram-na pensando que 
ia ao sepulcro para chorar ali. 
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Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo-o, 
lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão 
não teria morrido. 
Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com 
ela vinham, comoveu-se em espírito, e perturbou-se,  
e perguntou: Onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê.  
Jesus chorou  
Disseram então os judeus: Vede como o amava.  
Mas alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, 
fazer também que este não morresse. 
Jesus, pois, comovendo-se outra vez, profundamente, foi ao sepulcro; 
era uma gruta, e tinha uma pedra posta sobre ela.  
Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já 
cheira mal, porque está morto há quase quatro dias.  
Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que, se creres, verás a glória de 
Deus  
Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, 
graças te dou, porque me ouviste.  
Eu sabia que sempre me ouves; mas por causa da multidão que está em 
redor é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. 
E, tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora!  
Saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e o seu 
rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai e deixai-o ir. 
Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, e que 
tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. 
Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus 
tinha feito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poder de escapar ás ciladas ▲ 
 
Por diversas vezes Jesus foi alvo dos ataques dos seus inimigos. A 

Verdade proclamada pela boca de Jesus, por diversas vezes suscitou a 
raiva dos filhos do demónio, ou seja, daqueles que fazem as suas 
vontades. A Verdade desperta sentimentos de raiva, revolta e violência, 
em todos aqueles que não estão de coração aberto para a receber. 

Jesus, nestas situações de conflito aberto, nunca usou da Sua Força, 
nunca usou as mesmas armas que utilizavam contra Ele, mas sim com 
doçura, calma e inteligência e a força da razão e da Sua Divindade, 
desapareceu de entre aqueles que lhe queriam fazer mal.   
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Lucas 4, 28-30 
28 Todos os que estavam na sinagoga, ao ouvirem estas coisas, ficaram 
cheios de ira.  
29 e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o 
despenhadeiro do monte em que a sua cidade estava edificada, para dali 
o precipitarem. 
30 Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. 

 
 
 
 
 

S. Marcos 1,23-28   
23 Ora, estava na sinagoga um homem possesso dum espírito imundo, o 
qual gritou: 
24 Que temos nós contigo, Jesus, nazareno? Vieste destruir-nos? Bem 
sei quem és: o Santo de Deus. 
25 Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, e sai dele. 
26 Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande 
voz, saiu dele. 
27 E todos se maravilharam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: 
Que é isto? Uma nova doutrina com autoridade! Pois ele ordena aos 
espíritos imundos, e eles lhe obedecem!  
28 E logo correu a sua fama por toda a região da Galileia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. Mateus 21,23-27 
23 Tendo Jesus entrado no templo, e estando a ensinar, aproximaram-se 
dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, e perguntaram: Com 
que autoridade fazes tu estas coisas? e quem te deu tal autoridade?  

Lucas 4, 28-30 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poder de expulsar demónios ▲ 
 
Endemoninhado: S. Lucas 4,33-37 

S. Marcos 1,23-28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inteligência superior ▲ 

 
A Sua inteligência desenvolveu-se desde criança de uma forma 

superior, podendo dizer que foi o homem mais inteligente que alguma vez 
pisou a Terra, aliás não sendo de esperara outra coisa de Deus que se 
faz homem. Para além da passagem já transcrita de Jesus, ainda menino, 
entre os Doutores da Lei em Jerusalém, em inúmeras passagens ficara-
nos relatadas como Ele era capaz de calar e entubiar os seus 
adversários, escribas e fariseus, anciãos e sacerdotes.    
S. Mateus 21,23-27 
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24 Respondeu-lhes Jesus: Eu também vos perguntarei uma coisa; se ma 
disserdes, eu de igual modo vos direi com que autoridade faço estas 
coisas.  
25 O baptismo de João, donde era? Do céu ou dos homens? Ao que eles 
arrazoavam entre si: Se dissermos: Do céu, ele nos dirá:  
Então por que não o crestes?  
26 Mas, se dissermos: Dos homens, tememos o povo; porque todos 
consideram João como profeta. 
27 Responderam, pois, a Jesus: Não sabemos. Disse-lhe ele: Nem eu vos 
digo com que autoridade faço estas coisas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. João 8,2-11 
2 Pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele; e 
Jesus, sentando-se o ensinava.  
3 Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em 
adultério; e pondo-a no meio,  
4 disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério.  
5 Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, 
que dizes? 
6 Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Jesus, porém, 
inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo.  
7 Mas, como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: 
Aquele dentre vós que está sem pecado seja o primeiro lhe atire uma 
pedra.  
8 E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento dos pecados e coisas ocultas ▲ 
 
O conhecimento que Jesus tinha das coisas e das pessoas, não era 

superficial e exclusivamente do visível , do sensível. Era-o também do 
cerne das coisas, do interior e do que se passava nos corações das 
pessoas e o que lhes ia na mente. Afinal de contas estamos a falar de 
quem tudo e todos tinha criado, por isso, nada lhe escapava. Diversas 
passagens nos Evangelhos nos relatam mais esta das maravilhas de 
Jesus. A mais conhecida, é talvez a da mulher adúltera que vai ser 
apedrejada pelo povo, e os escribas e fariseus tentam arranjar pretextos 
para matar Jesus. Jesus vendo no interior de cada um dos seus 
adversários, começa a escrever os seus pecados na areia, e eles, que se 
aproximaram de Jesus como lobos vorazes, um a um, metem o rabinho 
entre as pernas, como cachorrinhos assustados, e fogem a sete pernas.     
S. João 8,2-11 
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9 Quando ouviram isto foram saindo um a um, a começar pelos mais 
velhos, até os últimos; ficou só Jesus, e a mulher ali em pé. 
10 Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, 
perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém 
te condenou?  
11 Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te 
condeno; vai-te, e não peques mais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Última ceia e a Eucaristia ▲ 
 
O Poder de Jesus, nem sempre era imediatamente visível. Por não ser 

imediatamente visível, não quer isso dizer que não fosse real e 
verdadeiro, simplesmente, nos Seus desígnios, o tempo e a Fé deveriam 
actuar, para se vir então a confirmar de facto o Seu Poder.  

De todos os feitos e milagres de Jesus, o maior até a actualidade, sinal 
também do Seu imenso amor pela humanidade e por cada um de nós, foi 
sem dúvida a instituição da Eucaristia. 

A Eucaristia é o Sacramento instituído por Jesus Cristo na Última 
Ceia, pelo qual Ele permanece, realmente entre nós, em corpo, sangues 
e divindade. A sua presença na Eucaristia é tão real como quando Ele 
viveu na Sua época na Galileia, Palestina e por todas as terras por onde 
passou. Ali, na Eucaristia Ele está presente em Corpo, Sangue, Alma e 
Divindade, só lhe faltando a Sua Glória, pois que com essa, não seria 
possível ao homem se colocar diante dEle. 

Esta realidade profunda, que é objecto da Fé, pode no entanto ser 
facilitada pelo aprofundamento do nosso ser. 

Se raciocinarmos um pouco, veremos que esta Maravilha da 
Eucaristia, de facto não é tão misteriosa e inacreditável como à primeira 
vista nos pode parecer, não deixando no entanto de ser o maior dos 
Milagres que Jesus fez e continua a fazer quotidianamente na Terra. 

Sabemos que o homem é constituído por espírito, corpo e alma. O 
espírito vem habitar o corpo. O espírito e o corpo ligam-se através da 
alma, o sopro de vida de Deus e conjunto dos sentidos e capacidades da 
criatura. O corpo é constituído por matéria. Esta matéria, é na mais crua 
das análises, nada mais nada menos, aquilo que nós comemos 
diariamente. Nada existe no nosso corpo, que nós não tenhamos ingerido 
e respirado no passado, ou seja, o pão, a carne ou a fruta e a água que 
hoje comemos e bebemos. Deste corpo, que é o nosso, há parte que são 

Milagre1.htm#Eucaristia
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tão corpo como qualquer outra, tais como as unhas, os cabelos, os ossos, 
os dentes, e que dada a sua inércia e aparente falta de vida, são tão 
corpo como qualquer outra parte. Temos de ter consciência, que o nosso 
corpo está sempre em permanente mutação, sendo o que é hoje, já não 
é o que era ontem nem o que vai ser amanhã. No entanto, continua a ser 
o nosso corpo. Esta noção de que o espírito habita um corpo, que não é 
mais do que um conjunto de compostos físicos e químicos, uns mais 
pequenos, outros maiores, uns com uma forma e outros com outra, uns 
bonito outros feios, uns novos outros velhos, uns inteiros outros faltando-
lhes órgãos e partes importantes, uns mexendo outros paralisados, uns 
com mais produtos do que outros, uns doentes e outros sãos, diferentes 
dimensões e diferentes pesos, o espírito em todos habita. Se 
compararmos as dimensões do corpo humano e as de um pão, com a 
imensidão da matéria que constitui o universo, a diferença de proporções 
pode-se dizer que é igual, aliás, há pães maiores do que bebés recém 
nascidos. Quanto ao movimento de um corpo, sabemos que descendo 
na escala dimensional da matéria, não vamos encontrar razões para 
estabelecer distinção entre a efectiva ocupação de um espírito na 
matéria, consoante um corpo tenha ou não movimento, ou seja mais ou 
menos mexido do que outro. Não há matéria em movimento ou matéria 
estática, o que há é diferentes sistemas relacionais referidos aos quais 
pode ou não haver movimento, porque em movimento de facto está toda 
a matéria. E não podemos dizer que o espírito só está na parte do corpo 
que mexe e não está na que não mexe, porque só de pensar nisso seria 
uma aberração. O espírito está em todo o corpo enquanto corpo e 
enquanto a vontade de Deus, independentemente do movimento do todo 
ou das partes, e não está mais numa do que em outra parte. O espírito é 
pois capaz de habitar na maior das diversidades de matéria, seja ela 
pouca, seja ela pequena, seja ela com uma composição determinada ou 
qualquer outra, seja leve ou pesada. O espírito está por conseguinte onde 
Deus quer que esteja, ou fora da matéria, ou habitando numa pequena 
porção de matéria. 

Tudo isto, para afirmar que na realidade, o espírito é independente da 
matéria, e pode estar presente em qualquer porção de matéria seja ela 
qual for, seja quais forem as suas dimensões, seja qual for o seu estado 
de movimento, seja qual for a sua forma ou idade, seja qual for a sua 
composição. Por Vontade de Deus, um espírito pode estar em qualquer 
porção de matéria. 

Foi Vontade de Deus que Jesus permanecesse na Terra através da 
Eucaristia. A Este fenómeno ou acontecimento de Jesus estar presente 



REVELAÇÕES BÍBLICAS E PRIVADAS TRATADO  

 

53                                                                                                                                                                                                         53 

 
 
 
 
 

S. Lucas 22,19 
19 E tomando um pão, havendo dado graças, partiu-o e deu-o a eles, 
dizendo: Isto é o Meu corpo, que é dado por vós; fazei isto em memória 
de Mim. 

 
 
 

S. Mateus 16,18-19 
18 Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei 
a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 
19 Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligares, pois, na terra será 
ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. João 6, 53-59 
53 Disse-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: Se não comerdes 
a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis 
vida em vós mesmos. 

na Eucaristia, de Jesus transformar a espécie do pão na Sua carne, é 
dado o nome de transubstanciação. 

Esta transubstanciação é possível por Vontade de Deus e é dado este 
poder aos seus representantes na Terra, os sacerdotes. Esta instituição 
de poderes foi feita na Última Ceia por Jesus ao seus Apóstolos.    

 
S. Lucas 22,19 

 
 
Estes Apóstolos, por cadeia de transmissão de poderes, para os 

bispos e destes para os sacerdotes, tudo através da hierarquia de 
poderes absolutos concedidos e estabelecidos por Jesus Cristo a Pedro, 
e através de Pedro a toda a Sua Igreja.    
S. Mateus 16,18-19 

 
 
 
Esta espantosa prova de Amor dada por Jesus à humanidade e cada 

homem, este fabuloso e espantoso milagre perpetrado ao longo dos 
séculos, em que um Deus quer permanecer vivo e realmente presente 
entre o Seu Povo, é mantido para que as almas aí encontrem alimento e 
não pereçam.  

É ali na Eucaristia que se pode consumar a união entre nós pobres 
criaturas e o nosso Deus. Quantas vezes não temos nós tido ou esboçado 
o desejo de nos encontrarmos com uma ou outra personalidade 
importantes do nosso planeta, por considerarmos que ela em alguma 
medida são superiores ou interessantes, ou com elas pudermos aprender 
algo, ou por simples desejo de com elas comunicarmos? Pois então, 
tomemos consciência de que todas estas personalidades que tanto 
admiramos, todas somadas não se podem sequer comparar a um cabelo 
de Jesus. Ele é o Rei dos reis, Deus Filho todo poderoso, o mais belo dos 
filhos do homem, o mais Santo, o mais puro, o mais humilde, o mais 
inteligente, o mais capaz. E é com este Deus feito homem, que nos 
podemos encontrar, através do Sacramento da Eucaristia, se estivermos 
em conformidade com as prescrições da Sua Igreja. Ali podemos falar 
com Ele, estar com Ele, nos alimentarmos dEle. 
S. João 6, 53-59 
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54 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna; e 
eu o ressuscitarei no último dia. 
55 Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue 
verdadeiramente é bebida.  

56 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em 
mim e eu nele. 
57 Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, 
quem de mim se alimenta, também viverá por mim.  
58 Este é o pão que desceu do céu; não é como o caso de vossos pais, 
que comeram o maná e morreram; quem comer este viverá para sempre. 
59 Estas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofrimento no horto ▲ 
 
Depois da Sua última Ceia, Jesus tomou 3 Apóstolos consigo e foi 

para o Horto das Oliveiras para se preparar para a Sua Paixão, para a 
qual já tinha preparado todos os que o seguiam. 

Para além da Sua entrega total a Deus Pai, que o enviara para 
Salvação da humanidade, Jesus continua dando provas do seu imenso 
amor pelo homem, muito em especial pelo seus inimigos e 
perseguidores, pelos próprios que o foram prender. Aí no Horto também 
dá provas do Seu imenso poder, quando afirma que é aquele que eles 
procuram. Por momentos, afirmando ser aquele que eles foram para 
prender e que Judas tinha denunciado e entregue por trinta moedas de 
prata, Jesus de alguma forma deixa transparecer o seu poder e a Sua 
omnipotência, e todos os presentes, homens duros, todos armados, uma 
autêntica turba de feras prontas para despedaçar a sua vítima, são 
atirados ao chão. Devem ter momentaneamente visto o poder de Jesus 
e recuaram cheios de medo, e caíram todos uns em cima dos outros. Que 
cena!…   Que espectáculo não deve ter sido. Se nos conseguíssemos 
colocar naquele momento, tentarmos imaginar a tensão e o ambiente que 
se vivia naquele exacto momento, toda aquela maltosa, de noite, com 
archotes, armas e varapaus, uma turba em fúria e disposta a prender 
aquele que durante 3 anos tinha escorregado entre as suas mãos, de 
repente irem todos pararem ao meio do chão, tudo devido à majestade 
com que Jesus disse: Sou eu! 

Se nos conseguíssemos colocar em cada uma das cenas descritas do 
Evangelho, com Jesus presente, a nossa admiração, o nosso espanto, o 
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S. João 18,3-6 
3 Tendo, pois, Judas tomado a coorte e uns guardas da parte dos 
principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas archotes e 
armas.  
4 Sabendo, pois, Jesus tudo o que lhe havia de suceder, adiantou-se e 
perguntou-lhes: A quem buscais? 
5 Responderam-lhe: A Jesus, o nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E 
Judas, que o traía, também estava com eles.  
6 Quando Jesus disse-lhes: Sou eu, recuaram, e caíram por terra.  

 
 
 
 
 

S. Lucas 22,50-51 
50 Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha 
direita.  
51 Mas Jesus disse: Deixei-os. Basta. E tocando-lhe a orelha, o curou.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nosso deslumbramento seriam sempre idênticos. Estaríamos na 
presença de Deus, feito homem sim, mas não menos Deus por isso. A 
Sua presença, o Seu olhar, a Sua voz, a todos deslumbrava e continua a 
deslumbrar.  
S. João 18,3-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 A seguir a esta cena fabulosa, tendo Pedro sacado da espada que 

levara, impulsivo e destemido como era, corta a orelha a Malco, um dos 
que fora prender Jesus. Jesus no seu amor para com todos, incluindo os 
seus inimigos que o tinham ido prender, cura-lhe a orelha. Quanto 
amor...! 
  S. Lucas 22,50-51 

 
 
 
 
 

Resistência corporal e psicológica sobre-humanas ▲ 
 
Toda a vida de Jesus foi uma vida dura de trabalho e missão. O Seu 

corpo estava habituado a uma vida difícil, de trabalho e de canseiras. 
Toda a vida trabalhou, em carpintaria e tudo o que era necessário para 
prover ao seu sustento e ao de Sua Mãe Maria e de José seu pai 
adoptivo, depois de estar velhote e doente, e a quem sempre ajudou em 
novo. 

A Sua vida pública nos três últimos anos de vida, foram de caminhadas 
constantes e de uma alimentação muito parca e frugal. 

Mas a sua força e resistência provinham-lhe também do facto de ser 
o mais bem constituído e mais perfeito ser que alguma vez pisou a Terra. 

Esta resistência e força ficaram bem patentes na forma como resistiu 
a tudo o que lhe fizeram durante uma noite inteira de selvajaria, de 
brutalidades, de pancadaria, de tortura, da flagelação, da coroação de 
espinhos, do carregamento da cruz até ao Calvário, da Crucificação e da 
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S. Lucas 23,44-48 
44 Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora 
nona, pois o sol se escurecera 
45 e rasgou-se ao meio o véu do santuário. 
46 Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o 
meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. 
47 Quando o centurião viu o que acontecera, deu glória a Deus, dizendo: 
Na verdade, este homem era justo. 
48 E todas as multidões que presenciaram este espectáculo, vendo o que 
havia acontecido, voltaram batendo no peito.  

 
 
 
 

agonia de três horas pregado na cruz. Só a noite em que esteve entregue 
à selvajaria dos guardas dos sumos sacerdotes, em que em jejum teve 
de suportar tudo o que lhe fizeram dava para acabar com qualquer 
comum dos mortais. Na Última Ceia de certeza que não terá comido 
muito e depois de uma noite inteira sem dormir e em jejum, a ser 
espancado e torturado, dava para desfazer qualquer um. 

Depois dessa noite de horror, ainda teve de sofrer a flagelação, que 
era feita por brutamontes com chicotes de múltiplas tiras de couro com 
pontas de ferro, e que estando bêbados, enganando-se na contagem, 
voltavam ao princípio… só de pensar e de ver daria para derrubar 
qualquer um de nós. Mas Jesus suportou tudo sem vacilar. Os presos 
que eram sujeitos à flagelação romana, de tal maneira ficavam desfeitos 
e esfacelados, eram por norma sempre entregues à família para poderem 
morrer em suas casas… Mas Jesus, em vez disso, ainda teve de carregar 
uma cruz de madeira, de peso inimaginável, Calvário acima. Quanto 
horror. 

E no último momento de Sua vida terrena, depois de perder todo o 
sangue ao longo da Paixão, consumou o seu último milagre. Bradou aos 
Céus. Esse brado, foi chamando Mãe, mas o que é mais espantoso é ter 
largado esse brado, quando o era humanamente impossível, pois a morte 
de cruz dava-se por asfixia. As longas horas que os condenados 
passavam pendurado na cruz, no meio de indizíveis sofrimentos, fazia 
com que começassem a se desencadear cãibras terríveis em todos os 
músculos do tórax, de tal maneira que a dado momento os condenados 
morriam asfixiados sem conseguir respirar. E isto sabia-o bem o 
centurião romano que estava próximo da cruz a assistir à agonia e por 
isso se converteu e admitiu quem era verdadeiramente Jesus. 
S. Lucas 23,44-48 
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S. Lucas 24,1-9 
1 Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao 
sepulcro, levando as especiarias que tinham. 
2 E acharam a pedra revolvida do sepulcro. 
3 Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. 
4 E, estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhes apareceram 
dois varões em vestes resplandecentes  
5 e ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes 
disseram: Por que buscais entre os mortos aquele vive?  
6 Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, 
estando ainda na Galileia  
7 dizendo: Importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos de 
homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite.  
8 Lembraram-se, então, das suas palavras  
9 e, voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos onze e a 
todos os demais. 

 
 

S. Lucas 25,50-53 
50 Então os levou fora, até Betânia; e levantando as mãos, os abençoou.  
51 E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles; e foi 
elevado ao céu. 
52 E, depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém  
53 e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus  

 

Ressurreição e Ascensão aos Céus ▲ 
 
Após a Sua missão de Salvar toda a humanidade para a possibilidade 

de ingressar na Vida Eterna e no Paraíso Celestial, Jesus, Ressuscita 
de entre os mortos, como tinha anunciado ao Apóstolos.  
S. Lucas 24,1-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depois Ascende aos Céus de onde tinha vindo cumprir a Vontade do 

Pai.   
S. Lucas 25,50-53 

 
Todas estas maravilhas que acabámos de recordar, fazem de Jesus 

não só o mais maravilhoso e poderoso de todos os homens de que há 
história, mas como os Seus feitos ultrapassam largamente todas as 
façanhas descritas por escritores de ficção científica. No entanto, na 
busca do maravilhoso, o homem persegue as loucas invenções de falsos 
heróis, criados para filmes e livros, que só existem na imaginação de 
alguns, e desprezam o único e verdadeiro Deus feito homem, capaz de 
todas as maravilhas que se possam enumerar. Os homens correm atrás 
dos frutos da imaginação, muitas vezes pervertidas, correm atrás de 
miragens e invenções falsas e oníricas, e desprezam Aquele que está 
vivo, Aquele que é mais real do que qualquer outro, Aquele que criou todo 
o Universo e que a tudo e todos supera.  

 
Estranha atitude, esta, a dos homens… 
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CAPÍTULO II ◄ ▲ ► 
 

A obra da Criação e a permanente luta do mal contra o 
Bem 

 
 

Os textos Bíblicos são de inspiração Divina ..................................61 
- O livro mais divulgado na história da humanidade  .....................61 
- O texto é de inspiração Divina, e como tal exerce grande poder 
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A verdade está contida no texto explícito da Bíblia, mas também 
nos segundos significados ocultos e simbólicos  .........................68 
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Cronologia da Criação  .....................................................................71 
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e a criação de falsas religiões  .........................................................81 
 

 
Os conhecimentos que temos da obra da Criação e sobre a 

permanente luta do mal contra o Bem, chegam-nos através dos Textos 
Bíblicos.  

Torna-se pois fundamental analisarmos A Bíblia e os seus Textos, se 
pretendermos aferir da sua fiabilidade. 

Não pretendemos, até porque impossível, exaustivamente esgotar o 
tema e as possíveis implicações das afirmações contidas na Bíblia, mas 
tão só estabelecer uma base sólida, mesmo que não totalmente 
documentada, para partirmos para descobertas importantes.  

Nestes assuntos nunca haverá prova totalmente satisfatória, mas tão 
só a estritamente necessária, e que permita caminhar confiantes com um 
espírito simples e desejoso de Verdade. O que faltar, será colmatado, na 
própria procura, por Aquele que buscamos. 
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Os textos Bíblicos são de inspiração Divina ▲ 

 
Se existe algum texto que possa ser considerado fidedigno, à verdade 

e à realidade dos factos da história do Universo, é sem dúvida o Texto 
Bíblico. Contestada ou não, carecendo ou não de prova, esta afirmação 
é verdadeira. Como toda a verdade, ela pode ser contestada, mas nem 
por isso deixa de ser verdade. Quantas vezes ao longo da história, factos 
que foram verdadeiros foram contestados e dados como falsos, e mais 
tarde foram repostos finalmente como verdadeiros? Tantos e tantos… 

Para nos auxiliar no entanto neste veredicto individual, que mais não 
irá do que nos ajudar no acompanhamento da pesquisa e descoberta de 
muitas verdades ocultas, podemo-nos socorrer no entanto de alguns 
factos ou evidências, lugares comuns, e ou de dados consensuais: 

 
 

- O livro mais divulgado na história da humanidade ▲ 
 
Esta sim é uma verdade comprovada e que é aceite por todas as 

sumidades literárias. 
É o livro mais antigo que jamais foi descoberto. Partes mais antigas 

datam de há mais de 3.500 anos, ou seja, 1.000 anos antes de Buda e 
Confúcio e 2.000 anos antes de Maomé. 

Já foram divulgadas cerca de 3 biliões de Bíblias ou partes dela, em 
cerca de 2.000 línguas. 98 % da população mundial tem acesso à Bíblia 
na sua própria língua. 

Nenhum outro livro se aproxima, nem de perto nem de longe, a estes 
parâmetros. 

Este é um ponto que vem dar grande credibilidade quanto à aceitação 
da autenticidade e veracidade dos seus textos. Mas não é acidental esta 
tão grande divulgação da Bíblia. Ela deve-se ao seu conteúdo e à sua 
aceitação por parte de tantos milhões que os procuraram, e não fica por 
certo a dever-se ao acaso, mas muito em especial a uma Acção Divina 
que actua naqueles que a procuram e lêem. 
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Medjugorje 18 de Outubro de 1984. 

Queridos filhos, hoje peço-vos para lerdes a Bíblia todos os dias em 
vossas casas, e para a colocares num lugar em evidência que sempre 
vos incite a lê-la e a rezá-la. 

 
 
 
 
 
 
2Timóteo 3,16 
16 Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para 
repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 

 
2Pedro 1,20-21 
20 sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de 
particular interpretação. 

- O texto é de inspiração Divina, e como tal exerce grande poder 
de atracção sobre o homem ▲ 

 
A Bíblia foi escrita, ao longo dos séculos por acção do Espírito Santo 

de Deus, Terceira Pessoa da Santíssima Trindade. Foi à Luz do Espírito 
Santo que os Seus textos foram escritos. Este ponto é importante e foi 
evidenciado por Raniero Cantalamessa, o pregador do Papa, quando em 
Fátima afirmou: 

"Os textos Bíblicos foram escritos à Luz do Espírito Santo e só à 
mesma Luz podem ser lidos, para serem compreendidos. Tentar ler a 
Bíblia sem ser à Luz do mesmo Espírito que a escreveu, é o mesmo do 
que tentar ler um livro às escuras, sem luz alguma." 

Quem portanto tentar ler a Bíblia sem se colocar sob a acção do 
Espírito Santo, nunca chegará a compreendê-la nem a desvendar os 
mistérios que ela encerra, não só nos seus significados primeiros mas 
como muito em especial os mais profundos, segundos, terceiros e só 
Deus sabe até quais. 

A tradição judaica afirma que cada palavra, cada ideia da Bíblia é 
como as faíscas que saltam quando um martelo bate em sílex. Há tantas 
explicações ou graus de interpretação como faíscas… 

Por isso a Virgem Maria pediu em Medjugorje que lêssemos a Bíblia 
todos os dias, na sua Mensagem de 18 de Outubro de 1984. 
Medjugorje 18 de Outubro de 1984. 

 
 
 
A recente descoberta do Código oculto da Bíblia, é uma prova 

concreta e cientificamente incontestável, de que quem inspirou a Bíblia é 
um ser superior, inatingivelmente inteligente e poderoso, inevitavelmente 
Deus. A este Código voltaremos mais adiante. 

No próprio texto da Bíblia está contida esta afirmação, de que o seu 
texto é inspirado por Deus.  
2Timóteo 3,16 

  
 
 

2Pedro 1,20-21 
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21 Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas 
os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo.  

 
 
 
 
 
 

S. João 14,6 
6 Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o Caminho, e a Verdade, e a Vida; 
ninguém vem ao Pai, senão por mim 

 
S. João 17,17 
17 Santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a Verdade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Os textos Bíblicos só contêm verdades e nenhuma mentira ▲ 

 
Se os textos Bíblicos são de inspiração Divina, não podem senão 

conter verdades, já que da boca de Deus não pode sair mentira, pois Ele 
é a Verdade.  
S. João 14,6 

 
 
 
Tudo o que sai da boca de Deus é Verdade.    

S. João 17,17 
 
E mais importante ainda, do que sabermos de que na Bíblia só se 

encontram verdades, é sabermos que toda a verdade necessária para a 
Salvação das almas está lá contida. Há no entanto, para além destas, 
outras verdades, mas não são no entanto necessárias para a Salvação 
das almas. A verdade contida na Bíblia, é pois suficiente para o homem. 
Ao homem, a única e verdadeira necessidade, é a da Salvação da sua 
alma. Como o fará? Seguindo a verdade contida na Bíblia, ou seja, em 
última instância, seguindo a Jesus! Qual a maneira mais fácil de seguir a 
Jesus? Seguindo Maria, Sua Mãe Santíssima, já que a Sua única Missão 
é nos conduzir a Ele, tal como conduziu os apóstolos depois da Ascensão 
de Jesus aos Céus. Tudo isto por vontade de Deus, claramente afirmado 
no Apocalipse de S. João. Tentar buscar verdades fora da Bíblia, é 
arriscar se enganar, pois a alma de nada mais necessita do que Deus lhe 
deixou para sua salvação. 

Grandes verdades são explicitamente afirmadas na Bíblia, e que só 
séculos mais tarde vieram a ser confirmadas cientificamente. 

Por exemplo, podemos tomar o facto de que a Terra é redonda. Nós 
portugueses, estamos intimamente ligados a esta "descoberta", com a 
viagem de circum-navegação da Terra por Fernão de Magalhães. Ora 
até a Renascença, era aceite de que a Terra era uma plataforma plana e 
rígida, no centro do Universo, e de tal maneira isto era aceite, de que 
navegadores havia, que tinham medo de se afastarem demasiado, não 
fossem se despenhar dela abaixo. No entanto, já há 2.700 anos tinha 
sido escrito na Bíblia de que a Terra era redonda.  
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Isaías 40,22 
22 E Ele, o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos 

moradores são para Ele como gafanhotos; é Ele o que estende os céus 
como cortina, e o desenrola como tenda para nela habitar. 

 
 
 
 
 
 
 

Job 26,7 
7 Ele estende o norte sobre o vazio; suspende a terra sobre o nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isaías 40,22 

 
De que a Terra se encontra suspensa no espaço, só depois de Sir 

Isaac Newton o ter comprovado cientificamente, foi admitido pela 
comunidade internacional. Até aí, era a visão Aristotélica que foi 
ensinada e aceite mundialmente. Aristóteles afirmava de que era 
impossível a Terra estar suspensa no espaço vazio, mas de que se 
encontravam encaixadas dentro de esferas sólidas transparentes, 
estando a Terra na mais interior de todas. No entanto, contra tudo e 
contra todos, já afirmava a verdade cerca do ano de 1.480 antes de 
Cristo, que a Terra estava suspensa no vazio.  
Job 26,7 

 
 
 

Toda a verdade contida na religião católica ▲ 

 
A Religião Católica, baseando-se na Bíblia, nos seus ensinamentos, 

expostos, defendidos e testemunhados pelo sangue de um Deus feito 
Homem, contém assim toda a Verdade para a Salvação do Homem. 

Esta afirmação é importante para quem busca a Verdade, pois poderá 
encontrá-la, na sua plenitude, dentro da Bíblia e da Religião Católica. Aí 
poderá se lançar na mais frutuosa pesquisa sem o perigo de perecer sob 
a acção da mentira. 

E este é um perigo real, o de perecer subjugado ao poder da mentira. 
Porque enquanto na religião católica se encontrar toda a verdade e 
nenhuma mentira, o mesmo não acontece com outras religiões. Noutras 
religiões, encontram-se certamente muitas verdades, bem entendido, 
nenhuma que não esteja contida na Religião Católica, mas o mais 
perigoso é de que se encontram muitas mentiras, com vestes 
enganadoras de verdade, que nos podem conduzir à perdição. Na 
realidade, essas outras religiões, foram sempre fruto da acção do nosso 
inimigo, numa dada altura do desenrolar da história da humanidade, com 
o intuito de enganar o homem e de o levar à perdição. No fundo, o nosso 
inimigo pretende assim defender a mentira, confundindo-nos e utilizando 
meias verdades, à mistura com meias mentiras, e muitas vezes com 
falsas verdades e verdadeiras mentiras. 

Não confundamos no entanto esta Verdade Total contida na Bíblia, na 
Religião Católica e dentro da Igreja Católica, com mentiras e falsas 
doutrinas que são divulgadas dentro da Igreja Católica, por homens, 
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2Tessalonicenses 2,3 
3 Ninguém de modo algum vos engane; porque isto não sucederá sem 
que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o 
filho da perdição. 

 
 

S. Mateus 7,15 
15 Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em 
ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 

 
Actos 20,29 
29 Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos 
cruéis que não pouparão o rebanho. 

 
 

Livro "Paulo VI - Segredo" de Jean Guitton  
"Há uma grande perturbação, neste momento, no mundo e na 
Igreja, e está relacionada com a fé.  

Lembremo-nos da frase obscura de Jesus no Evangelho de S. Lucas:  
"Quando o Filho do homem retornar, encontrará ainda a fé sobre 

a Terra?"  
Hoje em dia publicam-se muitos livros nos quais a fé está em retirada, 

em alguns pontos importantes, e que o episcopado se cala, não achando 
estranhos estes livros. Não será no entanto isto muito estranho? 

Releio muitas vezes o Evangelho do "Fim dos Tempos" e 
constato que, neste momento, emergem muitos dos sinais deste 
fim.  

Estamos próximo do fim? Isto jamais o saberemos. 
É necessário estarmos sempre prontos! Tudo pode durar ainda muito 

tempo, ou muito pouco tempo... 
O que me impressiona, quando considero o mundo católico, é que, 

no interior do catolicismo, parece às vezes dominar um pensamento do 
tipo não católico e pode acontecer que este pensamento não católico, 
no interior do catolicismo, se torne amanhã o mais forte.  

No entanto, jamais representará o pensamento da Igreja! 
 
 

mesmo por padres, bispos e cardeais. Esta divulgação de falsas 
doutrinas dentro da própria Igreja Católica, tem o nome de apostasia, e 
ela própria é profetizada no Novo Testamento da Bíblia.  
2Tessalonicenses 2,3 (Segunda Carta de S. Paulo aos Tessalonicenses)  

 
 
 
O nosso inimigo, o demónio, infiltrou homens da sua confiança dentro 

da Igreja Católica, para distorcer a Verdadeira Doutrina de Jesus. 
S. Mateus 7,15 

 
 
 

Actos 20,29 

 
O Próprio Papa Paulo VI, admitiu a existência da apostasia dentro da 

Igreja Católica, um ano antes da sua morte, em 1977, e que ficou 
reportado no  
Livro "Paulo VI - Segredo" de Jean Guitton. 
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O Código da Bíblia desvendado.  
Grande Graça para a humanidade ▲ 

 
Recentemente veio a conhecimento público, uma espantosa 

descoberta feita sobre a Bíblia, que a meu ver terá sido porventura a mais 
importante descoberta científica dos nossos tempos, que ultrapassa 
todas as outras, pois segundo o meu ponto de vista, certifica e comprova 
a própria existência de Deus. 

De que constou esta espantosa e maravilhosa descoberta? 
Através do Código da Bíblia, ela contém codificados, nomes, 

acontecimentos e datas da história da humanidade. Segundo é dado a 
inferir, todos os acontecimentos e pessoas poderão estar codificados na 
texto da Bíblia. Todos os testes que levaram a esta estrondosa 
descoberta, incidiram sobre o Pentateuco, ou seja, sobre o texto dos 
primeiros 5 livros da Bíblia.  

Este Pentateuco, que é o Thora dos judeus, foi pegado na sua versão 
original, escrito em aramaico, introduzido em computador, sem espaços 
entre os caracteres que o compõe, e iniciadas as buscas. 

Todas as pesquisas feitas tiveram resultado positivo, e abrangem 
acontecimentos até os nossos dias e mesmo futuros. 

As mesmas buscas foram experimentadas, seguindo idênticas 
metodologias computacionais, noutros livros, e não alcançaram nem 
sequer um resultado positivo. 

Não entrando em grande pormenor, o que o judeu descobriu, depois 
de elaborar um programa específico de computador para analisar o texto 
aramaico, foi que era possível descobrir nomes de celebridades com as 
suas datas de nascimento e morte, através da justaposição de caracteres 
que se encontram equidistantes uns dos outros. Esta equidistância é 
variável de pesquisa para pesquisa, mas sempre a mesma para uma 
específica. 

Ora adaptar a narrativa de um processo histórico e documental, de tal 
maneira que contenha ainda por cima uma codificação deste tipo, 
pressupõe uma inteligência inimaginavelmente grande e poderosa, para 
além de, porventura, ter tido algumas intervenções na própria história, 
para adequar a Sua narrativa a uma codificação deste tipo. 

Como é evidente, isto só é possível a Deus. 

Criacao.htm#Codigo
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Esta descoberta deixou perfeitamente perplexos os cientistas 
americanos e mundiais que a estudaram, e para a qual não existe 
contestação possível. 

Esta maravilhosa descoberta, que é a prova científica mais forte até 
hoje produzida, vem mostrar ao mundo, incluindo à comunidade científica 
ateia, de que Deus existe! Sim, Deus existe e está comprovado através 
desta descoberta! 

Esta descoberta vem documentada num livro que foi best seller em 
Portugal e em quase todo o mundo, "O Código da Bíblia" de Michael 
Drosnin, um jornalista ateu, e que fica perplexo perante a sua própria 
pesquisa e descoberta. 

Em Portugal veio logo, como não podia deixar de ser um inteligente e 
pseudo intelectual, que nem sequer chegou a ler o livro, ou não entendeu 
do que se tratava, dizer num artigo de um jornal, que era tudo uma 
mistificação, etc. etc…. 

Graças a Deus houve um homem culto e perspicaz que teve a 
caridade de perder tempo a responder àquele artigo, expondo a má fé do 
outro e mostrando o ridículo da proa de uma formiga insurgindo-se contra 
a presença incontestável de um elefante. 

 
E mais uma vez, por muito que se conteste uma verdade, ela não 

deixa de o ser! 
Nos tempos que vivemos, esta descoberta, a que Newton dedicou 

grande parte da sua vida, sem êxito, já que lhe faltava a potência de 
cálculo dos computadores, é uma grande Graça concedida à 
humanidade racionalista da nossa época. 

Quanto a factos importantes que foram pesquisados e alcançaram 
resultados positivos, convém frisar que eram os esperados para a nossa 
época, mas que sofreram pequenas flutuações temporais derivadas da 
intervenção do homem na história. 

Não houve, não há nem nunca haverá determinismo, mas sim, tudo 
está dependente da Vontade de Deus, mas também da vontade e da vida 
do homem. 

Da mesma maneira que Maria, a Mãe de Jesus, antecipou os milagres 
de Seu Filho, também nós podemos pela oração e vida alterar as 
tendências da história e os próprios acontecimentos. Assim foi no 
passado e assim continuará a ser. Esta prova também está descrita na 
Própria Bíblia e de que nós já demos uma mostra com as bodas de 
Canaã. 
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S. Mateus 13,3. 13,34 
3 E falou-lhes muitas coisas por parábolas 
34 Todas estas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem 
parábolas nada lhes falava 

 
 
 
 
 
 
 
 

S. Mateus 13,13 
13 Por isso lhes falo por parábolas; porque eles, vendo, não vêem; e 
ouvindo, não ouvem nem entendem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta é também mais uma grande ajuda na construção de uma sólida 
confiança do Texto Bíblico. 

 
 

A verdade está contida no texto explícito da Bíblia, mas também 
nos segundos significados ocultos e simbólicos ▲ 

 
Quando Jesus andava nas Suas pregações, falava muitas vezes por 

parábolas.  
S. Mateus 13,3.13,34 

Contava casos, simples, verdadeiros, que todos entendiam, que se 
podiam aplicar à vida do dia a dia, mas que também se  podiam aplicar 
a outras situações diferentes das nossas vidas, mais complexas e 
importantes.  

Assim, podemos encontrar um primeiro significado nos textos Bíblicos, 
que é aquele que está escrito, mas também um segundo significado e 
por vezes mesmo mais do que um segundo, podem-se encontrar, 
terceiros e quartos significados. É exactamente no entendimento destes 
vários significados ou linguagens, que intervém a acção do Espírito 
Santo, sem o qual podemos ficar sem entender estas segundas 
linguagens, ou então, interpretá-las mal.    
S. Mateus 13,13 

Quem se disponha a ler as Sagradas Escrituras, ter-se-á que colocar 
pois sob a acção do Espírito Santo para poder entendê-las e delas tirar 
os ensinamentos que Deus tem guardados para os Seus filhos. 

Esta segunda linguagem oculta da Bíblia é na realidade a mais 
importante de todas, mas, atenção, a primeira linguagem é também 
verdadeira e aplicável à nossa vida quotidiana. 

Há católicos só de nome, que afirmam ser, mas na realidade o não 
são. Estes falsos católicos, que até vão à Missa dominical, e 
aparentemente cumprem os preceitos da Igreja, muitas vezes 
desdenham os primeiros significados ou a primeira linguagem explícita 
das Sagradas Escrituras, e só se agarram às segundas linguagens, cujo 
significado eles criam e inventam nas suas cabecinhas, afirmando em 
discursos pseudo intelectuais que o que interessa são os significados 
simbólicos contidos e ocultos da Bíblia. Actuando assim, muitos deles 
cheios de boas intenções, na prática afirmam e pretendem transformar o 
Texto Bíblico num chorrilho de mentiras, para satisfazer atrasados 
mentais…. Grande erro este. Terrível engano em que incorrem, levando 
muitos atrás. A primeira linguagem da Bíblia é também toda ela 
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verdadeira. Se assim não fosse, como Jesus diz que temos de ser como 
criancinhas simples e humildes, aqueles a quem se destinam as 
Sagradas Escrituras, estariam a ser constantemente enganados pelos 
textos que os deviam instruir na Sabedoria Divina e no Caminho da 
Salvação.  

Infelizmente, hoje em dia, já se tornou muito comum ouvir dizer a altos 
responsáveis dentro da própria Igreja que as segundas linguagens são 
as que interessam, mas atenção, também esta afirmação é apostasia. 

Estas afirmações apóstatas, têm normalmente o seu ponto mais alto 
e assanhado, no que diz respeito à Criação do Mundo e do Homem, 
porque esses apóstatas, que preferem aceitar as últimas teorias e 
baboseiras sobre a Criação do Universo e do Homem, na realidade não 
sabem sobre o que estão a falar, e a única coisa que pretendem provar 
e mostrar aos outros tolos que neles acreditam, é de que leram nalguma 
revista científica que afinal de contas a nova Teoria, agora descoberta, é 
que explica a Criação do Mundo. Na realidade, de 20 em 20 anos 
aparece uma Nova Teoria a desdizer a anterior e afirmando que a actual 
é que é a certa. 

Não é mais do que o orgulho a funcionar, querendo se mostrar mais 
espertos, cultos e sofisticados do que os simplórios que acreditam no que 
Deus deixou escrito na Bíblia. Querem eles tornar-se participantes da 
obra da Criação, dando-se ares de terem descoberto o que Deus fez, 
mas que para nos extasiar, tudo descreveu com palavras veladas e com 
meias verdades, ou meias mentiras, ou seja, com mentiras. Desta forma, 
estes pseudo-intelectuais estatuem Deus como mentiroso, e eles, como 
doutos e inteligentes… Que ridículo! É caso para dizer: "Perdoai-lhes 
Senhor, porque não sabem o que fazem nem o que dizem"… 

As almas simples e que amam verdadeiramente a Deus, nem sequer 
levantam a questão de ser ou não verdade a primeira linguagem da 
Bíblia, porque sabem que é assunto que não lhes diz respeito, e sabem 
que Deus um dia os recompensará de terem acreditado cegamente nas 
Suas Palavras.  

Só esta Confiança e Fé fortes, nos Salvarão dos perigos que nos 
cercam, muito em especial nesta mudança de Séculos. 

Este retorno às origens, depois de termos andado por terras distantes, 
como o filho pródigo, é também uma das grandes descobertas que todos 
temos de fazer. 
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Números 21,8 
8 Então disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente de bronze, e põe-
na sobre uma haste; e será que todo mordido que olhar para ela viverá. 
S. João 3,14 
14 E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o 
Filho do homem seja levantado  

 
 

Êxodo 16,35 
35 Ora, os filhos de Israel comeram o maná quarenta anos, até que 
chegaram a uma terra habitada; comeram o maná até que chegaram 
aos termos da terra de Canaã  

 
 
S. João 6,48-50 
48 Eu sou o pão da vida. 
49 Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. 

Lei da Prefiguração - Certos Acontecimentos são prefigurações 
de outros acontecimentos futuros ▲ 

 
Já pudemos ver que da Bíblia todas as maravilhas se podem esperar, 

pois tendo sido escrita por Deus, as mais belas e inesperadas coisas 
podem surgir, e a sua leitura pode lançar Luz sobre os mais vastos 
aspectos da vida, quer individual quer colectiva. Esta realidade fica bem 
comprovada, após ter sido descoberto o código que ela encerra e que foi 
recentemente divulgado. 

Assim, na Sua infinita Sabedoria, Deus serve-se do texto Bíblico para 
quando muito bem entende, e através do Espírito Santo, ajudar, ensinar, 
instruir, encaminhar, aconselhar, iluminar, todo aquele que necessita. 

Lendo um mesmo texto, duas pessoas podem ter duas experiências 
diferentes, consoante uma seja e a outra não, iluminadas pelo Espírito 
Santo. 

Uma situação corrente, é encontrarmos texto descritivos de coisas 
numa determinada época, mas que indiciam e profetizam 
acontecimentos futuros, mais ou menos longínquos. Estas dicotomias 
regem-se pelo que apelidarei de - Lei da Prefiguração. 

Um exemplo, entre muitos, que se pode dar, é o da serpente de bronze 
na fuga do povo escolhido para a terra prometida, que indiciava 
claramente Jesus crucificado.   
Números 21,8      

Foi S. João no seu evangelho que relatou Jesus falando sobre este 
tema. 
S. João 3,14 

 
 
Mas também podemos citar o do maná, também na fuga do Egipto e 

o da Eucaristia instaurada por Jesus Cristo.    
Êxodo 16,35 

 
 
 
 
Novamente Jesus também fala sobre isto. 

S. João 6,48-50 

 
Muitas e muitas outras situações poderiam ser citadas, e 

provavelmente muitas e muitas estarão ainda por descobrir. 
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50 Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não 
morra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Ottavio Michellini, 9-9-76  
Proponho-te ainda a analogia entre o que se passa no mundo da matéria 
e no do espírito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Cadernos de 1944", de Maria Valtorta, 5 de Março de 1944, pág. 254 

…Vos dou tudo e unicamente Me reservo este mistério da formação 
do homem. 

 

 
Na própria descrição do Génesis em que é feita a descrição da 

Criação do Homem, também Deus, provavelmente, nos está a relatar a 
Criação do Anjos e a sua relação com os homens… 

Esta riqueza, estas imensas maravilhas contidas nas Sagradas 
Escrituras, são verdadeiramente espelho da magnífica Obra Literária e 
Singular do Criador de todo o Universo. 

 
 

Paralelismo entre factos e coisas materiais e espirituais ▲ 

 
Uma das grandes lições que podemos tirar das Sagradas Escrituras, 

de uma forma mais evidente, é o paralelismo existente da vida real com 
a vida espiritual. Podemos, analisando coisas materiais e o seu 
funcionamento, entender melhor as coisas de índole espiritual. Não foi 
por acaso que Jesus tanto utilizou também as parábolas. Por um lado 
impedia alguns de entrar dentro das riquezas que propunha, pois 
considerava que nalguns casos eram pérolas a porcos, mas também 
permitia aos mais simples apreenderem os grandes ensinamentos que 
transmitia. 
Padre Ottavio Michellini, 9-9-76  

 
 
 
 

Cronologia da Criação ▲ 
 
Eis-nos chegados ao ponto crucial da Narrativa Bíblica - A Criação! 
Esta Criação não significa aqui o simples acto de Criar, mas também 

as Criaturas, sua vida e história, morte e Salvação. 
Foi durante este último século que mais fortemente abaladas foram as 

estruturas do conhecimento que temos da história da Criação. Sobre a 
Criação, nem tudo nos foi revelado por Deus. Direi mesmo, que os 
principais segredos não nos foram revelados, nomeadamente o da 
Criação do Homem, tal como Jesus o refere a Maria Valtorta em 1944.    
"Cadernos de 1944", de Maria Valtorta, 5 de Março de 1944, pág. 254 

 
Ainda sobre a Criação do Homem, Jesus avança no entanto um 

grande ensinamento, dando-nos a clara visão de que é uma tremenda 
contradição aceitar de que o homem descende do macaco, portanto de 

Criacao.htm


REVELAÇÕES BÍBLICAS E PRIVADAS TRATADO  

 

72                                                                                                                                                                                                         72 

 
 
 
 
 
 

 
 
"Cadernos de 1945 a 50", de Maria Valtorta, 30 de Dezembro de 1946, 

pág. 286 

Oiço a notícia de que numa caverna encontraram esqueletos de 
homens-macacos. Fico pensativa, dizendo: «Como podem assegurar tal 
coisa? Terão havido homens brutos? Também agora se encontram 
rostos e corpos simiescos. Na melhor das hipóteses, os homens 
primitivos tinham um esqueleto distinto do nosso». E veio-me outro 
pensamento: «Mas poderão diferir em beleza? Não me cabe na cabeça 
que os primeiros homens, estando mais próximos ao exemplar perfeito 
que Deus criou e que, certamente, era belíssimo para além de fortíssimo, 
fossem mais brutos que nós». E dá-me que pensar como pode a beleza 
da obra criadora mais perfeita ter chegado a se aviltar tanto, até ao ponto 
de dar pé aos cientistas para negarem que o homem tenha sido criado 
homem por Deus, e assegurarem que seja o resultado da evolução do 
macaco. 

Jesus fala-me e diz: 
«Busca a chave no capítulo 6º do Génesis. Lê-o». Leio-o e Jesus 

pergunta-me: «Entendeste-o?». 
«Não Senhor. O que entendo é que os homens se corromperam em 

seguida e mais nada. Não sei que relação possa haver entre esse 
capítulo e o homem-macaco». 

Jesus sorri e responde-me: 
«Não és a única que não entende, pois também não o entendem os 

sábios, os cientistas, os crentes e os ateus. 
… 
Os sabidos erros do homem perante os mistérios da criação. 
… 
 
 
 
 
 

bicho, e de que os nossos antepassados fossem aqueles homens 
monstruosos, quando na realidade se encontravam mais próximos de 
Adão que foi criado à Imagem e Semelhança de Deus, devendo pois ser 
muito mais belos do que o actual homem, o que de facto assim foi. Na 
realidade, Deus criou Adão e Eva como descritos na Bíblia, eles eram 
muito mais belos do que os actuais homens e mulheres, sendo muito 
mais do que o actual homem, imagem e semelhança de Deus.    
"Cadernos de 1945 a 50", de Maria Valtorta, 30 de Dezembro de 1946, 

pág. 286 

De facto como pode alguém aceitar simultaneamente ter o homem 
sido criado por Deus, à Sua Imagem e Semelhança, portanto de extrema 
beleza, e também aceitar que descende do macaco e que os seus 
antepassados eram monstrengos amacacados? 

Isto para mim hoje é tão evidente, tão real e verdadeiro, tão bonito, tão 
belo, demonstrando tanto o Poder e Amor de Deus. Não posso ainda no 
entanto deixar de recordar com carinho, conversas que tinha com o meu 
pai Manel, em que eu, inchado pelos conhecimentos pseudo-científicos 
que adquiria de enciclopédias, livros e revistas "científicas", defendia as 
teorias do evolucionismo. Nessas conversas, tentava eu com todos os 
argumentos do meu conhecimento e bazófia da idade, ensinar e 
convencer o meu pai. Ele ouvia com atenção, e quando pensava eu o ter 
convencido daquela vez, dizia ele com muita calma: «Bom… lá tu podes 
ter descendido do macaco sem eu saber, mas cá eu… podes ter a 
certeza que não descendo de macaco»! E assim acabavam as nossas 
conversas "genéticas", em que eu ficava sempre irremediavelmente 
exasperado. Hoje olho para trás, e com outros olhos e outro coração, vejo 
como o velhote estava certo na sua simplicidade, e como eu combatia 
tão arduamente uma verdade tão grande, e só hoje evidente para mim. 

Só um espírito perverso podia tentar incutir na humanidade a 
aceitação de uma mentira monstruosa e feia de que o homem descende 
do macaco. E na verdade, só outro espírito "amacacado" podia acreditar 
em semelhante balela. 

 
Toda esta confusão partiu do demónio quando este convence Cain a 

matar Abel. Depois deste terrível crime, Cain é amaldiçoado por Deus, 
passando a ser engendrado nele por obra do demónio as maiores 
monstruosidades, em si e na sua descendência. Foram estes monstros, 
descendentes de Cain, que neste século têm sido descobertos com a 
ajuda do demónio, para inocular o veneno nas crenças do homem do 
século XX. 
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"Cadernos de 1945 a 50", de Maria Valtorta, 30 de Dezembro de 1946, 

pág. 287 

«Ainda não entendeste. Vou-te explicar melhor. 
Se a desobediência (de Adão e Eva) à ordem de Deus e as 

consequências das mesmas puderam inocular nos inocentes o Mal com 
todas as suas diversas manifestações de luxúria, gula, ira, inveja, 
soberba e avareza; e sem tardar, e inoculação frutificou em fratricídio (de 
Cain contra Abel) provocado pela soberba, a ira, a inveja, e a avareza, 
que decadência mais profunda e mais profundo domínio de Satanás 
haveria provocado este segundo pecado? 

Adão e Eva faltaram ao primeiro dos mandamentos dado por Deus ao 
homem. 

… 
Cain pecou contra o amor de Deus e contra o amor do próximo. 

Infringiu por completo o amor; Deus o amaldiçoou e Cain não se 
arrependeu. Por isso, ele e os seus próprios filhos não foram senão filhos 
do animal chamado homem. 

Se o primeiro pecado de Adão produziu tal decadência no homem, 
que grau de decadência não haverá produzido o segundo (de Cain) ao 
ser acompanhado pela maldição de Deus? Que variedade de formas de 
pecar não se haviam de ter  desencadeado no coração do homem-
animal ao estar privado de Deus e que virulência haveriam alcançado 
depois que Cain, não só tendo escutado o conselho do Maldito, também 
o abraçou como seu dono querido, assassinando por ordem do mesmo? 

O contágio de um ramo, daquele ramo envenenado pela possessão 
diabólica, não ficou detido mas sim evoluiu de mil maneiras. Quando 
Satanás toma posse, inocula a corrupção em todos os ramos. Quando 
Satanás é rei, o súbdito se converte num satanás. Um  satanás com 
todos os desmandos de Satanás. Um satanás que vai contra a lei divina 
e humana. Um satanás que viola atá as normas mais elementares e 
instintivas do viver como homens dotados de alma, chegando a 
embrutecer-se com os pecados mais lúbricos do homem animal. 

Onde não está Deus, está Satanás. Onde o homem já não tem a alma 
viva, ali aparece o homem animal. O bruto ama os brutos. A luxúria 
carnal, e mais que carnal, ao estar conduzida por Satanás, desata-lhe a 
avidez por todas as uniões, apresentando-lhe como belo e sedutor o que 
na realidade é horrendo e desordenado como um incubo. O lícito já não 
o satisfaz por parecer-lhe muito pouco e demasiado honesto e, fora de 
si pela luxúria, busca o ilícito, o degradante e o bestial. 

"Cadernos de 1945 a 50", de Maria Valtorta, 30 de Dezembro de 1946, 

pág. 287 
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Aqueles que já não eram filhos de Deus, porque com seu pai e com 
ele se afastaram de Deus para acolher Satanás, se abalançaram pelo 
ilícito, degradante e bestial, chegando a ter monstros por filhos e filhas. 

São os monstros que agora chamam a atenção dos vossos cientistas 
induzindo-os em erro. Os monstros que pelo poder de suas formas, a 
sua selvagem beleza e seu ardor bestial, frutos da união de Cain com os 
brutos e dos brutíssimos filhos de Cain com as feras, seduziram os filhos 
de Deus, quer dizer, aos descendentes de Set… 

… 
E o homem, o homem actual, desatina com as linhas somáticas e os 

ângulos cigomáticos. E, não querendo admitir um Criador ao ser 
excessivamente soberbo para reconhecer o haver sido feito, admite a 
descendência dos brutos para assim poder dizer: «Nós vingámos sós 
evoluindo de animais a homens». O homem se degrada, se auto degrada 
por não querer se humilhar perante Deus. E desce. E vai descendo! Nos 
tempos da primeira corrupção, teve o aspecto de animal. Agora tem esse 
aspecto na sua mente, no coração e na sua alma, por força da sua mais 
profunda união com o mal, tomou em demasia o rosto de Satanás. 

 
 
 
 
 
 

"Cadernos de 1945 a 50", de Maria Valtorta, 30 de Dezembro de 1946, 

pág. 288 

Foi então que Deus, para impedir que este ramo dos filhos de Deus 
se corrompesse de todo com o dos filhos dos homens, mandou o dilúvio 
universal para sufocar debaixo do peso das águas a libido dos homens 
e para destruir os monstros engendrados pela luxúria dos sem Deus, 
insaciáveis na sua sensualidade ao acharem-se abrasados pelo fogo de 
Satanás. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estes monstros foram destruídos no entanto pelo Dilúvio, para que 

aquela linhagem não persistisse. Nós somos, pois, descendentes de Set 
e de Noé. Não somos descendentes de Cain. 
"Cadernos de 1945 a 50", de Maria Valtorta, 30 de Dezembro de 1946, 

pág. 288 

Ora se pouco já nos tinha sido dado de conhecimentos profundos 
sobre a origem do homem, em contrapartida, quase tudo nos foi roubado 
neste século, com os duros golpes que o demónio desferiu no ensino, 
nos conceitos e nas verdades, que constavam da Bíblia e da Santa 
Tradição da Igreja Católica. 

Mas antes dos homens, já tinham sido criados os anjos, dos quais o 
mais belo, perfeito e poderoso, era Lúcifer. Todos os anjos são seres 
espirituais. Só têm espírito, ao contrário dos homens que tem além do 
espírito, a alma e o corpo. 

Quando Deus criou os anjos, criou-os divididos por 9 coros celestes, 
tendo cada coro um grau de Luz, Beleza e Poder diferentes. 

Estes 9 coros de Anjos, dos mais elevados para os menos elevados, 
são: 



REVELAÇÕES BÍBLICAS E PRIVADAS TRATADO  

 

75                                                                                                                                                                                                         75 

 
 
 
 

 
Padre Ottavio Michellini, 10-1-77  
Eu, Deus, sou o Amor infinito, o Amor que, por sua natureza, tem 
necessidade dum acto de amor; por isso criei um número incalculável de 
criaturas muito belas, espirituais, para, sobre elas, derramar o meu 
Amor.  
Contudo, antes de as admitir na participação eterna do meu Reino, 
submeti-as também a uma prova, que, infelizmente, um número 
considerável delas não quis ultrapassar, enquanto, pelo contrário, cerca 
de dois terços quiseram e souberam ultrapassar; à cabeça dos rebeldes 
colocou-se Satanás com um grande número de anjos; a cabeça dos 
Anjos fiéis colocou-se S. Miguel.  
Uma grande batalha se travou no Céu, batalha de inteligência e de 
vontade; é bastante difícil para vós fazerdes uma ideia. Os vencidos 
foram transformados em demónios horríveis e precipitados no inferno, 
devorados pela concupiscência do espírito, impregnados e penetrados 
por um ódio implacável e inextinguível, gerador de todas as vis paixões,  

 
 

 

 

 

Mística Cida de Deus-1-110  110 

O santo Príncipe Miguel expulsou Lúcifer do Céu com essa invencível 
palavra: "Quem como Deus?", que foi tão eficaz, que conseguiu derrubar 
esse poderoso gigante e todos os seus exércitos e lançá-lo, com sua 
horrível ignomínia, no inferior da terra, começando, com sua infelicidade 
e castigo, a ter novos nomes de dragão, serpente, diabo e Satanás, que 
o próprio santo Arcanjo lhe pôs na batalha; e todos eles testemunham a 
sua iniquidade e malícia. E privado, por esta mesma iniquidade e malícia, 
da felicidade e honra que desmerecia, foi também privado dos nomes e 
títulos honrosos e adquiriu os que declaram a sua ignomínia; e a 
intenção maldosa que propôs e ordenou a seus correligionários, que 
enganassem e pervertessem a todos os que no mundo vivessem, 
manifesta bem a sua iniquidade. 
 

Serafins, Querubins, Tronos, Dominações, Potestades, Virtudes, 
Principados, Arcanjos e Anjos. 

Tal era beleza de Lúcifer, que nasceu nele espontaneamente o fumo 
da soberba, e que ele em vez de a dissipar a deixou crescer, e julgando-
se igual a Deus. 
Padre Ottavio Michellini, 10-1-77  

Todos estes anjos funcionam como se fossem ministros de Deus. 
Diz-se que os Serafins são os anjos de Deus Pai; os Querubins os 

anjos de Deus Filho, os Tronos os anjos de Deus Espírito Santo, e os 
restantes, anjos para outros fins. 

Deus quis colocar à prova os seus anjos, e terá sido quando Deus Pai 
comunicou às hostes celestiais a Sua intenção de criar os homens e de 
que o Verbo iria incarnar e se tornar homem, continuando no entanto a 
ser Deus e portanto servido por todos os anjos, que Lúcifer, olhando para 
a sua beleza, luz e poder, já cheio de arrogância e soberba, revoltado 
com a ideia de que teria que servir Deus na forma de um homem, mísera 
criatura comparada com o seu esplendor, que se rebelou, gritando: «Não 
servirei».  

Foi nesse momento, que muitos anjos o seguiram nesse acto de 
rebelião. Mas de entre os anjos fiéis, houve um que sobressaiu de entre 
todos, um mero arcanjo, pequeno anjo ao pé do esplendor de um 
Serafim. Foi exactamente o Arcanjo S. Miguel, que encabeçou as milícias 
celestes e conseguiu vencer Lúcifer e todos os outros anjos rebeldes, 
que por se terem rebelado, tinham perdido a Força imensa que lhes vinha 
de Deus.  

O grito deste Arcanjo foi: «Quem como Deus». 
Mística Cida de Deus-1-110  110 

 
 
 
 
 
 
 
 
O esplendor dos anjos revoltosos tornou-se em trevas, tendo sido 

essa rebelião que lhes valeu serem expulsos do Paraíso. Estes são os 
anjos caídos, os anjos das trevas, os anjos malignos, os demónios, seres 
orgulhosos, poderosos, inteligentes, cruéis, que só querem a vingança 
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"Cadernos de 1944", de Maria Valtorta, 5 de Março de 1944, pág. 253 

Lúcifer era um anjo, o mais formoso dos anjos, espírito perfeito, 
inferior unicamente a Deus. No entanto, no seu ser luminoso nasceu uma 
réstia de soberba que ele não dissipou, antes condensou incubando-a. 
E desta incubação nasceu o Mal. Isto ocorreu antes que existisse o 
homem. Deus precipitou fora do Paraíso este maldito incubador do Mal, 
este maculador do Paraíso. Mas ele transformou-se como o eterno 
incubador do Mal, e ao não poder macular o Paraíso, maculou a Terra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contra Aquele que os criou e os lançou nos Infernos, local criado para 
eles, que se caracteriza pela ausência total e absoluta de Deus. 
"Cadernos de 1944", de Maria Valtorta, 5 de Março de 1944, pág. 253 

 
Tudo isto antes da criação do homem. 
De todos os anjos fiéis, após a queda dos anjos que se revoltaram, 

ficou como seu Príncipe o Arcanjo S. Miguel, o Príncipe da Milícias 
Celestes, o mais Belo, Poderoso e Humilde de todos os Anjos do Céu. 

Muitas verdades já foram transmitidas aos homens sobre os Anjos, 
mas infelizmente para a maioria de nós, não nos é possível ter acesso a 
estas mensagens, porque o Vaticano as mandou retirar em absoluto da 
circulação, até estarem concluídos os estudos e análise completa do seu 
conteúdo. Esta Obra dos Anjos foi entregue à única ordem religiosa 
criada em Portugal, a ordem dos Crúzios, mais tarde reformada como 
Ordem de Santa Cruz. 

Há hipóteses sobre a vida dos Anjos e a incarnação, não havendo no 
entanto textos inspirados que as suportem, mas que não contrariando a 
Doutrina Católica, e por terem fortes probabilidades de serem 
verdadeiras, em muito ajudam a esclarecer assuntos importantes, tais 
como a falsidade da reincarnação, memórias pré-natais, etc. 

Estas hipóteses, podendo ser inspiradas por Deus, encontram grande 
aceitação, devido ao facto de encontrarem apoio em circunstâncias 
consensuais e haverem aspectos da nossa vida real que as apoiam, bem  
como algumas mensagens fidedignas que as afloram ao de leve. Esta 
matéria hipotética servirá só para ilustrar uma de muitas possibilidades 
explicativas do pecado original e das memórias pré-natais. De maneira 
nenhuma defendo estas hipóteses que a seguir apresento, mas 
simplesmente as sugiro, para demonstrar que, à luz da razão humana, 
as recordações pré-natais não encontram só explicação através da 
reincarnação, mas, se porventura existirem, podem ser explicadas de 
outras maneiras. 

Consideremos pois que quando Deus criou os anjos, eles formaram 
um corpo único exterior a Deus mas em perfeita união com Ele. Após a 
queda dos anjos que seguiram Lúcifer, passa a haver dois corpos 
distintos, o qual um deles está em separação absoluta com Deus, e outro 
continua em união absoluta com Ele. Mas será que não houve um 
terceiro corpo de anjos? Será que para além daqueles anjos que 
permaneceram fiéis a Deus, e daqueles que o traíram, não terá havido 
um terceiro conjunto de anjos, que ficaram indecisos, que vacilaram. Se 



REVELAÇÕES BÍBLICAS E PRIVADAS TRATADO  

 

77                                                                                                                                                                                                         77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

assim fosse, o que é perfeitamente possível, muita coisa se viria a 
esclarecer.  

Interessa frisar com mais relevância o princípio de que muita coisa do 
foro espiritual pode ser esclarecida e facilitada a sua compreensão com 
a utilização de acontecimentos da nossa vida física e material. Desta vida 
material, temos nós bom conhecimento, já que a vivemos, presenciamos 
e recordamos através dos nossos sentidos e memorizamos para futuras 
experiências. 

Ora seguindo este princípio de paralelismo entre a área material e a 
espiritual, em que a material pode-se considerar um subproduto tosco e 
mal acabado da segunda, podemos constatar que em todas as situações 
em que se verificam decisões a serem tomadas, há sempre os indecisos. 

Será que entre os anjos não houve alguns que não ficaram indecisos 
quanto à posição a tomarem? Se assim tivesse acontecido, muita coisa 
seria explicada. 

Mas na realidade, é muito provável que tenham havido anjos que 
tenham ficado indecisos, não chegaram a tomar parte na rebelião mas 
também não tomaram parte activa contra os rebeldes. 

Assim estaria criado um terceiro grupo de anjos, que não tinham tido 
ainda uma atitude conclusiva. Para eles a prova ainda não estava 
concluída, tal como o já estava para os anjos fiéis e para os rebeldes. 

Para estes anjos indecisos, estava guardada por Deus mais uma 
prova, para aí, de uma maneira definitiva ser decidido o seu futuro. Esta 
prova definitiva, era precisamente a incarnação. O próprio motivo que 
tinha gerado a salvação de uns, a condenação de outros e a sua própria 
indecisão, ia ser para os indecisos a prova final. 

Provavelmente, nós os homens, somos esses seres espirituais, esses 
anjos indecisos, que têm de viver a sua prova final. Têm de baixar à Terra 
e incarnar, ou seja, descer do privilégio de ser simplesmente espírito, e 
ter de se submeter a um produto vil como a carne, que lhe vai fazer perder 
quase todas as suas capacidades, e durante um período curto de tempo, 
comparado com a eternidade, ser o meio para se definir do seu futuro. 

Se em espírito duvidou qual o caminho a seguir, por Misericórdia, foi-
lhe dada mais uma chance para se definir de uma vez por todas. Agora, 
só em vida incarnada, poderá definir do seu futuro. 

Mas esta incarnação não se fez de igual modo e no mesmo nível para 
cada um desses anjos indecisos. Cada um teve um grau de indecisão 
diferente. Uns terão mais do que outros duvidado, e daí incarnarem com 
um maior ou menor "pecado original", consoante o grau de dúvida que 
tiveram enquanto espíritos indecisos. Não será então por acaso, que há 



REVELAÇÕES BÍBLICAS E PRIVADAS TRATADO  

 

78                                                                                                                                                                                                         78 

 
 
 
 
 
 

S. Luís de Monfort, "Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima 

Virgem", 28 

28. No Céu, Maria impera aos Anjos e aos Bem-Aventurados. Como 
recompensa da sua profunda humildade, Deus deu-Lhe o poder e o 
encargo de encher de santos os tronos vazios, donde os anjos 
apóstatas caíram por orgulho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Samuel 17,37-39 
37 Disse mais David: O Senhor, que me livrou das garras do leão, e das 
garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saúl a 
David: Vai, e o Senhor seja contigo  
38 E vestiu a David da sua própria armadura, pôs-lhe sobre a cabeça um 
capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça.  
39 David cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, 
pois não estava acostumado àquilo. Então disse David a Saúl: Não 
posso andar com isto, pois não estou acostumado. E David tirou aquilo 
de sobre si.  

pessoas boazinhas desde a nascença, e outras que são desde pequenas 
autênticas feras. 

Dá-se pois a criação do homem, em que a sua própria descrição 
Bíblica no Génesis, descreve também de uma forma metafórica a criação 
dos anjos e a sua relação com os homens. 
S. Luís de Monfort, "Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima 

Virgem" 

 
 
 
 
 
Mas não podemos esquecer, que mal o homem é criado, os anjos 

caídos, começam imediatamente a combatê-los, tentando corrompê-los, 
matá-los e condená-los. Esta é uma guerra sem tréguas. Os anjos das 
trevas querem por todos os meios condenar aqueles a quem eles já 
foram semelhantes, mas que ainda têm uma chance de se salvarem, e 
por isso o ódio e raiva que os demónios têm contra Deus, a quem não 
podem atingir, viram-nas e descarregam-nas contra os homens, contra a 
humanidade inteira e sem excepção. Os demónios, cujo maior pecado foi 
o orgulho, são os pais da mentira, e como seres inteligentíssimos e 
poderosos, vão usar da arma que melhora manobram, como o seu 
principal trunfo, vão pôr ao serviço da sua inteligência a arma da mentira, 
para todos tentar enganar, enganar, enganar até à morte. 

Quando um espírito incarna perde quase todas as suas capacidades. 
É como se metêssemos uma pesada armadura de guerra sobre um atleta 
olímpico. As suas capacidades de corrida, de salto, de agilidade seriam 
drasticamente quartadas, a audição e visão dentro do capacete, 
diminuiriam imensamente. Enfim, tal como o episódio de David e o filisteu 
Golias.    
1Samuel 17,37-39 

 
Temos de ganhar consciência, de que o corpo material é lixo ao pé do 

espírito. O corpo com qualquer coisa morre, o espírito é imortal. Para o 
espírito não existem barreiras de tempo e de espaço, para o corpo bem 
sabemos o que estes parâmetros significam. E foi por estas razões que, 
como os demónios são seres poderosos e facilmente acabariam com 
qualquer homem em dois tempos, que Deus nos deu um ou mais anjos 
da guarda, precisamente para nos defender dos ataques e insídias dos 
demónios. Assim, a prova fica equilibrada e mais dependente da vontade 
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Jeremias 1,5 
5 Antes mesmo de te formar no ventre materno eu te conheci; antes que 
saísses do seio te consagrei. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de cada homem optar e sobreviver até o fim da sua prova física. Mas até 
o fim terá de contar com os ataques poderosos, manhosos, inteligentes, 
sub-reptícios, fulgurantes, disfarçados, ora descarados ora quase 
indetectáveis, dos nossos inimigos mortais, dos inimigos de Deus, dos 
demónios, do diabo, de satanás. 

O espírito antes de incarnar, viu portanto a Deus, passou por muitas 
experiências, mas uma desconhece em absoluto - viver incarnado, viver 
num corpo no planeta Terra.  
Jeremias 1,5 

 

 
O local, a época e a filiação são definidos por Deus, pois só Deus sabe 

verdadeiramente o que é melhor para a prova que tem de passar. Estes 
parâmetros não são escolhidos evidentemente pelo espírito que vai 
incarnar, porque ele não saberia o que mais lhe convinha, pois é um 
campo que desconhece e por isso se vai submeter à vontade do seu 
Criador. Mas é-lhe concedido um período de estágio, ou seja, vai poder 
acompanhar um anjo da guarda nas suas funções de protecção de um 
homem vivo. Assim poderá ganhar experiência no campo que vai ser o 
seu. Neste acompanhamento, cujo local e época são também 
naturalmente definidos por Deus, ele vai observar uma multitude de 
acontecimentos, precisamente aqueles que mais o poderão ajudar na 
sua vida terrena futura. 

 
 
E é provavelmente por esta razão, que algumas pessoas têm 

lembranças de vidas  de pessoas que já morreram, e que o diabo vai 
aproveitar para dizer que foram reincarnações passadas, daí as 
memórias de acontecimentos passados, e de que após esta vida ainda 
vêm muitas mais. Como pai da mentira, ele é especialista em engendrar 
estas mentiras desmesuradas.  

A seguir a termos incarnado para uma vida terrena, a única que nos é 
concedida, é-nos vedada a lembrança consciente das experiências de 
outrem que nós acompanhámos, na companhia do seu anjo da guarda. 

 
E aqui tenho de abrir um parênteses, para advertir que estas hipóteses 

que acabo de ilustrar, se bem que explicativas à luz da razão de alguns 
aspectos misteriosos da Criação, podem não ser verdadeiras. Estas 
hipóteses em nada contrariam o Revelado por Deus. Estas hipóteses até 
podem vir em auxílio da nossa fraqueza, mas de maneira nenhuma quero 
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Hebreus 9,27 
27 E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo 
depois o juízo. 

 

   
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

constituí-las como coisa doutrinária que proponho e defendo. De 
imediato renunciarei a elas se em algo contrariarem a Santa Doutrina de 
Jesus Cristo e da Sua Igreja Católica. Só as sugeri, ao nível da razão, 
como alternativa credível às mentiradas do demónio sobre muitos temas 
da Criação, muito em especial sobre a reincarnação. 

Mas apesar de sermos alertados na Bíblia para o facto de que só há 
uma vida para ser vivida, ainda assim, o demónio continua a iludir muitos 
com a mentira da reincarnação. 
Hebreus 9,27 

 
 
 
O demónio consegue também iludir muitos, criando a moda das falsas 

religiões e falsos deuses, das seitas, do espiritismo, das pseudo 
ciências, da cartomancia, da astrologia, da magia, yogas, reikis, 
energias, vibrações, canalizações, extraterrestres, etc. etc., enfim todo 
esse chorrilho de mentiras ampliadas por uma literatura inconsciente e 
por uma televisão irresponsável, e por pobres criaturas frívolas e 
enganadas e perdidas num mar de prazer, de egoísmo, de concorrência, 
egocentrismo, frenesim, vícios e facilidades. 

Nesta batalha sem tréguas contra a humanidade e tudo o que 
provenha de Deus, o demónio vai macaquear.  

Vai ser o macaqueador de Deus, que tentando colocá-lO a ridículo, 
tentando se substituir a Ele em tudo, atirando-lhe as culpas de todas as 
desgraças que vêm sobre o mundo, mas muito em especial, para poder 
atacar a humanidade à vontade, vai tentar fazer crer aos homens de que 
ele não existe, porque só assim poderá atacá-los à vontade sem ser 
acusado de nada, e além disso, atirar as culpas em cima de Deus de tudo 
o que vai mal pelo mundo e é por ele suscitado. 
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Padre Gobbi, "Aos Sacerdotes, filhos predilectos de Nossa Senhora",  

17-6-89 

Se o número 333 indica a Divindade, aquele que se quer colocar 
acima do próprio Deus é indicado pelo número 666. 

O número 666, indicado uma vez, isto é, por 1, exprime o ano 666. 
Seiscentos e sessenta e seis. 

 
As grandes  intervenções do demónio na história da humanidade 
e a criação de falsas religiões ▲ 

 
Ao longo desta longa e terrível guerra do demónio contra as criaturas 

de Deus, podem-se considerar dois níveis diferentes de luta: um 
individual, levada contra cada homem; e outro levada contra 
colectividades, sejam elas pequenas ou grandes, desde a família até as 
nações, passando pelas paróquias e as dioceses. 

As armas utilizadas neste dois níveis, não são as mesmas, mas têm 
sido praticamente idênticas ao longo dos séculos para cada um deles. 

Mais à frente, veremos que o número do demónio, que evoluiu ao 
longo do tempo em termos de estratégia e de imagem, foi o 666. Este 
número que figura no Apocalipse de S. João como o número da besta, e 
que veremos do porquê mais à frente, fez que, em datas chave da era 
cristã, o demónio carregasse particularmente sobre a humanidade, 
redobrando de ânimo e de violência para atingir os seus fins. Essas 
datas, foram precisamente os múltiplos de 666. Assim, em 666, e em 
1332, ou seja, 666 vezes 1, e vezes 2, esses ataques foram fortíssimos, 
e só por uma especial intercessão da Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo, 
a esposa do Espírito Santo, a Obra Prima da Criação na qual nunca 
mácula alguma existiu, nem sequer a do pecado original, é que a 
humanidade se livrou das garras dos anjos das trevas. 

Em 666 foi com o ataque desencadeado pelo Islamismo, inimigo do 
cristianismo, ataca os cristãos e destrói-os por toda a parte. 
Em 1332 foi com um ataque mais cerrado sobre a própria Igreja, minando 
com o racionalismo as bases da Doutrina, bem como negando a 
importância da Santa Tradição. 
Ora, 666 vezes 3, dá precisamente 1998, e também nesta data, o 
demónio desferirá um ataque terrível contra a humanidade e a Igreja de 
Jesus Cristo. 

Vejamos o que A Santíssima Virgem Maria disse ao Padre Gobbi na 
sua Mensagem de 17 de Junho de 1989. 
Padre Gobbi, "Aos Sacerdotes, filhos predilectos de Nossa Senhora",  

17-6-89 

 
Neste século existe uma única coisa que se encontra facilitada, pelo 

facto de muitos terem deixado de acreditar em Deus, e que é de se 
porventura algum ateu quiser passar do seu estado de descrença para o 
de Fé, certamente não se conseguirá fazê-lo passar a acreditar em mais 
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Neste período histórico, o anti-cristo se manifesta através do Islão, 
que nega directamente o mistério da divina Trindade e a Divindade de 
nosso Senhor Jesus Cristo. 

O islamismo, com a sua força militar, se desencadeia por toda a parte, 
destruindo todas as antigas comunidades cristãs, invade a Europa e só 
por minha materna e extraordinária intercessão, solicitada fortemente 
pelo Santo Padre, não consegue destruir completamente a cristandade. 

O 666 indicado duas vezes, isto é, por 2, exprime o ano de 1332, mil 
trezentos e trinta e dois. 

Neste período histórico, o anticristo se manifesta com um ataque 
radical à fé na Palavra de Deus. 

Através dos filósofos, que começam a dar um valor exclusivo à ciência 
e depois à razão, tende-se gradualmente a construir como único critério 
de verdade somente a inteligência humana. Nascem os grandes erros 
filosóficos, que continuam nos séculos até os vossos dias. 

A importância exagerada dada à razão, como critério exclusivo de 
verdade, leva necessariamente à destruição da fé na Palavra de Deus. 

De facto, com a reforma protestante, se rejeita a Tradição como fonte 
da Divina Revelação, e se aceita somente a Sagrada Escritura. 

Mas, também esta deve ser interpretada por meio da razão, e se 
rejeita obstinadamente o Magistério autêntico da Igreja hierárquica, à 
qual Cristo confiou a guarda do depósito da fé. 

Cada um é livre para ler e para compreender a Sagrada Escritura, 
segundo a sua interpretação pessoal. 

Desta maneira é destruída a fé na Palavra de Deus. 
Obra do anticristo, neste período histórico, é a divisão da Igreja, a 

consequente formação de numerosas confissões cristãs, que são 
gradualmente impelidas a uma perda cada vez mais extensa da 
verdadeira fé na Palavra de Deus. 

O número 666 indicado três vezes, isto é, por 3, exprime o ano de 
1998, mil novecentos e noventa e oito. 

Neste período histórico, a maçonaria ajudada pela maçonaria 
eclesiástica, conseguirá o seu grande intento: construir um ídolo para 
colocar no lugar de Cristo e da sua Igreja. 

Um falso Cristo e uma falsa Igreja. Portanto, a estátua construída em 
honra da primeira besta, para ser adorada por todos os habitantes da 
terra e que assinalará com a sua marca todos aqueles que queiram 
comprar ou vender, é a do anticristo. 

Chegaste assim ao vértice da purificação, da grande tribulação e da 
apostasia. 

do que num deus. Seria pedir de mais. Enfim, para nós cristãos, judeus 
e para os muçulmanos, o problema está automaticamente resolvido, já 
que somos monoteístas. Ora, se existe um só, único e Verdadeiro Deus, 
natural é que haja uma só verdadeira Igreja. Outra coisa não faz sentido. 
Se até connosco, pobres criaturas, faz sentido, com muito mais razão 
fará com Deus. Fácil é de deduzir que ao longo da história, o demónio se 
tenha empenhado em criar falsas religiões, e paralelamente atacando a 
Única e Verdadeira Igreja de Deus, enfraquecendo-a, e tentando dividi-
la, amputá-la, destruí-la em última instância. Certamente não é a Deus 
que se lhe pode atribuir a criação de falsas religiões e de desferir ataques 
contra a Sua própria Igreja. Portanto, não nos cabe também aqui dúvidas, 
de que a obra de criar falsas religiões e de tentar destruir a Igreja de 
Jesus Cristo e Sua Religião, é de facto obra do único que está 
empenhado desde o princípio em fazê-lo, o demónio. 

As próprias Igrejas protestantes, foram criadas pela cisão da Igreja 
Católica e fomentada pelo diabo, que sempre contou com homens 
rebeldes e orgulhosos como Lutero e outros. Sabemos que Lutero foi 
excomungado pela Igreja Católica, e que num acto de total afronta, 
rebeldia e raiva contra o poder instituído por Jesus, queimou em praça 
pública a bula excomungatória, e hoje arde no mais profundo dos 
infernos. 

Se ele discordasse com alguns aspectos dentro da Igreja, a única 
atitude seria a de permanecer dentro da Igreja, rezando e persistindo na 
Fé, em humildade e em obediência, mas nunca sair, blasfemando e 
criando uma nova igreja à sua medida e vontade.  
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A apostasia será então generalizada porque quase todos seguirão o 
falso Cristo e a falsa Igreja. 

Então, será aberta a porta para o aparecimento do homem ou da 
própria pessoa do anticristo! 

Eis, filhos predilectos, porque vos quis iluminar sobre as páginas do 
Apocalipse, que se referem aos tempos em que viveis. 

 
S. Luís de Monfort, "Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima 

Virgem" 

30. Eis porque os réprobos, como os heréticos, os cismáticos, etc., 
que odeiam ou olham com desprezo ou com indiferença a 
Santíssima Virgem, não têm Deus por Pai, ainda que disto se 
gloriem, porque não têm Maria por Mãe. Porque se A tivessem por 
Mãe, honrá-lA-iam e amá-lA-iam como um verdadeiro e bom filho ama e 
honra naturalmente a sua mãe, que lhe deu a vida.    
O sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herético, um 
homem de má doutrina um réprobo de um predestinado, é que o 
herético e o réprobo não têm senão desprezo ou indiferença pela 
Santíssima Virgem, procurando, pelas suas palavras e exemplos, 
abertamente ou às ocultas, diminuir-Lhe o culto e o amor, e isso por 
vezes sob belos pretextos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Outros e muitos Luteros houve ao longo da história. Muitas outras 

situações presidiram à criação de outras religiões a partir da Católica, 
mas todas elas tiveram um traço comum: a ignorância, o orgulho, 
ganância e rebeldia fomentados pelo diabo. 
S. Luís de Monfort, "Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima 

Virgem" 

Os cismáticos são também todos aqueles que de alma e coração  
militam noutras igrejas que não a Católica e a Ortodoxa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto a outras religiões não baseadas sequer no nosso Deus Pai e 

em Jesus Cristo, um traço comum existe também: foram fomentadas 
pelo diabo, servindo-se da sua espantosa inteligência para enganar os 
homens, e cujo único fito é afastar a humanidade do Deus Verdadeiro, 
criando falsos deuses e falsas religiões. 
 Nestas falsas ou adulteradas religiões, com diferentes nuances, as 
grandes verdades contidas na doutrina de Jesus Cristo, tal como nos foi 
legada por Ele e mantida na Santa Tradição da Igreja Católica, são 
modificadas, deturpadas e por vezes e cada vez mais completamente 
negadas. Assim, são adulteradas as grandes Verdades, com novas 
premissas, tais como: 

- O homem não foi criado por Deus, tal como descrito no Génesis, 
mas sim descende do macaco. 

- Deus não é composto pela Santíssima Trindade, Pai Filho e Espírito 
Santo. 

- A Jesus não é concedido o estatuto de Filho de Deus, sendo Ele 
próprio verdadeiro Deus. 
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- A concepção da Virgem Maria sem mácula de pecado original, 
afirmando ser uma mulher como outra qualquer. 

- A geração de Jesus no seio da Virgem Maria, mantendo-se Ela 
sempre Virgem depois do parto e até à assunção aos Céus, é negada e 
afirmada a relação marital normal entre marido e mulher com S. José. 

- S. José ter sido sempre casto e virgem tal como a sua esposa a 
Virgem Maria, afirmando que S. José e a Virgem Maria tiveram mais 
filhos. 

- A Virgem Maria ter subido aos Céus em corpo e alma é negada. 
- A existência do Paraíso Celeste, é por vezes substituída pela 

simples futura recriação de um Paraíso terrestre. 
- A existência do diabo é negada e em sua substituição colocam um 

chorrilho de invenções e de asneiras. 
- A existência do inferno é negada da mesma forma. 
- A existência do Purgatório é negada e afirmado de que a purificação 

se faz exclusivamente na Terra. 
- A necessidade do homem fazer penitência e jejum é negada 

também, com a justificação de que Jesus já sofreu tudo por todos. 
- O perdão dos nossos pecados não implica o recorrer a um 

sacerdote, bastando fazer uma simples conversa com Deus. 
- A obediência em questões de Fé ao Papa é negada. 
- A presença real de Jesus na Eucaristia, é substituída pelo conceito 

de refeição simbólica, festiva e comemorativa. 
- É criada a permissividade para se crer nas diversas reincarnações 

que um espírito pode ter. 
- Enfim, tudo o que é incómodo é negado ou modificado. Tudo o que 

é contrário aos interesses do demónio, dos seus servos e da 
condenação das almas, é retirado ou adulterado. 

 
A redescoberta destes princípios basilares da Fé e da Doutrina da 

Igreja Católica, alguns deles muito esquecidos, trazem as primícias de 
uma nova visão da vida e do mundo. 

Todos estes grandes tópicos analisados e redescobertos neste 
capítulo são ponto de arranque firme e seguro para podermos continuar 
na descoberta de assuntos fundamentais para estes tempos do fim em 
vivemos. 

A inspiração Divina das Sagradas Escrituras e toda a verdade aí 
contida; a necessidade da Luz do Espírito Santo para conseguir 
correctamente interpretar os textos Bíblicos; a transcendência da 
Mensagem Bíblica; a recente descoberta do Código oculto da Bíblia 
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comprovando a existência de Deus; as profecias contidas na Bíblia; a 
história da criação, dos anjos e dos homens; os anjos caídos e a prova 
pela qual temos de passar; a identificação clara do nosso inimigo, do 
inimigo número um da humanidade - o demónio, pai da mentira, ser 
cruel, odioso, inteligente e poderoso que só quer a nossa perdição 
eterna; a luta interminável e sem tréguas do mal contra as criaturas de 
Deus; a estratégia do demónio para nos fazer condenar; o caminho 
seguro para nos salvarmos. 
 
Estes são os pontos que têm de ocupar o lugar central das nossas 
vidas, para caminharmos imparáveis rumo à Salvação. 
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O sinistro inimigo e macaqueador de Deus  ...................................90 
As 4 etapas da luta do diabo para minar a humanidade: mentira, 
confusão, dúvida, perca da Fé  ........................................................97 
A grande mentira do século: o diabo não existe  ...........................98 
Os filhos do diabo  .......................................................................... 101 
O espírito de Rebelião é o Espírito do diabo  ................................ 103 
Discernir - Vem de Deus ou do diabo?  ......................................... 107 
 

 
 
 
A caminhada da Salvação ▲ 

 
Toda  a nossa vida é uma caminhada de Salvação, e para a Salvação 

Eterna, para a Vida Eterna. 
Isto de Eterna, tem que se lhe diga… tem a ver com a Eternidade! 
O que é a Eternidade? Poderemos nós abarcar o que é a Eternidade? 
Enquanto vivemos nesta Terra, incarnados, ou seja, com carne e 

osso, somos compostos de Espírito, Corpo e Alma. Mas antes de 
incarnarmos, ou seja, de nos ter sido dado um corpo, estávamos na vida 
Eterna. Na Eternidade, só Deus. Vou usar o termo Eternidade referindo-
me também à vida Eterna. 

Esta noção de Eternidade, normalmente não é muito divulgada, mas 
é a que mais se aproxima da Verdade, e uma vez adoptada, torna claro 
o que muitas vezes é difícil de compreender da Realidade. 

A Eternidade é uma outra dimensão da Realidade, mais elevada, mais 
pura, mais perfeita, mais próxima de Deus. Atenção que este próximo 
não é com o sentido espacial de proximidade, mas sim, tem mais a ver 
com Deus. A Eternidade é por assim dizer como que uma ausência de 
Tempo. 

Quando falo de Realidade, subentendo as duas principais categorias 
de Realidade: A Espiritual e a Material. 
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A Realidade Espiritual é mais antiga e bem mais real do que a 
Material. A realidade Material, é uma realidade mais impura, menos 
perfeita, mais pobre, mais defeituosa e perecível. 

Só na realidade Material, se entra com o parâmetro Tempo. O Tempo 
só faz sentido quando se entra em ordem de conta com matéria, espaço 
e movimento desta matéria no espaço. Na teoria da relatividade de 
Einstein, este assunto é bem abordado e não faz sentido abordar a 
Matéria, Espaço, Movimento e Tempo, sem serem os 4 em conjunto. 
Falar individualmente de cada um destes parâmetros da realidade 
Material, sem ter em conta os outros, é amputar essa mesma realidade 
e apostar num erro certo. 

Quando falamos pois de Espírito, que é uma realidade em que está 
ausente a Matéria, não faz sentido falar de Tempo, pois este só existe 
referido à Matéria. 

O mesmo se poderá dizer em relação ao Espírito e ao Espaço, já que 
o Espaço é uma realidade que nada tem a ver com o Espírito, mas sim 
com a Matéria. Portanto, para o Espírito não há Espaço. 

Daqui a superioridade do Espírito sobre a Matéria, pois o Espírito está 
liberto das grandes barreiras que quartam e dificultam a existência da 
Matéria: o Espaço, o Movimento e o Tempo. 

A Matéria funciona como um fardo para o Espírito. O simples facto do 
Espírito vir habitar na Matéria, é para ele um fardo terrível. Mas é também 
a possibilidade dada a alguns Espíritos de voltarem a viverem em união 
com Deus na Eternidade. 

Estes Espíritos que vêm habitar a Matéria durante um certo número 
de anos na Terra, somos nós, é a humanidade. 

Esta grande verdade enlouquece de raiva o demónio, todos os 
espíritos malignos. A inveja que o demónio tem da humanidade, por ela 
através da matéria se poder redimir e voltar a estar em perfeita união com 
Deus, é a pior das afrontas que Deus lhe impõe, pois é um meio simples, 
humilde, singelo e eficaz de, combatendo o orgulho e a mania das 
grandezas do demónio, poder lhe abrir a porta à Felicidade, perdida pelos 
anjos caídos para sempre. 

É esta inveja e raiva de a humanidade ainda ter uma chance de estar 
em união com Deus, e portanto a nível muito mais elevado do que os 
anjos malignos, que os enfurece e os atira para uma guerra sem tréguas 
contra a matéria, contra a humanidade, contra o mundo inteiro. 

Em última instância, o Espírito que habita um corpo, é quem o 
comanda. Aos Espíritos que incarnam, é-lhes dado o poder por Deus de 
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comandar os corpos que vão habitar e tornar seus. E só a estes. Cada 
Espírito só tem poder sobre o seu corpo. 

O demónio fica assim a assistir a um espectáculo, sobre o qual não 
tem directamente controlo, porque aos anjos caídos, não é dado poder 
nem controlo sobre a matéria. Disse, directamente, porque 
indirectamente os demónios têm possibilidade de controlar a matéria. 
Como? Através do controlo e influencia que detêm sobre os Espíritos 
incarnados.  

A coisa Real que liga o Espírito ao Corpo, é a Alma. É ela que faz de 
ponte entre os dois níveis da Realidade, entre o Espiritual e o Material. 
Sendo o Espírito muito superior e mais perfeito do que o Corpo, a Alma 
aproxima estas duas coisas do Ser Humano, quartando as capacidades 
ao Espírito e ampliando as capacidades do Corpo. É por isto, que os 
anjos caídos, sendo só espíritos, continuam sendo muito mais poderosos 
que os espíritos incarnados, já que estes estão quartados nas suas 
capacidades e aqueles não. 

O poder que os demónios exercem sobre os seres humanos, é uma 
relação de força de um mais forte para um mais fraco. Os demónios 
detêm mais força do que nós, criaturas humanas, enquanto espíritos, 
pois nós temos o fardo do corpo e as limitações da alma. 

Esta diferença de forças só fica equilibrada, graças à acção do nosso 
anjo da guarda. E é neste equilíbrio estabelecido entre o mal e o Bem, 
que vai navegar o Ser Humano, deliberando e auto determinando-se 
livremente entre o fazer o Bem ou o mal, entre caminhar para Deus ou 
para o demónio, de amar ou de odiar, o de se Salvar ou de se condenar. 
A liberdade que Deus dá a todo o ser humano, é a maior prova de amor 
que Ele alguma vez podia ter dado às Suas Criaturas. 

Sem a Liberdade de opção, ou Livre Arbítrio, a criatura humana não 
tinha mérito e não era possível a sua Salvação. 

Esta Liberdade é expressa a todo o momento na nossa caminhada 
para Deus.  

Mas esta Caminhada só é válida e só chega a bom termo, se a criatura 
chega a Deus na Eternidade. Para isso só existe um Caminho: Jesus, 
pois Ele afirmou que é o Caminho, a Verdade e a Vida. Não disse um 
Caminho, mas sim O Caminho, o único portanto. 

É este Caminho, esta caminhada, que o demónio quer substituir, 
cortar, destruir, dificultar, para evitar que a criatura chegue a Deus, ao 
seu Criador. 

Mal o homem é criado, os anjos caídos, começam imediatamente a 
combatê-lo, tentando corrompê-lo, matá-lo e condená-lo. Esta é uma 



REVELAÇÕES BÍBLICAS E PRIVADAS TRATADO  

 

90                                                                                                                                                                                                         90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

Padre Ottavio Michellini, 10-6-76   

Quem é Satanás, no qual muitos não acreditam e no qual outros crêem 
confusa ou vagamente?  
Depois de Deus, ele era a criatura mais bela, mais rica de dons e de 
poder.  

guerra sem tréguas. Os anjos das trevas querem por todos os meios 
condenar aqueles a quem eles já foram semelhantes, mas que ainda têm 
uma chance de se salvarem, e por isso o ódio e raiva que os demónios 
têm contra Deus, a quem não podem atingir, viram-nas e descarregam-
nas contra os homens, contra a humanidade inteira e sem excepção. Os 
demónios, cujo maior pecado foi o orgulho, são os pais da mentira, e 
como seres inteligentíssimos e poderosos, vão usar da arma que melhora 
manobram, como o seu principal trunfo, vão pôr ao serviço da sua 
inteligência a arma da mentira, para todos tentar enganar, enganar, 
enganar até à morte. 

Até o fim, o homem terá de contar com os ataques poderosos, 
manhosos, inteligentes, sub-reptícios, fulgurantes, disfarçados, ora 
descarados ora quase indetectáveis, dos nossos inimigos mortais, dos 
inimigos de Deus, dos demónios, do diabo, de satanás. 

 
 
O sinistro inimigo e macaqueador de Deus ▲ 

 
Nesta batalha sem tréguas contra a humanidade e tudo o que 

provenha de Deus, o demónio vai macaquear.  
Vassula, "Verdadeira Vida em Deus", VII volume, pág. 159, 7-12-94 

 
 
 
Vai ser o macaqueador de Deus, tentando-O colocar a ridículo, 

tentando se substituir a Ele em tudo, atirando-lhe as culpas de todas as 
desgraças que vêm sobre o mundo, mas muito em especial, para poder 
atacar a humanidade à vontade, que vai tentar fazer crer aos homens de 
que ele não existe, porque só assim poderá atacá-los à vontade sem ser 
acusado de nada, e além disso, atirar as culpas em cima de Deus de tudo 
o que vai de mal pelo mundo e que por ele é suscitado. 

São notáveis os ensinamentos de Jesus ao Padre Ottavio Michellini e 
que vamos apresentar resumidamente, através de alguns extractos das 
Suas Mensagens. 
Padre Ottavio Michellini 

 
 
Caracterização de satanás. 
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Um ser espiritual, vivo, real e poderoso, que se transformou, de Anjo que 
era, no mais horrível monstro de fealdade e de perfídia, com uma sede 
inextinguível de mal e de ódio. Ele é o mal, porque ele identifica-se com 
o mal. Recusou Deus por orgulho, para ser o dominador e o senhor do 
reino das trevas.  
Satanás é aquele que determinou, por um acto da sua vontade, a sua 
perdição eterna pessoal e a das tropas que acreditaram nele e o 
seguiram. Ele determinou também, pela manha e pela mentira, a 
perdição da Humanidade, estendendo emboscadas aos vossos 
primeiros pais, levando-os, pela mentira, a rebelião contra Deus, 
fazendo-os repetir o seu próprio pecado.  
Ele está confirmado no seu pecado e é por isso que sabe que não pode 
haver para ele, nem agora nem nunca, a possibilidade de mudar a sua 
sorte de ódio desesperado.  
Satanás é o mal em contínuo movimento, sem tréguas, mesmo por um 
instante; Satanás é mentira e obscuridade; Satanás e, na medida em 
que o pode ser uma pequena criatura aos olhos do Infinito, o oposto de 
Deus.  
Deus é Luz, Amor, Justiça e Verdade; Satanás é o oposto de tudo isto. 
Ele é o inimigo declarado de Deus, e em particular do Verbo feito Carne 
e da Sua Igreja; quer a destruição de um e de outro. Está obcecado neste 
louco e maligno desejo, de modo que nem por um instante renuncia a 
persegui-lo com todas as suas forças.  
Este conhecimento do Maligno, filho, é o pressuposto substancial de 
qualquer Pastoral. Uma Pastoral eficaz é absolutamente inconcebível 
sem uma visão viva e precisa desta realidade de base. 
As dissertações teológicas são inúteis se não tem por base esta 
realidade. Actualmente, constrói-se na areia.  
 
 
Padre Ottavio Michellini, 11-6-76   

Ele tem sobre a natureza humana um poder muito maior que o homem 
sobre a natureza, animal, e tu vês que poder o homem tem sobre a 
natureza animal.  
O homem pode dominar um animal, mas Satanás pode dominar um 
homem muito melhor, muitíssimo melhor.  

 
 
 
 
 
Satanás é aquele que determinou, por um acto da sua vontade, a sua 

perdição eterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deus é Luz, Amor, Justiça e Verdade; Satanás é o oposto de tudo isto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tem poder sobre a natureza humana. 
 
 
É um ser vivo e real. 
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Padre Ottavio Michellini, 12-6-76   

Satanás é um ser vivo e real, terrivelmente activo e ferozmente mau, em 
perpétuo movimento para espalhar o seu veneno espiritual, muito mais 
perigoso que o mais violento veneno material.  
… 
O meu Vigário conhece os males que Satanás provoca na Igreja, 
servindo-se de traidores, de corrompidos de todas as espécies, de 
sacerdotes apóstatas e renegados, para os quais deveis desejar e pedir 
a salvação.  
 
Padre Ottavio Michellini, 13-6-76   

Compenetra-te, filho, desta realidade: de toda a Revelação e 
especialmente do Evangelho ressalta claramente a existência de 
Satanás e das suas tropas. É, por conseguinte, uma verdade de Fé.  
Negar esta verdade é uma atitude herética; recusar ensinar esta verdade 
é igualmente herético. Consequentemente, são heréticos os que, de má 
fé, negam esta realidade.  
Negar a existência do demónio significa demolir o cristianismo, negando 
a sua origem e a sua finalidade.  
Negar a existência do demónio não é negar apenas uma verdade 
revelada; é negar a evidência, porque não haveria nenhuma explicação 
aceitável para as coisas que aconteceram, que estão a acontecer e que 
acontecerão, e que não se podem humanamente explicar sem a directa 
intervenção de Satanás.  
É concebível que um sacerdote possa chegar a tanta incredulidade, sem 
a maléfica influência de Satanás? Satanás nunca e estranho a estes 
horríveis pecados de impiedade.  
Não estando condicionado nem pelo tempo nem pelo espaço, pode agir 
por toda a parte. Ele, macaco de Deus, esforça-se por actuar como 
Deus, mas de maneira oposta. 
 
Padre Ottavio Michellini, 14-6-76   

Satanás não A pode olhar, não pode pensar nEla sem ficar 
desesperadamente transtornado, sem sofrer, como nenhum de entre vós 
poderá compreender. Satanás odeia Maria, a Filha de Deus, a Mãe de 
Deus, o objecto das delícias divinas, a mais bela flor do Céu e da Terra, 
a obra-prima da Omnipotência, da Omnisciência e da Omnipresença 
Divina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De toda a Revelação e especialmente do Evangelho ressalta 

claramente a existência de satanás. 
 
São hereges os que negam a existência de satanás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satanás odeia a Virgem Maria. 
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O seu chefe, que pode desencadear desordens pessoais e sociais, 
familiares, nacionais e mundiais, que pode suscitar monstros de tirania 
e ferocidade, e sabe inspirar terror a nações inteiras, também ele, 
Satanás, vive no medo. Vive no terror duma Mulher que destruiu o seu 
sonho de supremacia infernal sobre a humanidade. 
 
Padre Ottavio Michellini, 15-6-76   

Não há neles nenhum sentido de piedade (são incapazes) mas apenas 
sadismo. Não conheceis e não podeis sequer imaginar as atrocidades 
pelas quais descarregam os seus pérfidos sentimentos sobre as vitimas 
que caiem sob as suas garras.  
Nesta difícil situação, que esperam ainda os Bispos para descer dos 
seus tronos, para sair dos seus palácios, para tomar as rédeas do 
comando e conduzir os seus soldados, os cristãos, ao contra-ataque?  
 
 
Padre Ottavio Michellini, 13-7-76   

Satanás é um ser verdadeiro, vivo e real, poderoso e mau, corroído, 
capaz apenas de mal e mesmo de todo o mal entrado no mundo, por sua 
causa.  
Há algumas pessoas que estão nos hospitais de loucos não por causa 
de verdadeira doença, mas por causa dele, que soube camuflar a sua 
presença para levar ao desencorajamento e ao desespero.  
 
Padre Ottavio Michellini, 3-9-76   

Eles não devem ignorar que Satanás, o príncipe das trevas, o 
fomentador de escândalos, de heresias e de cismas, não descansa 
nunca. Satanás tem fortes e poderosos aliados nas lojas maçónicas, nos 
partidos ateus e até mesmo não ateus.  
 
Padre Ottavio Michellini, 3-1-77   

Satanás, o mal, e as suas legiões de natureza superior à natureza 
humana, envolvem as almas dos homens através do engano, das 
insídias, prestando uma especial atenção e um particular cuidado às 
almas dos consagrados, Bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, a fim 
de semear assim uma maior ruína na Igreja e perder o maior numero 
possível de almas.  
Com efeito, a perversão é mais acentuada nos povos cristãos que nos 
povos não cristãos.  
 

Pode desencadear desordens pessoais e sociais, familiares, 
nacionais e mundiais. 

 
 
 
 
 
Não há neles nenhum sentido de piedade, mas apenas sadismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Há algumas pessoas que estão nos hospitais de loucos por causa do 

demónio. 
 
 
 
 
Satanás tem fortes e poderosos aliados nas lojas maçónicas, nos 

partidos ateus e até mesmo não ateus. 
 
 
 
É de natureza superior à natureza humana. 
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Padre Ottavio Michellini, 10-1-77   

Em diversos graus, Satanás e os seus partidários não são senão mal; 
são incapazes de bem, de qualquer bem. Os demónios, não só odeiam 
Deus, Cristo, a Igreja, a humanidade inteira, como se odeiam uns aos 
outros; são tiranizados por chefes ferozes e implacáveis; único ponto de 
convergência entre eles todos: o ódio a Deus, a Virgem, a Igreja, aos 
homens.  
Os demónios só temem a Deus, a Virgem Santíssima, os santos (os que 
vivem e querem viver em Graça de Deus) e riem-se de todos os outros.  
Os homens que vão para o inferno transformam-se também em 
demónios: tal como os demónios, estão fixados eternamente no mal, no 
ódio e em todas as outras paixões.  
 
Padre Ottavio Michellini, 13-12-75   

Nenhum homem no mundo pode presumir poder enfrentar um inimigo 
superior a ele em natureza e em poder, sem uma ajuda adequada, que 
Eu tratei de lhe deixar pelo preço que vós bem conheceis.  
 
Padre Ottavio Michellini, 14-12-75   

Assim é a vida dos demónios e a vida dos condenados. É a vida dos que 
se deixam levar pelos espíritos malignos, que são orgulho, ódio e 
desespero, inveja, ciúme e sede insaciável de mal.   
Esses espíritos danados, roídos pela necessidade imperiosa, de operar 
o mal, são obreiros da iniquidade, fomentadores de violência, de 
blasfémias, ódios e divisões, de heresias, obscenidades e de tudo o mais 
que há de mal no Universo.  
 
Padre Ottavio Michellini, 27-2-76   

Na raiz, está sempre a mesma causa: o ódio de Satanás contra o Verbo 
de Deus feito Carne para a salvação da humanidade, o ódio de Satanás 
contra Mim, Salvador, e contra o homem que quer arrastar à sua própria 
perdição. 
 

 

Padre Ottavio Michellini, 26-5-76   

Nesse terrível dia em que resplandecerá a Justiça Divina, ele ver-se-á 
privado da possibilidade de continuar a causar prejuízo. Então, terá 
vergonhosamente que admitir que ele, Lúcifer, a criatura mais bela do 
Universo, a criatura mais inteligente e mais poderosa, foi vencido por 

 
Satanás é incapaz de qualquer bem. 
 
 
 
 
 
 
 
Os homens que vão para o inferno transformam-se também em 

demónios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lúcifer, a criatura mais bela do Universo, a criatura mais inteligente e 

mais poderosa, foi vencido por uma frágil criatura humana, bem inferior 
a ele por natureza, mas imensamente superior por Graça, a Virgem 
Maria. 
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uma frágil criatura humana, bem inferior a ele por natureza, mas 
imensamente superior por Graça.  
Esse será o seu humilhante tormento por toda a Eternidade. Não menor 
tormento sofrerão as almas condenadas, em especial os consagrados 
traidores, pelos quais te convido a rezar e a oferecer, a fim de que eles 
se convertam e vivam.  
 
Padre Ottavio Michellini, 27-5-76   

Satanás, impotente inimigo de Deus, mas ultra potente inimigo do 
homem. 
Manhoso, insidioso, tenaz no mal, leva a melhor sobre a natureza 
humana, enfraquecida. É-lhe fácil agir sobre uma natureza inferior à sua 
e, ainda por cima, já mortalmente ferida por ele. 
Deus é agente de Bem, de Luz, de Verdade, de Justiça e de Paz. 
Satanás é agente de mal. Eis a fonte da História, que abarca o Céu e a 
Terra, que envolve a humanidade. 
 
Padre Ottavio Michellini, 8-6-76   

Em tudo isto não se sabe ver o jogo duplo de Satanás, que actua, sem 
encontrar resistência, do exterior e no interior. 
— Do exterior: Quem não vê os seus instrumentos é cego: o comunismo, 
incarnação de Satanás, e o capitalismo maçónico Com efeito, a própria 
burguesia está terrivelmente marcada pelo radicalismo maçónico, forte 
com os seus laços internacionais. São armas com as quais Satanás 
procura incansavelmente desagregar a Igreja e não se pode negar que, 
com um tal aparelho, ele o tenha, em parte, conseguido.  
— No interior: Satanás está a provocar na Igreja uma terrível crise de Fé 
que nunca foi tão generalizada. As consequências são evidentes. Serve-
se do progresso, da moderna tecnologia, tudo, ou quase, ao serviço de 
Satanás, do mundo, seu aliado, e das vossas paixões. A concupiscência 
do espírito, quer dizer, o orgulho, grave pecado da Igreja do vosso 
tempo, e a concupiscência da carne, afastaram do Corpo de Cristo 
muitos membros destinados ao serviço do bem comum, sacerdotes e 
almas consagradas.  
Estas manobras são dignas daquele que foi o mais belo e o mais 
poderoso de todos depois de Deus e que é ainda poderoso. Demonstra-
o a gigantesca massa de mal que opera no seio da Igreja e de toda a 
comunidade humana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Satanás, impotente inimigo de Deus, mas ultra potente inimigo do 

homem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satanás ataca dentro e fora da Igreja. 
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Padre Ottavio Michellini, 9-5-77   

Eu vim ao mundo para cumprir a Vontade de meu Pai do Céu e a 
Vontade de meu Pai era que Eu Me oferecesse e Me ofereça em 
holocausto, para arrancar as almas a Satanás e às suas legiões 
infernais. Mas, meu filho, se Satanás com as suas hordas infernais não 
existe, se Satanás é apenas um tabu, inventado pela Igreja, falsa é a 
missão que Me confiou o Pai, falso o Mistério da minha Incarnação, da 
Minha Paixão e da minha Morte na Cruz, e a Igreja não é uma realidade; 
invenção é o Mistério da minha Ressurreição e Ascensão ao Céu, pura 
invenção a Bíblia, invenção os meus Evangelhos, a historicidade do 
fulcro de toda a história humana, quer dizer, o Mistério da Redenção não 
é verdadeiro, os ensinamentos dos Padres e Doutores da Igreja não são 
verdadeiros, a vida dos santos é uma mistificação, o sacrifício sublime 
dos mártires é uma mistificação, tudo é uma gigantesca mentira em que 
acreditaram as gerações e os povos de toda a Terra. 
Não basta conhecer o Bem, querer fazê-lo, desejá-lo, é necessário 
perseverar no Bem.  
 
Padre Ottavio Michellini, 18-5-77   

O mundo é de Satanás, que é obscuridade e só pode produzir 
obscuridade nas almas que lhe prestam ouvidos. O animal, que pertence 
a um reino inferior ao do homem, ignora todos os problemas que agitam 
o espírito e o coração do homem. O homem, no coração do qual Satanás 
destruiu a vida sobrenatural, pertence a um reino inferior ao dum homem 
em graça de Deus, de modo que o homem que não tem em si o Reino 
de Deus, quer dizer, a Graça, vê as coisas mas somente num plano 
material—o que já te foi dito numa anterior mensagem—, porque um véu 
misterioso envolve a alma dos que não estão em Graça de Deus; eis 
porque muitos consagrados, quer da base quer do vértice, não vêem o 
véu que envolve a sua alma; trata-se, quase sempre, de orgulho, «radix 
omnium malorum».  
A hostilidade das forças do mal está em proporção com o avanço 
que a alma faz na perfeição e na santidade. As almas boas são 
provadas em proporção da sua qualidade enquanto as indiferentes 
não são inquietadas e as más são favorecidas nos seus negócios 
materiais pelos próprios demónios. 
 
 
 
 

 
 
 
Mas, meu filho, se satanás com as suas hordas infernais não existe, 

se Satanás é apenas um tabu, inventado pela Igreja, falsa é a missão 
que Me confiou o Pai. 
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Padre Ottavio Michellini, 7-11-77   

A ignorância das verdades eternas, a manipulação e a negação da 
história do Mistério da Salvação foram e são a arma formidável com 
a qual o inimigo levou o caos e anarquia à Igreja e ao mundo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A ignorância das verdades eternas, a manipulação e a negação da 
história do Mistério da Salvação foram e são a arma formidável com 
a qual o inimigo levou o caos e anarquia à Igreja e ao mundo. 

 
 

As 4 etapas da luta do diabo para minar a humanidade: mentira, 
confusão, dúvida, perca da Fé ▲ 

A estratégia do ataque demoníaco para fazer perder a Fé à 
Humanidade inteira, baseia-se num ataque cerrado e simultâneo ao 
indivíduo, através de todos os meios poderosos de que dispõe, 
nomeadamente o ensino nas escolas, a literatura, livros e revistas, 
notícias e programas de rádio e muito em especial da televisão, dos 
filmes, teatros e música, muito em especial o rock, em que ele mina os 
pilares que suportam todo o edifício da Fé em Deus e na perenidade da 
Sua Doutrina. 

O diabo, o pai da mentira, é dela que se serve como uma das mais 
poderosas armas ao seu dispor. 

Com a mentira, ele semeia a confusão no meio das famílias e dos 
povos, criando divisões e confusão. 

Após instalada a confusão, facilmente vem o estabelecimento das 
dúvidas, sobre princípios basilares e acessórios. 

Da dúvida, cada vez mais generalizada, à perca da Fé, é um simples 
passo, é só uma questão de tempo. Mais tarde ou mais cedo, depois de 
instalada a dúvida, vem inevitavelmente a perca da Fé. 

Este é um dos objectivos fulcrais do diabo, porque ele sabe muito bem, 
que depois de uma alma ter perdido a Fé, a alma está desarmada, 
encontra-se indefesa e à sua mercê. Alma sem Fé, afastada de Deus e 
dos meios de Salvação que Ele lhe deixou, é uma alma à beira da 
condenação eterna, pois que sem rumo, navegando nas trevas da 
mentira, perde o caminho certo e dirige-se para a morte eterna. 

O diabo cria uma dependência e uma escravidão, toda ela dourada 
com os prazeres inebriantes dos prazeres da carne, do bem estar, do 
dinheiro, do poder, fazendo com que o indivíduo se sinta bem e alienado 
dos verdadeiros problemas da humanidade e dos que os rodeiam. Tudo 
parecendo um mar de rosas, a alma  se dirige perfeitamente drogada 
para o matadouro… 

Para evitar a confusão que conduz ás dúvidas e à perca da Fé, a 
Virgem Maria aconselhou-nos através da Sua Mensagem de 28 de 
Junho de 1997 ao José Luis Matheus, que em matéria de Fé e santidade, 
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José Luis Matheus, Mensagem de 28 de Junho de 1997. 

Queridos filhos, neste dia quero dizer uma vez mais, que é necessário 
que vivais a adesão ao meu filho predilecto mais amado, o Papa João 
Paulo II; orai filhos. Orai muito por ele; um momento de grande prova se 
avizinha da Igreja, orai e perseverai, e não escuteis as vozes do mundo, 
mas somente a voz do Senhor que é uma só, e que desce até vós em 
graça abundante, que é transformada em voz interior que os ajuda a 
caminhar pela senda recta da verdade, deixando de lado, a confusão, a 
dúvida e o engano. 
 
 
 
 
José Luis Matheus, Ensinamento na Igreja do Sacramento em 5 de Março 

de 1996. 

E finalmente, a nossa Mãe disse que ela quer proteger-nos da confusão, 
porque satanás sempre semeia a confusão nos corações. Da confusão 
entramos na dúvida. E da dúvida passamos a perder a Fé. Para evitar a 
confusão, disse Maria: "Eu convido-vos a que se consagrem ao meu 
Imaculado Coração. Consagrem as vossas famílias e vossas 
comunidades ao meu Coração Imaculado. O Meu Imaculado Coração 
será o vosso refúgio e o caminho mais seguro  para ir para o Céu". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

seguíssemos o Seu filho predilecto mais amado, nosso Papa João Paulo 
I e seus sucessores. 

José Luis Matheus, Mensagem de 28 de Junho de 1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 

O José Luis Matheus, numa das suas várias missões apostólicas em 
Portugal, no ensinamento que fez na Igreja do Sacramento, advertiu 
claramente, como ensinamento da Virgem Maria, que para evitarmos a 
queda nestas 4 etapas, o caminho é vivermos a consagração ao Seu 
Imaculado Coração. 
José Luis Matheus, Ensinamento na Igreja do Sacramento em 5 de Março 

de 1996. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 A grande mentira do século: o diabo não existe ▲ 

 
No século passado, durante o período da chamada guerra fria, a 

táctica utilizada pelos serviços secretos dos diversos países envolvidos, 
foi a de acima de tudo, passarem despercebidos. 

Tudo feito no maior segredo, todas as operações levadas a cabo 
debaixo do maior sigilo. Os agentes secretos, usando falsas identidades, 
passando por aquilo que não eram, simulando não existirem, puderam 
desenvolver as suas acções, muitas das quais ainda nem sequer 
tomámos conhecimento, mas de facto foram eficazes e minaram o 
terreno adversário de uma forma sub-reptícia. Se feitas às claras, 
rapidamente teriam sido descobertas. Da mesma forma, os 
responsáveis por estas operações secretas, sempre desmentiram 

MensagensdaVirgemMariaaoJuanAntonioeJoseLuisM.htm#Ensinamentos
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S. Mateus 16,18 
18 Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei 
a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 
 

qualquer envolvimento e afirmaram de que elas nem sequer alguma vez 
tenham ocorrido. Hoje, mais do que nunca continuamos a ver essa tática. 

Enfim, numa palavra, usaram a táctica de desaparecerem da 
comunicação social e dos noticiários, desaparecerem do conhecimento 
público, dos arquivos e dos relatórios, desapareceram dos olhos do 
público, transformaram-se em criaturas indetectáveis aos olhos 
daqueles que eram os seus adversários. Só os peritos e os acostumados 
a estas lides sabiam da sua existência e os podiam detectar e identificar. 

Todas estas manhas foram utilizadas pelo demónio durante toda a 
história da humanidade e muito em especial neste século em que 
vivemos. Todas as artimanhas foram utilizadas, minando 
meticulosamente todo o campo a destruir. Destruiu sem deixar rastro, e 
ainda por cima jogou as culpas sobre os outros, muito em especial sobre 
Deus, que segundo ele, seria um Deus distante que abandonara a 
criação ao seu próprio destino, sem apelo e sem agravo. 

Onde o demónio jogou mais forte e com grande sucesso, foi em fazer 
crer aos homens de que não existia! De facto conseguiu fazer crer à 
humanidade quase inteira, de que não existe. Assim pôde trabalhar à 
vontade, sem ser detectado e destruir tudo o que era importante para 
derrotar as Forças do bem e levar à condenação o maior número de 
almas. 

Esta, de facto, foi a grande e a maior mentira do século: O diabo 
não existe! 

Para além desta mentira medonha, aterradora e perigosíssima, o 
diabo faz crer à humanidade de que tudo vai bem, dando a sensação de 
que os problemas que enfrentamos, sempre existiram e de que a ciência 
e a técnica tudo remediarão e solucionarão. 

Mas a guerra ainda não acabou. E se o século XX foi e é de alguém, 
certamente o foi e é do demónio,, pelo menos até o momento. Então, 
este século nunca foi nem é o século do povo, mas sim, o século do 
diabo, pois ele até o presente momento é o grande vencedor! 

O diabo, durante este último século venceu o povo de Deus. O povo 
de Deus está desbaratado, ainda com vida mas enfraquecido. Mas a 
Igreja de Cristo também está em maus lençóis, mas de maneira 
nenhuma  vencida. A Igreja de Cristo não está nem nunca estará 
vencida. Jesus Cristo assim o prometeu na sua vida terrena.  
S. Mateus 16,18 

 
 



REVELAÇÕES BÍBLICAS E PRIVADAS TRATADO  

 

100                                                                                                                                                                                                         100 

 
 
 
 
Revista Magnificat número de Junho-Julho de 1971 (págs. 26-30). 

«Um dia celebrava a Santa Missa o imortal Pontífice Leão XIII, grande entre 
os grandes da nossa época, no seu Oratório particular na presença apenas de 
alguns Monsenhores que o assistiam. Notaram estes nesse dia um acto 
extraordinário: que o Papa se deteve bastante tempo, em silêncio, como 
extático, entre a Consagração e a Comunhão, ouvindo-se-lhe alguns ténues 
soluços e queixumes que com dificuldade podia conter. 
Terminada a missa, perguntaram-lhe se Sua Santidade se sentia mal de 
saúde... O Papa, sereno como era, e perfeitamente senhor de si mesmo, 
mas com visíveis mostras de comoção, disse-Ihes que, primeiro, se 
recolheria a dar graças ao Senhor pela celebração do Santo Sacrifício, 
como costumava, e depois lhes falaria. 
Dada a acção de graças, Leão XIII referiu-lhes que durante aquele tempo 
de interrupção de sua Missa, Nosso Senhor lhe tinha dado a entender, 
não por visão, mas por conhecimento intelectual, que Satanás, 
repetindo, mas muito mais ousada e amplamente o que se refere no livro 
de Job, se tinha atrevido a pedir a Deus que lhe entregasse a Igreja de 
Cristo, ao menos por alguns anos, com permissão para a afligir e tentar, 
e assim experimentar a sua fidelidade. E que Deus pelos seus 
imperscrutáveis desígnios lhe tinha dado essa licença, mas só durante 
certo tempo e com estas duas condições: que não poderia atentar contra 
a vida da Igreja, nem tocar em nada no Sumo Pontífice. 
Leão XIII acrescentou que isso não havia de suceder então, mas apenas 
passados alguns anos e após terríveis convulsões para todo o mundo. 
E pediu-lhes encarecidamente que guardassem estrito silêncio do que 
lhes tinha comunicado, enquanto ele vivesse. Este misterioso facto deve 
ter sucedido, segundo parece, no ano de 1888, treze anos antes da 
morte de Leão XIII, em plena lucidez das suas faculdades mentais e, por 
outro lado, tão alheio, pelo seu carácter intelectual e por todo o modo de 
ser, a qualquer ilusão imaginária e impressão meramente sensível... 
Que influência exerceu sobre o grande Pontífice esta iluminação? 
Nesse mesmo ano compôs por seu próprio punho uma oração que 
começa com estas palavras: «Ó Príncipe gloriosíssimo dos exércitos 
celestes, São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha e na luta 
tremenda, que temos de travar contra os Principados e Potestades, 

O grande Papa Leão XIII, que fez a passagem do Século XIX para o 
Século XX, teve a visão de que o demónio ia atacar a Igreja de Cristo 
durante o século XX. O relato do que se passou com este grande Papa 
Leão XIII, foi publicado na Revista Magnificat em 1971.  
Revista Magnificat número de Junho-Julho de 1971 (págs. 26-30). 

 

 
Assim este século nunca foi o século do povo, como se afirma para 

aí em programas e parangonas surrealistas, só porque quem o afirma 
acreditar na democracia, uma das grandes culpadas da derrocada da 
humanidade. O ateísmo e o comunismo, minando a consciência 
humana, muito em especial a dos governantes, fez crer que a 
democracia era a solução para os problemas do povo. Errado. Mentira. 
Ficou provado, que estas ideias, fomentadas pelo demónio, provocaram 
a  derrocada da humanidade, que nunca desceu tão baixo e está às 
portas da auto-destruição.  
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contra os dirigentes deste mundo tenebroso, contra os espíritos 
malignos». 
Além disso, redigiu em excelente latim outra oração mais breve, pedindo 
igualmente o auxílio do mesmo São Miguel «contra a malícia e ciladas 
do demónio» e dispondo que se rezasse de joelhos no fim da missa, 
prática que observaram os sacerdotes desde então até Setembro de 
1964, isto é durante cerca de 80 anos. Fez ainda publicar um longo 
«Exorcismo contra Satanás e os anjos rebeldes». 
Que terrível deveria ser a tormenta prevista para um Papa tão sereno, 
calmo e intelectual ter multiplicado os meios de defesa! 
Não seremos chegados a esses tempos de terríveis ataques do inferno 
contra a Igreja»? 
 
Papa Paulo VI, em 29 de Junho de 1972 

«Através de alguma fresta entrou o fumo de Satanás no templo de Deus. 
Chama-se diabo esse ser misterioso». 
 
 

 

 

Apocalipse 20,10 
e o Diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde 
estão a besta e o falso profeta; e de dia e de noite serão atormentados 
pelos séculos dos séculos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta oração de Leão XIII a S. Miguel Arcanjo, só se deixou de rezar 

após o Concílio Vaticano II, o tal onde o fumo de satanás entrou e que 
foi reconhecido pelo próprio Papa Paulo VI, em 29 de Junho de 1972. 

Papa Paulo VI, em 29 de Junho de 1972 

 
 
 
É por isto que este século nunca foi o século do povo, mas ainda vai 

ser o século de Deus, porque Ele está prestes a vencer e a acorrentar o 
demónio e a jogá-lo no inferno.  
Apocalipse 20,10 

 
O único regime que será verdadeiramente eficaz, e que há-de ser 

neste o século em que estamos, tal como previsto nas Mensagens de 
La Salette, é a Teocracia, ou seja, o Poder de Deus.  

Esta Teocracia opõe-se à democracia, tal como a humildade se 
opõe ao orgulho, tal como o Bem se opõe ao mal, tal como a Verdade 
se opõe à mentira, tal como Deus se opõe às forças infernais. 

 
 
 
 

Os filhos do diabo ▲ 
 
Toda a criatura tem em si o desejo da Salvação. Umas mais, outras 

menos, mas todas têm o desejo, chamemos-lhe o instinto de Salvação, 
não só da vida física mas também da Salvação da alma para a vida 
Eterna. 

A alma que vai pelos caminhos de perdição e acaba por ir para o 
inferno, é uma alma que opta por ir para o inferno. O inferno é na verdade 
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S. Mateus 23,15 
15 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a 
terra para fazer um prosélito; e, depois de o terdes feito, o tornais duas 
vezes mais filho do inferno do que vós. 
 

 

 

 

um local, mesmo físico, onde há uma ausência total de Deus, onde essa 
ausência total de Deus é o maior castigo, provocando um sofrimento 
indizível. É a alma que se condena a si própria e se afasta de Deus e 
portanto com esse afastamento se projecta e entra no inferno. À medida 
que se vai afastando de Deus, vai criando o seu próprio inferno, e a tal 
ponto esse afastamento aumenta, que acaba por criar essa tal ausência 
total de Deus e o consequente e imenso sofrimento. 

Esta opção, entre o ir para o Céu ou para o inferno depois da morte 
física, faz-se ainda em vida. Só em vida esta opção é possível. Só em 
vida o arrependimento aceite por Deus é possível. Quando o homem 
morre, a sua vontade fixa-se para sempre e não pode ser alterada, Por 
isso, a nossa eternidade é determinada por nós próprios em vida. 

Por isto também, o diabo tenta de tudo para em vida nos levar a optar 
por vivermos sem Deus, iludidos em prazeres, luxos, poder, orgulho, 
egoísmo, paixões, etc., etc.. e assim vivendo afastada de Deus toda uma 
vida, também na eternidade continua afastada de Deus, no inferno. E 
por isto se diz, que: "Só vai para o inferno depois da morte, quem já no 
inferno em vida vivia". 

Quem em vida vive afastado de Deus, em vez de se parecer com Ele, 
cada vez se parece mais com aquele com quem de acordo vive, o diabo. 
Quem vive afastado de Deus transforma-se num autêntico diabo. Melhor 
dizendo, transforma-se num filho do diabo. 

Dirão alguns ignorantes horrorizados que isto não é verdade, que é 
uma mentira, que é um exagero. Não, não é exagero nenhum. É a mais 
pura das verdades. Então dirão aqueles: Não somos todos nós filhos de 
Deus? Não, não é verdade.  

O que nos ensina a Doutrina da Religião Católica, e que o diabo se 
encarregou de fazer cair em descrédito, é que todos somos criaturas de 
Deus, pelo Baptismo somos tornados filhos de Deus, mas pela nossa 
vida, vontade e opção o podemos deixar de ser, tornando-nos filhos do 
diabo. Esta verdade ficou perfeitamente esclarecida nos Evangelhos, 
quando Jesus fala duramente aos Fariseus.  
S. Mateus 23,15 

 
 
 
 
E é através destes filhos do diabo, que ele vai obter preciosa ajuda 

para combater os filhos de Deus. 
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1S. João 3,10 
10 Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do Diabo: quem não 
pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu irmão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São pois filhos de Deus, aqueles que cumprem os seus 
mandamentos. São filhos do diabo, aqueles que desprezam os 
mandamentos de Deus e vivem de acordo com o espírito de rebelião do 
diabo, seu pai adoptivo.    
1S. João 3,10 

 
 
 
 

O espírito de Rebelião é o Espírito do diabo ▲ 
 
Como já vimos, o que levou Lúcifer a cair e a  rebelar-se contra Deus, 

foi o Orgulho. 
É incutindo orgulho nos homens, que o diabo consegue levá-los a 

rebelar-se, a ficarem cheios de rebelião contra Deus e os seus 
Mandamentos, contra a Sua Lei, contra a Sua Igreja e os seus 
mandamentos, contra os bons propósitos suscitados pelos Anjos da 
Guarda, contra o amor e a caridade. 

Este espírito de rebelião levou os demónios a se julgarem maiores 
que Deus, e leva os homens a se julgarem capazes de viver sem Deus 
e desobedecerem aos seus Mandamentos. 
É essa a missão do anticristo e dos anticristos e da maçonaria por eles 
controlada. 
O grande objectivo do demónio, do rebelde, é profanar o Santuário de 
Deus. Este Santuário significa duas coisas, a nossa alma e o Vaticano, 
mas não conseguirá os seus intentos enquanto O Papa Bento XVI estiver 
em vida. 
 
Na sua perversidade e inteligência, o demónio instila o mal através de 
meios sofisticados e sub-reptícios, de tal maneira, que muitas vezes 
engana mesmo os mais advertidos e cautelosos. A inteligência não é 
suficiente para detectar se determinadas coisas vêm ou não do demónio, 
porque muitas das suas investidas são feitas progressivamente, como 
que anestesiando a vítima, enganando-a aos poucos, até a enganar por 
completo e a ter à sua mercê. 

 
O espírito de rebelião faz perverter tudo e todos, lançando a confusão 

e semeando a discórdia dentro das famílias, nas paróquias com os 
grupos de oração, nas instituições, na sociedade e na vida partidária, 
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Êxodo 20,12 
12 Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na 
terra que o Senhor teu Deus te dá. 
 

Efésios 6,1-3 
1 Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é 
justo.  
2 Honra a teu pai e a tua mãe (que é o primeiro mandamento com 
promessa) 
3 para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra 
 
 
 
Romanos 1,28-30 
28 E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua 
vez, os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas que 
não convêm  
29 estando cheios de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade; cheios 
de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade;  
30 sendo murmuradores, detractores, aborrecedores de Deus, 
injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, 
desobedientes ao pais;  
 

Génesis 2,18 
18 Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-
lhe-ei uma auxiliar que lhe corresponda. 
 
 
 
 
 
 

cultural, e desportiva, nos países e entre os diferentes governos, no seio 
da própria Igreja. 

O espírito de rebelião incutido pelo demónio, leva as criaturas a 
fazerem tudo aquilo que se opõe à Doutrina de Jesus Cristo. 

Na família, suscita o desrespeito dos filhos para com os pais, 
tornando-os desobedientes, infringindo assim os mandamentos 
prescritos na Bíblia.  

Quarto Mandamento da Lei de Deus. 
Êxodo 20,12 

 
 
Carta de S. Paulo aos Efésios. 

Efésios 6,1-3 

 
 
 
 
 
 
 
Carta de S. Paulo aos Romanos. 

Romanos 1,28-30 

 
 
 
 
 
 
 
 
As mulheres, tendo sido criadas para serem as fiéis companheiras do 

homem e educarem os filhos, (Génesis 2,18) são desencaminhadas pelo 
feminismo, abandonam os lares e a educação dos filhos, para irem 
cumprir tarefas estranhas fora de casa, querendo tornar-se iguais aos 
homens, por questões de orgulho e de competitividade, deixando assim 
que as suas crianças sejam terrivelmente mal educadas, sem princípios 
e sem moral, fazendo com que quando essas mesmas crianças se 
tornam homens, sejam completamente destituídas de princípios morais 
e sem capacidade de distinguir o Bem do mal. Inventam para cúmulo de 
expressão do seu orgulho e desobediência às leis de Deus, de que "o 

Feminismo.htm
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Génesis 3,1-6 
1 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que 
o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É que Deus disse: Não 
comereis de toda árvore do jardim.  
2 Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim 
podemos comer,  
3 mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não 
comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais.  
4 Disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis.  
5 Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos 
olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal.  
6 Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e 
agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou 
do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu.  
 
 
1Coríntios 11,8-9 
8 Porque o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem 
9 nem foi o homem criado por causa da mulher, mas sim, a mulher por 
causa do homem. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

futuro do homem é a mulher". O futuro do Homem (e da Mulher) é Deus 
e o Paraíso. Enganadas, as mulheres, que vão para lugares importantes 
de estado, pensando que vão fazer algo de positivo, se ficassem em 
casa, cuidando do lar, rezando e educando os seus filhos, faziam mil 
vezes mais do que nas empresas, nas Assembleias e nos governos, 
onde só dão tristes exemplos do que a mulher não devia ser, exposição 
perfeita daquilo para o que a mulher não foi criada. Este feminismo 
desenfreado que o ateísmo incute nas mulheres, é suscitado pelo 
demónio, que tal como no Paraíso terrestre enganou Eva, agora engana 
as suas descendentes com sonhos arrogantes de grandeza e de poder.    
Génesis 3,1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primeira Carta de S. Paulo aos Coríntios. 
  1Coríntios 11,8-9 

 

Esta tentação dos tempos contemporâneos provém do mais profundo 
dos infernos, para subverter a sociedade e fazer com que as mães 
deixem de dar o carinho, amor e educação aos seus filhos, para evitar 
que as mães transmitam aos filhos o bem mais precioso que elas melhor 
que qualquer homem, isso sim, são capazes de transmitir: amor 
verdadeiro a Deus e ao Próximo.  

Se as mães nunca tivessem saído de casa, abandonando a educação 
dos filhos, se sempre lhes tivessem dado carinho e amor, em  troca de 
irem fazer o que compete aos homens, o mundo seria totalmente 
diferente, seria um mundo bem melhor. Tal como através da queda de 
Eva o homem perdeu o Paraíso terrestre, também hoje pela mulher e 
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Efésios 5,23 
23 porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a 
cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. 
 
 
 
 
 
Lucas 1,38 
38 Disse então Maria. Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim 
segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. 
 
Apocalipse 12,1 
1 E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, tendo a 
Lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de doze estrelas sobre a Sua 
cabeça. 
 
Marcos 9,35 
35 E ele, sentando-se, chamou os doze e disse-lhes: se alguém quiser 
ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. 
 

 

 

 

 

 

pela sua subversão, que contraria em absoluto a Ordem Divina, o 
homem se distanciou cada vez mais de Deus. 

Tudo se resume em cumprir a Vontade de Deus. Deus criou assim o 
mundo e o Homem, e portanto é assim que devemos viver, se quisermos 
verdadeiramente vivermos em obediência à Vontade de Deus.  

Quantas vezes nos questionamos de qual será a Vontade de Deus 
para connosco? Neste campo, de sabermos qual a Vontade de Deus, a 
vida está extremamente facilitada para as mulheres e para os filhos, já 
que a expressão da Vontade de Deus para as mulheres casadas, é a 
vontade dos seus maridos, assim como a expressão da Vontade de 
Deus para os filhos, é a Vontade dos seus pais. O marido e o pai, até 
podem se enganar quanto ao exprimirem a vontade de Deus, mas as 
mulheres e os filhos obedecendo-lhes nunca errarão!     
Efésios 5,23 

 

 

As mulheres e os filhos, cumprindo a Vontade de Deus, alcançarão 
assim a sua glória e recompensa na Terra e nos Céus, pois foi assim 
que a Virgem Maria, tornando-se a mais humilde das criaturas e a serva 
de Deus, foi tornada por Deus a Rainha dos Céus e da Terra e de todo 
o Universo, a mais poderosa de todas as Criaturas.     
Lucas 1,38 

 
 
 

Apocalipse 12,1 

 

 

A humildade, porque se opõe ao orgulho é a fonte de todas as 
virtudes, é a chave do Céu e a nossa coroa de glória aos olhos de Deus 
e no Céu para a Eternidade.    
Marcos 9,35 

 

O exemplo que as mulheres devem seguir é o da Virgem Maria, Mãe 
de Jesus. A mulher deve ser humilde, cumpridora dos seus deveres e 
obediente e submissa ao seu marido. E isto não é machismo, mas sim 
abnegação à Vontade de Deus. E não tema a mulher de ser submissa 
ao seu marido, pois o marido da mesma forma tem de ser submisso a 
Deus e a Ele prestar contas, pois Deus mandou o homem amar a sua 
mulher como à sua própria carne. E qual o homem temente a Deus que 
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Efésios 5,25.28 
25 Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a 
igreja, e a si mesmo se entregou por ela. 
28 Assim devem os maridos amar a suas próprias mulheres, como a seus 
próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

faz mal à sua própria carne, quando Deus o manda amá-la e dar a sua 
própria vida por ela se assim for necessário?   
Efésios 5,25.28   

 
 
Sendo a família a base e as fundações de todo o edifício social, 

minando aquela, conquista-se e destrói-se este. 
A árvore que nasce de semente podre, nunca pode dar bom fruto… 
 
 

Discernir - Vem de Deus ou do diabo? ▲ 
 
É-nos ensinado nos bancos da Catequese, que temos 3 tipos de 

inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Nestes 3 tipos de agentes que 
trabalham contra nós, os dois primeiros são habilmente utilizados pelo 
terceiro, ou seja, o diabo manipula os seus filhos de maneira hábil, para 
que em conjunto e naqueles meios, mundo e carne, se conjuguem para 
derrubar a alma, levando-a atrás das paixões suscitadas pela carne e 
pelo mundo que a rodeia. 

O demónio, enquanto espírito, comunica com o nosso espírito de uma 
forma directa. Pela forma como nós fomos criados, esta comunicação 
não é assumida por nós como sendo real, ou seja, não guardamos dela 
uma prova palpável e comprovável. Esta comunicação de espírito a 
espírito, não tem as mesmas características das comunicações de 
homem para homem, e por conseguinte, não é considerada pela maioria 
das pessoas como perigosa e digna de ser considerada. Se há tantos e 
tantos homens que nem acreditam em espírito, como pensar que esta 
comunicação possa ser levada a sério. No entanto ela é bem real e 
perigosa. Estas comunicações funcionam segundo a linguagem dos 
psicólogos a um nível de que eles chamam de subconsciente, talvez 
mesmo a nível inconsciente. Mas que ela se verifica, disso não podemos 
ter dúvidas, e por ser tão ténue em termos palpáveis, é extremamente 
perigosa e eficaz, difícil de detectar e com resultados garantidos. 

A indução diabólica sobre as criaturas de Deus, é sempre encoberta 
e disfarçada, por isso nós na maioria das vezes não detectamos 
facilmente a sua proveniência. Quanto mais nos vamos apercebendo 
das astúcias do demónio, mais ele vai requintando os seus 
estratagemas. Sabendo muito bem disto, Jesus deixou-nos o método 
infalível para discernirmos a proveniência ou fonte das sugestões 
que recebemos: os frutos.  
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Mateus 7,15-20 
15 Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em 
ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.  
16 Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos 
espinheiros, ou figos dos abrolhos.  
17 Assim, toda árvore boa produz bons frutos; porém a árvore má produz 
frutos maus. 
18 Uma árvore boa não pode dar maus frutos; nem uma árvore má dar 
frutos bons.  
19 Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. 
20 Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Só os frutos de uma acção, sugestão, indução, tentação, não 
interessa como se lhe queira chamar, podem determinar se a causa que 
os motivou, veio de Deus ou do demónio. E não se pense que há mais 
métodos eficazes para determinar se uma coisa vem ou não Deus ou do 
diabo. Só os frutos são capazes de nos fazer concluir qual a 
proveniência.  

As más induções podem vir veiculadas por terceiros, ou seja, más 
companhias, maus amigos, maus conselhos, falsas profecias, mas 
venham eles donde vierem, a fonte é sempre a mesma - o diabo. 
Mateus 7,15-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os 3 grandes e principais frutos que se confrontam são: 
 
Paz                              - versus -      Guerra e Discórdia 
União                           - versus -      Desunião 
Aproximar de Deus      - versus -      Afastar de Deus 
 
Tudo o que provém de Deus, produz em nós a Paz, conduz-nos à 

união com os que nos rodeiam e aumenta o nosso amor por eles e leva-
nos a nos aproximarmos de Deus e da Sua Igreja e ao cumprimento da 
Sua Vontade e dos Seus Mandamentos. 

Tudo o que provém do demónio, produz os efeitos contrários, ou seja, 
tira-nos a Paz, aflige-nos e enerva-nos, conduzindo-nos à discórdia e a 
guerras, cria a desunião entre as pessoas e dentro dos grupos e afasta-
nos de Deus, levando-nos a rebelar contra a Sua Vontade e a não 
cumprirmos os Seus Mandamentos. 

 
Há no entanto que fazer aqui um parênteses importante, porque se 

refere a uma circunstância frequente, e que é o de em conversas sobre 
religião, certas Verdades serem ditas, e provocarem quer enorme 
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Lucas 4 ,20-21.28-30 
20 E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se; e os olhos 
de todos na sinagoga estavam fitos nele.  
21 Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura aos 
vossos ouvidos.  
28 Todos os que estavam na sinagoga, ao ouvirem estas coisas, ficaram 
cheios de ira.  
29 E, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o 
despenhadeiro do monte em que a sua cidade estava para dali o 
precipitarem.  
30 Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho.  
 

 

 
 

exasperação nalguns, discussões entre outros que nelas participam, 
quer paralelamente criar climas de guerra e discórdia. Nestas situações, 
quem desprevenido for nestas lides, podia-se sentir tentado a  julgar e 
afirmar, que a "verdade" proferida, não era coisa boa e não provinha de 
Deus, ou seja, não era inspirada pelo Espírito Santo, pois provocara 
discussão e mau clima. Mas atenção! Quando isto se passa, o que causa 
o mau clima, não é a Verdade que foi enunciada, mas sim a reacção de 
quem a ouviu e não gostou, que levada pelo espírito de rebeldia, do qual 
já bastante falámos, esse sim criar um ambiente contestatário, um clima 
de guerra e de discussões. 
Esta situação era corrente entre Jesus e os fariseus, a tal ponto, que os 
fariseus sempre o rondavam, tentando apanhá-Lo em falso para o 
poderem condenar.     
Lucas 4 ,20-21.28-30 

 

 

 

 

 

Como nunca o conseguiram, acabaram por condenar a Jesus 
injustamente e  pregaram-nO numa cruz.   

 
 
 
Neste Capítulo foi enunciado o inimigo número um da humanidade e 

os seus estratagemas de ataque e sedução. 
Alertados pois para os perigos que nos rondam constantemente, 

podemos agora prosseguir mais seguros a caminhada. 
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Os grandes marcos da Bíblia ▲ 
 
Tem interesse avaliar, em traços largos, os grandes marcos das 

Sagradas Escrituras, para que ficando com uma visão de conjunto, mais 
facilmente vermos quais os grandes pilares e a principal justificação da 
Bíblia. 

Quando Deus cria os Anjos, cria-os para eles o amarem e servirem. 
Se alguns deles não tivessem se rebelado, não tinha havido 
necessidade de criação da humanidade, dos céus e da Terra para eles 
viverem. 

Não havendo a guerra que os anjos caídos desencadeiam contra 
Deus e os Seus Anjos fiéis, liderados por S. Miguel Arcanjo, e mais tarde 
contra a humanidade, fazendo logo de início que Eva caísse nas suas 
tentações, muito provavelmente não teria havido necessidade de serem 
escritas as Sagradas Escrituras. 

A narrativa das Sagradas Escrituras, estabelece uma cronologia 
hierárquica, em que são dados ao povo, enquanto criatura de Deus, 
todos os dados que ele necessita para a sua vida, combate e vitória 
sobre os seu inimigo, e por fim a sua Salvação. 

Quanto a esta panorâmica e interpretação da história da Criação, 
entendendo aqui por Criação, não só o acto criativo de Deus das Suas 
criaturas, mas também a vida, o ser e a morte dessas mesmas criaturas, 
não deverá haver, penso, grande controvérsia. São considerações 
consensuais e que fazem parte da própria Doutrina e Tradição da Igreja. 

 
Não deixa no entanto de ser importante nomear as linhas mestras da 

Bíblia, para dos seus ensinamentos e da Santa Tradição da Igreja e 
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Génesis 1,1 
1 No princípio criou Deus os céus e a terra  
 
Génesis 2,8 
8 Então plantou o Senhor Deus um jardim, da banda do oriente, no Éden; 
e pôs ali o homem que tinha formado.  
 
Génesis 3,1 
1 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que 
o Senhor Deus tinha feito.  
 
S. Mateus 1,1 
1 Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão  
 
Apocalipse 21,1 
1 E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já se foram o primeiro céu 
e a primeira terra, e o mar já não existe  
 
Apocalipse 21,9-10 
9 E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das sete 
últimas pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a 
esposa do Cordeiro  

ainda das Revelações Privadas, obra do Espírito Santo, podermos fazer 
algumas projecções e antevisões do futuro que nos espera. 

 
Assim, os grandes marcos da Bíblia são: 
 
⚫- Deus 
◼- O Paraíso Terrestre 
- Demónio, o inimigo 
- A Narrativa da História da Humanidade 

- Jesus Cristo, o Salvador 
◼- Novos Céus e Nova Terra  

⚫- O Paraíso Celeste 
 
Nesta cronologia esquemática, verifica-se imediatamente uma certa 

simetria e contrapontos. Desenvolvendo, teremos: 
⚫- Deus 
Logo no Início da Bíblia, no Capítulo 1, versículo 1, surge-nos Deus. 

Génesis 1,1 
 
◼- O Paraíso Terrestre 

No Capítulo 2, versículo 8, surge-nos a criação do Paraíso 
Terrestre, no Éden.   Génesis 2,8 
- Demónio, o inimigo  

No Capítulo 3, versículo 1, surge-nos o demónio ainda na 
sua forma de serpente.   Génesis 3,1 

- Jesus Cristo, o Salvador 
No primeiro Evangelho Capítulo 1, versículo 1, surge-nos 
Jesus.   S. Mateus 1,1 

◼- Novos Céus e Nova Terra  
No Apocalipse, no Capítulo 21, versículo 1, o novo Paraíso 
Terrestre que nos espera.   Apocalipse 21,1 

⚫- O Paraíso Celeste 
No Apocalipse, no Capítulo 21, versículo 9, o Paraíso Celeste 
prometido.   Apocalipse 21,9-10   Apocalipse 22,1-5 
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10 E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a 
santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. 
 
Apocalipse 22,1-5 
1 E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia 
do trono de Deus e do Cordeiro.  
2 No meio da sua praça, e de ambos os lados do rio, estava a árvore da 
vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês; e as 
folhas da árvore são para a cura das nações.  
3 Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do 
Cordeiro, e os seus servos o servirão  
4 e verão a sua face; e nas suas frontes estará o seu nome.  
5 E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada nem 
de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará; e reinarão pelos 
séculos dos séculos.  
 
 

Génesis 3,1 
1 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que 
o Senhor Deus tinha feito.  
 
Apocalipse 20,2 
2 Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e 
o amarrou por mil anos. 
 
S. Mateus 4,1 
1 Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado 
pelo Diabo. 
 
S. Lucas 4,2 
2 durante quarenta dias, sendo tentado pelo Diabo. E naqueles dias 
não comeu coisa alguma; e terminados eles, teve fome. 

 
 
 
 
 

 
 
 

O diabo na narrativa Bíblica  ▲ 
 
Em toda a narrativa Bíblica, o demónio ocupa um lugar central. 
Isto compreender-se-á facilmente, já que se não houvesse demónio, 

não havia razão para Jesus ter vindo à Terra, pois Ele de facto só veio 
para nos salvar das garras de satanás. 

Jesus disse ao Padre Ottavio Michellini, numa das suas Mensagens, 
de que era tão grave não acreditar no demónio como não acreditar em 
Deus, pois não acreditar no demónio, é desdenhar da razão pela qual 
Jesus morreu na cruz para nos salvar. 

Só no Novo Testamento, há 141 referências ao demónio. 
Nunca será de mais pois falar do demónio, pois ele é o inimigo de 

quem nos temos que acautelar. 
É engraçado constatar que na narrativa Bíblica existe uma certa 

simetria nas narrativas de que se fala no demónio.  
A primeira vez de que se fala do demónio, sob a forma de serpente 

tentadora, é no Capítulo 3 do Génesis, primeiro livro da Bíblia.  
Génesis 3,1 

 
Precisamente no capítulo 3 a contar do fim da Bíblia, ou seja no 

capítulo 20 do Apocalipse, há referência à serpente.    
Apocalipse 20,2 

E no meio da Bíblia, ou seja nos capítulos 4 de S. Mateus e de S. 
Lucas, fala-se igualmente do demónio. 
 
S. Mateus 4,1 

 
 
 
S. Lucas 4,2 

 
Ou seja, 3 - 4 - 4 - 3. Isto não quererá dizer nada de especial, mas 

poderá também ser uma forma de Deus lhe atribuir importância, 
colocando-o no princípio e no fim das Sagradas Escrituras, em lugar 
secundário relativamente a Deus, mas de uma maneira ordenada, 
atribuindo-lhe uma certa lógica, como que talvez nos tentando dizer que 
o demónio e a sua actuação têm uma lógica que deve ser estudada e 
combatida. De certa maneira é isto que temos estado a fazer, pois o 
importante, para vencer batalhas e a guerra, é derrotar o inimigo. 
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Génesis 1,1 
1 No princípio criou Deus os céus e a terra. 
 
 
Apocalipse 22,21 
21 A graça do Senhor Jesus esteja com todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mateus 3,16-17    
16 Baptizado que foi Jesus, saiu logo da água; e eis que se lhe abriram 
os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e 
vindo sobre ele  
17 e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem 
me comprazo. 
 
Mateus 4,1 
1 Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado 
pelo Diabo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deus na narrativa Bíblica aparece sempre em primeiro lugar, 
ocupando o lugar que Lhe compete, já que Ele é o princípio e o fim, o 
alfa e o ómega. Assim, aparece no primeiro versículo da Bíblia, na 
Pessoa de Deus Pai.  
Génesis 1,1 

 
E no último versículo da Bíblia na Pessoa de Deus Filho, a quem deu 

todo o poder. 
Apocalipse 22,21. 

 
Constatamos pois que o demónio, por ordem de aparecimento na 

narrativa das Sagradas Escrituras, ocupa um lugar importantíssimo e 
muito bem localizado - Terceiro lugar.  
Em primeiro, Deus Pai, no              Capítulo 1 do Génesis;  
Em segundo, a Criação, ou seja, o conjunto dos Céus e da Terra, do 
Éden e o Homem, no                        Capítulo 2 do Génesis;  
Em terceiro,  o demónio, no           Capítulo 3 do Génesis. 

 
 
No Novo Testamento, que de Deus Filho trata, o demónio aparece 

em segundo lugar na vida pública de Jesus Cristo, já que em primeiro 
lugar vem o Espírito Santo, a Terceira Pessoa da Santíssima Trindade.  
Mateus 3,16-17    

 
 
 
 
 
 

Mateus 4,1 

 
 
Vemos pois, que o próprio Jesus logo no início da Sua Vida Pública 

coloca em primeiro lugar o baptismo e imediatamente a seguir tem o 
confronto com o demónio, o Seu e nosso inimigo, o causador da Sua 
vinda à Terra, para nos Salvar das garras do diabo. Não fazermos o 
mesmo, ou seja, não termos bem presente na nossa vida que o inimigo 
a vencer é o diabo, já é meio caminho andado para o inferno, porque 
incautos e não seguindo o exemplo de Jesus, estamos em boa posição 
de perder a guerra. Mas em primeiro lugar, evidentemente, vem Deus 
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com a acção que desenvolve na humanidade através do Espírito Santo, 
Terceira Pessoa da Santíssima Trindade. 

Ainda no antigo testamento, o demónio é muito bem caracterizado na 
sua forma de atacar a humanidade e o povo de Deus, muito em especial 
através da criação de falsos deuses e de ídolos para serem adorados no 
lugar do único e Verdadeiro Deus, Iahweh. Esta é também uma 
constante ao longo de toda a história, muito em especial nestes últimos 
séculos, em que cria muitas falsas religiões, seitas religiosas e mesmo 
seitas luciferinas, estas últimas, descaradamente adorando a lúcifer, 
colocando-o como o senhor da humanidade. 

 
 
 

Os falsos deuses e as falsas religiões na narrativa Bíblica ▲ 
 
Uma das constantes na história do povo de Deus é a fuga para a 

adoração de falsos deuses, quer no antigo Testamento quer no próprio 
Novo Testamento e muito em especial nos tempos em que vivemos 
actualmente. 

Sendo esta uma das situações mais correntes na narrativa Bíblica, 
temos de elegê-la como também uma das situações mais perigosas em 
que podemos incorrer. Na actualidade, esta derrapagem para falsas 
religiões e falsos deuses, é particularmente difícil de detectar, pois o 
demónio através da criação das seitas a partir da religião católica, vai 
utilizar linguagens e variações perigosas a partir dos próprios textos da 
Bíblia.  

Enquanto que os que se encontram na verdadeira religião adoram o 
único e verdadeiro Deus, nosso Criador e Senhor. Os coitados que são 
enganados pelo diabo nesta matéria, são levados a crer que com o 
decorrer do tempo e na nossa época, temos de proceder a uma 
actualização dos conceitos, inclusivamente do próprio Deus, não 
entendendo que Deus é imutável e que, de facto o mundo evolui e altera-
se, mas é o mundo que tem de se manter em permanente actualização 
de adaptação à imutável Doutrina da Igreja Católica. Assim, estes 
desgraçadamente enganados, em vez de adorarem o Verdadeiro Deus 
que nos criou à Sua Imagem e semelhança, passam a adorar os falsos 
deuses que eles criam à sua própria imagem e semelhança. Criam e 
adoram falsos deuses, retirando ao Verdadeiro Deus aquilo que não lhes 
convém, criam deuses feitos à medida das suas fraquezas e dos seus 
apetites. Caem assim na idolatria, tal como o povo em fuga do Egipto.   
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Êxodo 32,7-8  
7 Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce; porque o teu povo, que 
fizeste subir da terra do Egipto, se corrompeu  
8 depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei; eles fizeram 
para si um bezerro de fundição, e adoraram-no, e lhe ofereceram 
sacrifícios, e disseram: Aqui está, ó Israel, o teu deus, que te tirou da 
terra do Egipto  
 
Juízes 2,19 
19 Mas depois da morte do juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que 
seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os; não 
abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
João 10,16 
16 então haverá um só rebanho e um só pastor. 
 

 
 
1S. Pedro 2,25 
25 Porque éreis desgarrados, como ovelhas; mas agora retornastes ao 
Pastor e Supervisor das vossas almas. 
 
Actos 20,29-30 
29 Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos 
vorazes que não pouparão o rebanho. 
30 Mesmo no meio de vós surgirão alguns falando coisas pervertidas, 
para arrastarem atrás de si os discípulos. 
 

Êxodo 32,7-8     
 
 
 
 
 
 
 

Juízes 2,19 

 
Esta é uma situação perigosíssima porque as pessoas pensam de 

facto que estão certas, mas na realidade estão a adorar um falso deus 
que eles próprios criaram à imagem das suas fraquezas e à medida do 
seu orgulho. 

Temos de aceitar com humildade o Deus que Se nos revelou, Ele 
próprio nas Sagradas Escrituras e Se nos continua a revelar 
continuamente através do Espírito Santo. 

 
O protestantismo e as seitas, ditas cristãs, são cisões criadas a partir 

da Igreja de Cristo, com o objectivo de desmembrar o rebanho que Jesus 
queria manter unido e fiel. Quer um quer as outras são criadas a partir 
da instilação do espírito de rebelião de que já falámos anteriormente, ao 
contrário do que é aconselhado, que seria o de se manter dentro da 
Igreja rezando pela união e o discernimento quanto a assuntos que 
possam gerar divisão.   
João 10,16   

Ora se Jesus quer que haja um só rebanho e um só pastor, tudo o 
que leve à cisão não provém de Deus. E por isto, todas as ovelhas que 
saem da Igreja para criar outras igrejas e seitas, são ovelhas 
desgarradas.     
1S. Pedro 2,25    

Estas ovelhas correm graves riscos de serem devoradas pelos lobos 
devoradores.    

 
Actos 20,29-30         

Estes lobos devoradores, ao mesmo tempo que criam divisão, 
contaminam aqueles que se tornam os seus seguidores, enchendo-os 
de falsos ensinamentos, criando-lhes ódio pelos seguidores de Jesus de 
Cristo que se mantém fiéis à Igreja de Jesus Cristo, que persistem nos 
seus ensinamentos, criam raiva às suas liturgias e à Santa Tradição da 
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S. Mateus 23,27 
27 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque sois semelhantes 
aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem bonitos, mas por 
dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. 
 
 
 
 
 
 
 
Apocalipse 22,19 
19 E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, 
Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, que 
estão descritas neste livro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igreja Católica, desvirtuando o culto dos santos, negando toda e 
qualquer Revelação Privada, negando a presença real de Jesus na 
Eucaristia, atacando os Sacramentos deixados por Jesus para Salvação 
das almas. Enfim, dizendo-se ainda cristãos, destroem tudo o que o 
Cristianismo tem de estrutural, mantendo só uma fachada.    
S. Mateus 23,27 

São assim os protestantes que nasceram da divisão criada por 
Lutero, que após o seu acto de rebelião contra a Igreja de Cristo, foi 
excomungado, e que queimou em praça pública a bula excomungatória. 
Os protestantes após a sua cisão não aceitaram a maior parte da Santa 
Tradição da Igreja, não aceitaram os seus Sacramentos, não aceitaram 
a Revelação Privada, não aceitaram a presença de Jesus Cristo na 
Eucaristia, não aceitaram os Livros Deuterocanónicos como parte 
integrante da Bíblia, por isso, a Bíblia dos protestantes só tem 66 livros, 
em vez dos 73 livros da Bíblia da Igreja Católica.   Gravíssimos erros 
estes…    
Apocalipse 22,19 

Foi assim com as testemunhas de Jeová, cujo criador C.T. Russel, 
fiel servidor de Lutero e do demónio, nascido numa família de 
protestantes presbiterianos, para além de manter o rancor característico 
dos protestantes para com a Igreja Católica, profetizou o Fim do Mundo 
para 1874, depois para 1878 e por fim para 1914. Nada disso aconteceu, 
e depois de se ter divorciado da sua mulher, morreu num comboio, 
amargurado, levando consigo o falhanço das suas profecias 
tresloucadas. 

O seu sucessor, Rutherford, também fez uma profecia de que em 
1925 ressuscitariam 75 Patriarcas, e para os receber mandou construir 
em S. Diego da Califórnia o Palácio dos Príncipes. Como os patriarcas 
não ressuscitaram, Rutherford reservou a luxuosa mansão para si, até o 
dia da sua morte em 1942. 

O seu sucessor, Knorr, também foi um dos grandes profetas falhados 
das testemunhas de Jeová, e profetizou o Fim do mundo mau para 1975. 
Mais tarde, Knorr, faz a tradução da sua própria Bíblia, terminando em 
1961 e adulterando-a por completo. 

Mas apesar de todos estes delírios e falhanços, rebeldias, rancores, 
lavagens ao cérebro dos seus membros, continuam debaixo da acção 
do demónio freneticamente a se proteger uns aos outros e divulgar a 
mentira e a semear a divisão. 

Todas estas falsas igrejas e seitas têm um traço comum, todas 
seguem o seu pai espiritual, que é o demónio. Bem disfarçado, bem 

Jeovismo.htm
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Génesis 2,8-9 
8 Então plantou o Senhor Deus um jardim, da banda do oriente, no Éden; 
e pôs ali o homem que tinha formado.  
9 E o Senhor Deus fez brotar da terra toda qualidade de árvores 
agradáveis à vista e boas para comida, bem como a árvore da vida no 
meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 
 

 
 
 
 
Hebreus 10,37 
37 Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá, e não 
tardará. 
 
 
 
 
Apocalipse 12,1 
1 E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, tendo a 
Lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de doze estrelas sobre a sua 
cabeça. 
 

 

 

Apocalipse 21,1-4 
1 E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já se foram o primeiro céu 
e a primeira terra, e o mar já não existe  
2 E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de 
Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo  

maquilhado, cheio de experiência e sabedoria das coisas do mundo, lá 
está ele, o pai da mentira, por detrás de todos estes cismas. 

 
 

Os Paraísos na narrativa Bíblica ▲ 
 
Dada a natureza a natureza humana, não podia deixar de haver a 

promessa de recompensas para a nossa adesão ao Plano de Salvação 
que Deus oferece aos homens. Neste quadro, Deus quando cria o 
homem, cria-o no Éden.    
Génesis 2,8-9 

Este primeiro Paraíso Terrestre já é uma prefiguração do segundo 
Paraíso que está prometido ao homem, quando o Reino de Jesus Cristo 
for definitivamente implantado na Terra, e toda a coisa e criatura estiver 
a Ele submetido. Neste momento, o Reino de Jesus Cristo já está 
implantado na Terra, só que nem todas as criaturas estão a Ele 
submetidos. 

A seguir à Ascensão de Cristo aos Céus, os Apóstolos estavam 
esperando que Ele voltaria logo a seguir à Terra, dessa vez sim para 
implantar definitivamente o Seu Reino sobre toda a criatura, e com ele 
um Novo e segundo Paraíso Terrestre.  
Hebreus 10,37 

Tiveram que passar no entanto quase mais 2000 anos para ele estar 
prestes a ser implantado. Sabemos da sua proximidade, porque 
entretanto se têm já estado a cumprir as profecias do Apocalipse que o 
antecedem e anunciam, nomeadamente a vinda da Virgem Maria a nos 
avisar da sua iminência, que nos aparece referida como a Mulher vestida 
de Sol.     
Apocalipse 12,1 

Este grande sinal da mulher vestida de Sol, simboliza as aparições da 
Virgem Maria, avisando-nos de todos os acontecimentos que adviriam 
sobre a humanidade e que antecederiam a vinda de Jesus para 
implantar o Seu Reino sobre toda a Terra e a construção do Paraíso 
Terrestre, onde já não existirá mais a morte da alma provocada pelo 
pecado nem mais sofrimento.  
Apocalipse 21,1-4 
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3 E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo 
de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu 
povo, e Deus mesmo estará com eles.  
4 Ele enxugará de seus olhos toda lágrima; e não haverá mais morte, 
nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor; porque já as primeiras 
coisas são passadas.  
 
 
Isaías 65,17-25 
17 Pois eis que eu crio novos céus e nova terra; e não haverá lembrança 
das coisas passadas, nem mais se recordarão. 
18 Mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio; porque 
crio para Jerusalém motivo de exultação e para o seu povo motivo de 
gozo.  
19 E exultarei em Jerusalém, e folgarei no meu povo; e nunca mais se 
ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. 
20 Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não 
tenha cumprido os seus dias; porque o menino morrerá de cem anos; 
mas o pecador de cem anos será amaldiçoado. 
21 E eles edificarão casas, e as habitarão; e plantarão vinhas, e comerão 
o fruto delas.  
22 Não edificarão para que outros habitem; não plantarão para que outros 
comam; porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e 
os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos.  
23 Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade; porque 
serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes 
estarão com eles.  
24 E acontecerá que, antes de clamarem eles, eu responderei; e estando 
eles ainda falando, eu os ouvirei.  
25 O lobo e o cordeiro juntos se apascentarão, o leão comerá palha como 
o boi; e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum 
em todo o meu santo monte, diz o Senhor. 
 

Isaías 11,6-9 
6 Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará; e 
o bezerro, e o leão novo e o animal cevado viverão juntos; e um menino 
pequeno os conduzirá  
7 A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão; e o 
leão comerá palha como o boi.  

 
 
 
 
 
 
Este Segundo Paraíso terrestre, que é o que nos espera no limiar do 
século XXI é descrito no livro de profecias de Isaías.    
Isaías 65,17-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Isaías 11,6-9 
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8 A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada 
meterá a sua mão na cova da víbora.  
9 Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte; porque 
a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem 
o mar.  
 

Isaías 35,5-10 
5 Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se 
desimpedirão. 
6 Então o coxo saltará como o cervo, e a língua do mudo cantará de 
alegria; porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. 
7 E a miragem tornar-se-á em lago, e a terra sedenta em mananciais de 
águas; e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com 
canas e juncos. 
8 E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho 
santo; o imundo não passará por ele, mas será para os remidos. Os 
caminhantes, até mesmo os loucos, nele não errarão. 
9 Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá por ele, nem se achará 
nele; mas os redimidos andarão por ele.  
10 E os resgatados do Senhor voltarão; e virão a Sião com júbilo, e alegria 
eterna haverá sobre as suas cabeças; gozo e alegria alcançarão, e deles 
fugirá a tristeza e o gemido. 
  
Actos 2,42-47 
42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir 
do pão e nas orações. 
43 Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos 
pelos apóstolos. 
44 Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. 
45 E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, 
segundo a necessidade de cada um. 
46 E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão 
em casa, comiam com alegria e singeleza de coração  
47 louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E cada dia 
acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Isaías 35,5-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De certa maneira o modo de vida neste Paraíso, é prefigurado nos 

Actos dos Apóstolos, nas primitivas comunidades cristãs.  
Actos 2,42-47 

 
 
 
Mas voltaremos mais em pormenor no Capítulo X a este Paraíso 

terrestre, que nos está prometido nos primórdios do século XXI.  
 
 
Sabemos agora com bastante exactidão qual o nosso inimigo, as 

suas estratégias, a importância que lhe é atribuída por Deus nas 
Sagradas Escrituras. 

Sabemos agora com bastante exactidão o que de bom nos espera. 
Temos que lutar por atingir o objectivo do segundo Paraíso Terrestre, 

no curto espaço de tempo que temos pela frente. 
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Génesis 1,1 
1 No princípio criou Deus os céus e a terra. 

 

CAPÍTULO V ◄ ▲ ► 

Os Tempos 

 
O Princípio dos Tempos  ................................................................ 124 
A Plenitude dos Tempos  ............................................................... 125 
O Fim dos Tempos  ......................................................................... 125 
Os Últimos Tempos ........................................................................ 126 
O Fim dos Fins  ............................................................................... 126 
Os Novos Tempos com os Novos Céus e a Nova Terra  .............. 127 
Os Sinais dos Tempos  ................................................................... 127 
 

 
 
Falar dos Tempos quando se abordam temas bíblicos, é o mesmo 

que falar de Épocas ou Idades quando se abordam temas de história das 
civilizações e dos povos e nações da Terra. 

A óptica de divisão do Tempo, consoante essa divisão é vista pelos 
olhos de Deus e pelos olhos do homem, é obviamente diferente, e como 
tal, conduz a um escalonamento também ele diferente. 

Estamos habituados a localizar imediatamente um acontecimento na 
história do homem, quando se o refere à Idade Média, ou à Idade 
Moderna, ou ainda à Pré-História, mas ficamos perplexos quando se fala 
por exemplo da Plenitude dos Tempos ou do Fim dos Tempos. Isto 
decorre de uma educação que devia ter sido dada ainda nos bancos da 
escola e da catequese, mas que de facto não se deu. 

Ora esta aprendizagem tem obrigatoriamente de ser feita para quem 
deseje entrar no estudo e no entendimento da Verdadeira História do 
Homem, segundo a óptica de Deus e segundo o Seu Plano de Salvação 
da Humanidade. 

 
 

O Princípio dos Tempos ▲ 
 
Em termos bíblicos, quando Deus criou os céus e a Terra e o homem, 

aí começou a contagem dos Tempos.  
Génesis 1,1 

Todo esse período de Tempo, pois, que decorre desde a criação do 
mundo até às vésperas do Nascimento de Jesus, é considerado o 
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Gálatas 4,4 
4 mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de 
mulher, nascido debaixo de lei. 

 
 
 
 
 
 

1S. Pedro 1,20 
20 o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, 
mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós.  
 
 
2S. Pedro 3,12-13 
12 aguardando, e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em 
que os céus, em fogo se dissolverão, e os elementos, ardendo, se 
fundirão. 
13 Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma 
nova terra, nos quais habita a justiça.  

 
Daniel 12,4 
4 Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo; 
muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará.  

 
 
 
 

Princípio dos Tempos. É um período longo de Tempo, comparado com 
os que se lhe seguem. 

 
 
 

A Plenitude dos Tempos ▲ 
 
A Plenitude dos Tempos, foi um período muito curto e corresponde 

praticamente à vida terrena de Jesus Cristo, mas é também porventura 
o mais importante de todos, pois é nele que são cumpridos os grandes 
desígnios da Redenção.     
Gálatas 4,4 

 
 
 
 

O Fim dos Tempos ▲ 
 
Todo o período que se segue à Ascensão de Jesus Cristo aos Céus, 

é considerado já o Fim dos Tempos.    
1S. Pedro 1,20 

 
É um tempo de expectativa do retorno de Jesus Cristo em toda a Sua 

Glória e que marcará uma mudança verdadeiramente radical da vida 
sobre a Terra.  
2S. Pedro 3,12-13 

 
 
 
 
 
 

Daniel 12,4 
 
 
 
A Virgem Maria nas Suas Mensagens ao Padre Gobbi também nos 

ensina e explica o significado do Fim dos Tempos, a sua proximidade e 
a sua importância. É na realidade Ela a grande didacta destes Fins dos 
Tempos que estamos vivendo. 
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Padre Gobbi, 31 de Dezembro de 1992 
Tenho-vos anunciado repetidas vezes que se aproxima o fim dos tempos 
e a vinda de Jesus na glória. 
… 
Meus predilectos e filhos consagrados ao meu Coração Imaculado, Eu 
quis vos esclarecer sobre esses sinais que Jesus em seu Evangelho vos 
indicou, para preparar-vos para o fim dos tempos, porque eles estão se 
realizando nos vossos dias. 
 

"Paulo VI Segredo" de Jean Guitton  
«Releio muitas vezes o Evangelho do "Fim dos Tempos" e constato que, 
neste momento, emergem muitos dos sinais deste fim».  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel 11,40 
40 Ora, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele; e o rei do norte virá 
como turbilhão contra ele, com carros e cavaleiros, e com muitos navios; 
e entrará nos países, e os inundará, e passará para adiante 
 
 
 
 

Padre Gobbi, 31 de Dezembro de 1992 
 
 
 
 
 
 
 
O Papa Paulo VI falou dos Fim dos Tempos em 1997. 

"Paulo VI Segredo" de Jean Guitton 
 
 
 
 

Os Últimos Tempos ▲ 
 
Os últimos tempos são o período final do Fim dos Tempos, que 

estamos a viver actualmente e que correspondem a um período 
conturbado, já de grande purificação da humanidade e que atingirá o seu 
auge durante o reinado do anticristo. 

 
 
 
 
 

O Fim dos Fins ▲ 
 
O curto espaço de tempo que existirá entre o Fim dos Tempos e os 

Novos Céus e Nova Terra, será o Fim dos Fins. 
Este será de todos os períodos o mais curto e corresponderá a 

grandes tribulações e purificação de toda a Terra e de toda a 
Humanidade.  
Daniel 11,40 

 
 
 
 
Dar-se-á o Armagedon, tal como as dores de parto que antecedem o 

nascimento de uma criança. Ocorrerá algures nos próximos anos. Para 
já, com rigor não se sabe, pois só Deus Pai sabe o dia e a hora. 
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S. Mateus 24,36 
36 Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem 
o Filho, senão só o Pai 

 
 
 
 
 
 
 
 

Catecismo da Igreja Católica §1042,1043 

VI. A esperança dos Novos Céus e Nova Terra 
§1042 No fim dos tempos, o Reino de Deus chegará à sua plenitude. 
Depois do Juízo final, os justos reinarão para sempre com Cristo, 
glorificados em corpo e alma, e o próprio Universo será renovado. … 
§1043 A esta misteriosa renovação, que há-de transformar a 
humanidade e o mundo, a Sagrada Escritura chama «os Novos Céus 
e Nova Terra» (2Pe 3,13). Será a realização definitiva do desígnio 
divino de «reunir sob a chefia de Cristo todas as coisas que há nos 
Céus e na Terra» (Ef 1,10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padre Gobbi, 31 de Dezembro de 1992 
Tenho-vos anunciado repetidas vezes que se aproxima o fim dos tempos 
e a vinda de Jesus na glória. Agora quero ajudar-vos a compreender os 
sinais descritos na Sagrada Escritura, que indicam estar já próximo o 
seu glorioso retorno. 
Esses sinais são claramente indicados no Evangelho, nas Cartas de S. 
Pedro e de S. Paulo, e estão se realizando nestes anos. 

S. Mateus 24,36 

 
 
 
 

Os Novos Tempos com os Novos Céus e a Nova Terra ▲ 
 
Estes são verdadeiramente os Tempos que toda a cristandade tem 

aguardado ansiosamente que cheguem, será o Novo Paraíso Terrestre 
tão prometido por Deus aos homens desde o tempo da sua criação e 
após a queda de Adão e Eva. 

Catecismo da Igreja Católica §1042,1043 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os Sinais dos Tempos ▲ 
 
Os Sinais dos Tempos, são acontecimentos profetizados e que nos 

indicam a conclusão do Fim dos Tempos e o início dos Novos Céus e 
Nova Terra.     
Padre Gobbi, 31 de Dezembro de 1992 

 
Quanto a estes 4 últimos itens, ou seja, os Últimos Tempos, o Fim 

dos Fins, os Novos Céus e Nova Terra e os Sinais dos Tempos dada a 
sua importância, analisá-los-emos em capítulos próprios. 
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Clarificada que foi a linguagem sobre as diferentes denominações 

sobre o Tempo, desmistificada a terminologia de que temos de passar a 
fazer uso, estamos em condições de aprofundar a análise sobre os 
sucessivos Tempos, e em primeiro lugar sobre os Sinais dos Tempos, 
os quais tanta controvérsia têm gerado, em particular nos meios em que 
reina a maior das ignorâncias sobre o seu significado profundo. 
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CAPÍTULO VI ◄ ▲ ► 

Os Sinais dos Tempos 

 
Profecias do Antigo Testamento sobre os Sinais dos Tempos  .. 129 
Profecias feitas por Jesus Cristo sobre os Sinais dos Tempos  . 132 
Profecias feitas nos Últimos Tempos sobre os Sinais dos Tempos 
 .......................................................................................................... 136 
Mensagens da Virgem Maria ao padre Gobbi sobre os Sinais dos 
Tempos  ........................................................................................... 138 
As Mensagens de Garabandal sobre os Sinais dos Tempos  ...... 147 
 

 
 

O Sinais dos tempos, são ocorrências, profetizadas num passado 
mais ou menos longínquo, que nos avisam da eminência de uma 
ocorrência de capital importância para a humanidade, a vinda Gloriosa 
de Jesus Cristo à Terra, a Sua segunda Vinda à Terra, para a 
instauração definitiva e sobre toda a criatura do Seu Reino de Amor, Paz, 
concórdia, desenvolvimento, abastança e felicidade. 

As profecias em que são referidos estes sinais dos Tempos, 
distribuem-se por 3 grandes categorias quanto à época em que foram 
dadas ao Povo de Deus. 

Vamos pois encontrar as profecias sobre os Sinais do Tempos, dadas 
quer no Princípio dos Tempos, quer na Plenitude dos Tempos, bem 
como no Fim dos Tempos, muito em especial neste Últimos Tempos em 
que estamos vivendo. 

Vamos pois analisar cronologicamente as diversas profecias que nos 
deram a conhecer os diversos Sinais dos Tempos. 

 
 
 

Profecias do Antigo Testamento sobre os Sinais dos Tempos ▲ 
 
Extraordinariamente podemos constatar que de todos os Sinais, os 

que foram profetizados há mais tempo, são também os mais 
importantes, pois um deles, refere-se à derrota do diabo, e o outro, 
refere-se precisamente ao maior milagre da era cristã. E não se julgue 
que é por acaso, que as mais importantes das profecias são também as 
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Génesis 3,15 
15 Porei hostilidade entre ti e a mulher, e entre a tua linhagem e a sua 
linhagem. Ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 
 
 
 
 
 
 
 
Apocalipse 12,9 
9 E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o 
Diabo e Satanás, que engana todo o mundo; foi precipitado na terra, e 
os seus anjos foram precipitados com ele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel 12,7-13 
7 E ouvi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do 
rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por 
aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, dois tempos, 

mais antigas. Também aqui, reforçando a permanente Vontade de Deus 
de facilitar ao homem a sua Fé, Ele suscita profecias impensáveis para 
o tempo em que foram produzidas, versando inclusivamente assuntos 
que eram de todo desconhecidos e inimagináveis na época.  

A primeira grande profecia da Bíblia sobre os Sinais dos Tempos, é a 
de que a Mulher havia de esmagar a cabeça da serpente. Evidentemente 
que hoje todos sabemos que essa Mulher a que Deus se refere é a 
Virgem Maria, que pela sua humildade e pelo poder que lhe foi concedido 
por Deus, havia de ser Ela a vencer a serpente enganadora. Deus quis 
que, já que pela mulher Eva entrou o pecado no mundo, fosse também 
pela Mulher que a serpente fosse vencida. 
Génesis 3,15 

 
 
Este anúncio de que o demónio vai ser vencido é a grande notícia que 

trespassa toda a Mensagem Bíblica e enche desde sempre de alegria 
todo o Povo de Deus. Ora durante todo o Antigo Testamento esta 
profecia manteve-se enigmática e selada, pois só após da partida para 
o Céu da Virgem Maria, Mãe de Jesus, é que se começou a vislumbrar 
quem era esta mulher que iria esmagar a cabeça da serpente, que é o 
diabo.   
Apocalipse 12,9 

 
 
Esta derrota do diabo só se verificará praticamente no Fim dos Fins. 

Esta derrota é o início da Vitória do Imaculado Coração de Maria, que 
em começando, nos avisa de que o tempo da Vitória definitiva e total 
está próximo. 

A outra grande profecia sobre os Sinais dos Tempos, foi a profecia de 
Daniel, escrita por volta do ano 530 antes do nascimento de Jesus Cristo. 
Fala-se nesta profecia de que o sacrifício perpétuo será abolido. Para 
aquela época esses termos eram completamente indecifráveis, e no 
entanto lá estão eles. Fala-se ali de alguma coisa que há-de acontecer 
2530 anos depois. 

Diz pois Daniel que o sacrifício perpétuo vai ser abolido, e então isso 
significará que o tempo está próximo.    
Daniel 12,7-13 

Daniel fala como sendo um tempo (1 ano), tempos (2 anos) e meio 
tempo (meio ano). 
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e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de despedaçar o 
poder do povo santo, cumprir-se-ão todas estas coisas.  
8 Eu, pois, ouvi, mas não entendi; por isso perguntei: Senhor meu, qual 
será o fim destas coisas?  
9 Ele respondeu: Vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e 
seladas até o tempo do fim. 
10 Muitos se purificarão, e se embranquecerão, e serão acrisolados; mas 
os ímpios procederão impiamente; e nenhum deles entenderá; mas os 
sábios entenderão. 
11 E desde o tempo em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo, e for 
estabelecida a abominação da desolação, haverá mil duzentos e 
noventa dias. 
12 Bem-aventurado é o que espera e chega aos mil trezentos e trinta e 
cinco dias.  
13 Quanto a ti, vai tomar o teu repouso. Depois te levantarás para receber 
a tua parte no fim dos dias. 
 
 
 
 
Zacarias 13,7 
7 Ó espada, ergue-te contra o meu pastor, e contra o varão que é o meu 
companheiro, diz o Senhor dos exércitos; fere ao pastor, e espalhar-se-
ão as ovelhas; mas volverei a minha mão para os pequenos.  
 
 
 
 
 
 
Zacarias 11,6 
6 Pois eis que suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das que 
estão perecendo, não procurará as errantes, não curará a ferida, nem 
apascentará a sã; mas comerá a carne das gordas, e lhes despedaçará 
as unhas. 
 
 
 
 
 

Nesta época ainda faltavam 530 anos para Jesus descer à Terra e 
incarnar na Virgem Maria. Faltavam 560 anos para ser instaurada a 
Eucaristia e de que Ela havia de ser abolida oficialmente 2000 anos 
depois. Por isso, o texto da profecia refere que esse livro será selado até 
o tempo do fim, ou seja, até os nossos dias, sendo só então desvendado 
o seu significado. Pelas Mensagens de Jesus e da Virgem Maria, Eles 
decifram para a humanidade o significado oculto daquela incrível 
profecia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Outra grande profecia do Antigo Testamento é de Zacarias, em que 

se refere que o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas, 
significando isto de que o Papa da altura será ferido e o povo de Deus 
será tresmalhado.  
Zacarias 13,7 

 
 
 
Refere também que aparecerá um mau pastor, que vai ser um falso 

Papa, tal como outros 30 que houve ao longo da história da Igreja, que 
só fará mal ao Povo de Deus. Tudo isto é mais tarde, 2520 anos depois, 
que também pelas Mensagens de Jesus e da Virgem Maria será 
esclarecido, e terá a ver com a apostasia dentro da Igreja e com a 
abolição da Eucaristia de que se falou na profecia de Daniel.  
Zacarias 11,6 

 
 
 
É referido também em Zacarias, de que num período de grandes 

perturbações perecerão dois terços da humanidade. Este tema é 
também mais tarde recuperado por Jesus no Capítulo 13 do Evangelho 
de S. Marcos e nas Mensagens de Jesus e da Virgem Maria, e que 
abordaremos a seguir, explicando o que vai ser esse período conturbado 
da história da humanidade.    
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Zacarias 13,8 
Em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão exterminadas, 
e expirarão; mas a terceira parte restará nela.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Mateus 16,3 
3 E pela manhã: Hoje haverá tempestade, porque o céu está de um 
vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis 
discernir os sinais dos tempos? 
 

Amós 3,7 
7 Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o 
seu segredo aos seus servos, os profetas. 
 

 

Lucas 21,31-36 
31 Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei 
que o reino de Deus está próximo.  
32 Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso 
se cumpra.  
33 Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão.  
34 Olhai por vós mesmos; não aconteça que os vossos corações se 
carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e 
aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço.  
35 Porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra.  

Zacarias 13,8 

 
Mas não só de coisas más nos falam as profecias do Antigo 

Testamento, mas também de coisas boas e maravilhosas que nos 
esperam, só que essas não são para nós Sinais dos Tempos, mas sim  
promessas sobre o que usufruirão os que persistirem até o fim, tal como 
em Daniel, os que resistirem os 1335 dias, e conseguirem passar para 
além dos terríveis acontecimentos que esperam a humanidade neste fim 
dos fins, tal com o profetizado em Isaías, sobre os Paraísos Terrestres 
do Capítulo IV.  Sobre tudo isto voltaremos a falar mais em pormenor 
mais à frente. 

 
 

Profecias feitas por Jesus Cristo sobre os Sinais dos Tempos ▲ 
 
Em toda a Bíblia só aparece uma vez referido o termo de Sinais dos 

Tempos, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. É Jesus que o utiliza, 
e é Ele que nos ensina o seu verdadeiro significado e nos alerta para a 
importância de os detectarmos e sabermos discernir, para nos 
acautelarmos.  
S. Mateus 16,3 

 
 
Já no Antigo Testamento nos foi ensinado de que Deus sempre 

comunica os seus planos ao seu povo através dos seus profetas. 
Amós 3,7 

 
É por esta razão que Jesus nos avisa também de acontecimentos 

futuros através de sinais, dos Sinais dos Tempos, para que não sejamos 
apanhados desprevenidos.    
Lucas 21,31-36 
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36 Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de 
todas estas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do 
Filho do homem.  
  
 
 
 
 

 Mateus 24,3-14  
3 Estava Jesus sentado no Monte das Oliveiras e os discípulos 
aproximaram-se dele em particular para lhe perguntarem: "Quando será 
isso e qual vai ser o sinal da tua vinda e da consumação dos tempos?"  
4 Jesus respondeu: "Tenham cuidado e não se deixem enganar por 
ninguém!  
5 Vão aparecer muitos a fingirem que sou eu e a dizerem: "Eu sou o 
Messias"! E vão assim enganar muita gente.             
6 Vocês hão-de ouvir dizer que há guerras por toda a parte, mas não se 
preocupem. Essas coisas têm de acontecer, mas não quer dizer que já 
seja o fim.  
7 As nações vão entrar em guerra umas com as outras, e os países vão 
atacar-se uns aos outros. Haverá tremores de terra e fomes em muitos 
lugares.  
8 Todos estes acontecimentos serão como as primeiras dores de parto. 
9 Então vocês hão-de ser perseguidos e condenados à morte, e toda a 
gente vos odiará por minha causa.  
10 Muitos vão perder a fé nessa altura e vão atraiçoar-se e odiar-se uns 
aos outros.  
11 Hão-de aparecer muitos falso profetas que enganarão muita gente.  
12 A maldade aumentará de tal maneira que o amor de muitos arrefecerá. 
13 Mas, aquele que se mantiver firme até o fim , será salvo.  
14 Esta Boa Nova do Reino de Deus será pregada em todo o mundo como 
testemunho para os povos. E então virá o fim." 
 
 
 
 
 
Medjugorje, 25/1/1993 

"Queridos filhos! Hoje, convido-vos a aceitar viver as mensagens com 
seriedade. Estes dias são os dias em que deveis decidir-vos por Deus, 
pela Paz e pelo Bem, que todo ódio e ciúme desapareçam da vossa vida 

 
 
 
 
Os grandes Sinais dos Tempos profetizados pelo próprio Jesus foram 

os que nos aparecem descritos no capítulo 24 do Evangelho de S. 
Mateus.    
S. Mateus 24,3-14 

Quem está interessado no Reino de Jesus, obviamente quer saber 
quando ele virá. Foi o que os apóstolos fizeram quando se aproximaram 
de Jesus para lhe perguntar quando Ele voltaria pela segunda vez e se 
concluiria então o Fim dos Tempos. 

Jesus advertindo-os para o perigo de se ser enganado, dá o 
panorama completo que o mundo há-de assumir, para só se verificando 
todos os sinais apontados simultaneamente, então sim, estar próximo a 
Seu Retorno em toda a Glória. É importante frisar, que cada um daqueles 
sinais, individualmente se verificaram ao longo da história, e por isso, os 
que não acreditam e não vivem os Evangelhos dizerem e com razão de 
que essas coisas sempre aconteceram ao longo da história do homem, 
e por isso, o que está acontecendo agora é normalíssimo, e não ir pois 
acontecer absolutamente nada. Daí a nos chamarem de fanáticos, vai 
um passo. Mas o que eles dizem é verdade. Aquelas coisas sempre 
aconteceram, só que nunca aconteceram foi todas simultaneamente, 
todas ao mesmo tempos e com a intensidade com que hoje estão 
acontecendo.  

 
 
 
 
 
 
 
E ao mundo, que não quer viver o Evangelho, está vedado o 

entendimento destas coisas. Pois para ter consciência destas coisas, é 
necessário estar unidos a Deus através da oração, tal como nos avisou 
a Virgem Maria em Medjugorje.   
Medjugorje, 25/1/1993 
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e dos pensamentos e que neles haja apenas amor a Deus e ao próximo. 
Assim, e só assim, sereis capazes de discernir os Sinais dos 
Tempos." 
 
S. Mateus 24,38-39 
38 Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, 
bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé 
entrou na arca  
39 e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos; assim 
será também a vinda do Filho do homem.  
  
 
 
Lucas 21,11 
11 Haverá grandes terramotos , fomes e pestes em muitos lugares, hão-
de ver-se coisas espantosas e do céu virão grandes sinais. 
 
 
 
Lucas 21,25-27 
25 E disse também: "Haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas, e todas 
as nações da Terra ficarão aflitas e assustadas com o terrível bramido 
do mar agitado. 
26 Haverá quem desfaleça com medo do que vai acontecer em toda a 
terra, porque as forças do espaço serão abaladas.  
27 Verão então o Filho do Homem chegar numa nuvem com grande poder 
e glória. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nestes últimos tempos que vivemos, muitos dos acontecimentos que 

presenciamos não ganham especial significado para nós, por falta de 
discernimento, tal como no tempo de Noé.    
S. Mateus 24,38-39 

 
 
 
 
 
 
Mas Jesus continua nos advertindo para tudo o que irá ser o 

prenúncio da Segunda Vinda Gloriosa no capítulo 21 de S. Lucas. 
Lucas 21,11 

Estes sinais do céu, serão não só as aparições da Virgem Maria, mas 
também mesmo acontecimentos físicos que terão a ver com meteoros 
ou outros corpos celestes que virão sobre a Terra com consequências 
desastrosas. 

 
Lucas 21,25-27 

O bramido do mar agitado, tanto pode ser decorrente da queda de um 
meteoro gigante ou do degelo das calotes polares. 

 
Num ponto, estamos todos de acordo: A cada dia que passa, 

podemos assistir a um agravamento do estado e das condições em que 
se vive nesta Terra. 

As condições climatéricas estão profundamente alteradas; ocorrem 
sismos, enxurradas e secas por toda a parte; as condições políticas são 
efémeras e turbulentas, gerando-se guerras por todo o lado; as 
condições sociais mesmo nas sociedades ricas bradam aos céus pelas 
desigualdades que se podem detectar entre os diversos grupos sociais; 
as condições económicas dos diferentes países e das diferentes classes 
sociais caracterizam-se pelas diferenças abismais existentes entre si, 
mesmo coexistindo lado a lado; as condições ambientais estão cada vez 
mais degradadas, não havendo respeito algum pelos homens, pela 
fauna e pela flora nem pela natureza no seu todo; a moral é coisa quase 
que do passado,  que caiu em desuso e objecto de troça generalizada; 
os costumes e a tradição, bem como a família são aspectos das vidas 
das sociedades que estão na mira do consumismo desenfreado para 
serem destruídos; numa palavra, a humanidade caminha a passos 
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S. Mateus 24,15.27  
15 Jesus disse também: "Ora, quando virem no lugar santo o horror 
medonho, de que falou o profeta Daniel (quem lê isto procure entender), 
... 
27 Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o 
ocidente, assim será também a vinda do filho do homem. 
 
 
 
S. Mateus 24,23-26 
23 Se, pois, alguém vos disser: Eis aqui o Cristo! ou: Ei-lo aí! não 
acrediteis  
24 porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes 
sinais e prodígios; de modo que, se possível fora, enganariam até os 
escolhidos  
25 Eis que de antemão vo-lo tenho dito.  
26 Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto; não saiais; ou: 
Eis que ele está no interior da casa; não acrediteis.  
 
 
 

rápidos para a autodestruição quer por toda esta degeneração quer 
também pelo superpovoamento a nível planetário. 

Têm aparecido ultimamente um cem número de seitas religiosas que 
falam com as palavras de Jesus mas que têm por detrás interesses 
inconfessáveis e bem diferentes dos de Jesus Cristo, e muitos dizendo 
mesmo serem Jesus, pregando e fazendo verdadeiros milagres. 

Todo este estado de coisas pode bem ser interpretado como os 
"Sinais dos Tempos" já apontados nos Evangelhos. 

 
Para além destas coisas a que vimos assistindo diariamente e 

infelizmente já considerando como sendo naturais, sobrevirão outras 
semelhantes que nós próprios começaremos a duvidar da sua 
"naturalidade". Estas serão já as profetizadas neste nosso século e que 
foram abordadas nas anteriores profecias de forma muito ténue e 
disfarçada. 

 
Mas o mais terrível em termos espirituais que está para acontecer, é 

de facto a abolição da Eucaristia, que o próprio Jesus nos adverte no 
capítulo 24 de S. Mateus.  
S. Mateus 24,15.27  

 
 
 
 
Paralelamente a esta abolição da Eucaristia, que já começou mas 

ainda não decretada oficialmente pelo topo da hierarquia, haverá muitos 
homens, que macaqueadores de Jesus Cristo, dirão que são Jesus que 
voltou à Terra, tal como já podemos ver vários nos Estados Unidos da 
América e na Rússia e em outros pontos do globo. 
S. Mateus 24,23-26 

 
Nestes termos fomos advertidos dos falsos videntes com as falsas 

aparições e falsas mensagens do diabo disfarçado de Jesus e da 
Virgem Maria, de anjos e santos. 
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S. Mateus 24, 29-31 
29 Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não 
dará a sua luz; as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão 
abalados  
30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todas as tribos 
da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do homem sobre as nuvens 
do céu, com poder e grande glória  
31 E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais 
lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra 
extremidade dos céus. 
 
 
 
 

2Tessalonicenses 2,4-9 
4 É o que se revolta contra todas as coisas e se coloca acima de tudo o 
que os homens consideram divino ou sagrado. Chegará mesmo a tomar 
posse do templo de Deus, apresentando-se a si mesmo como Deus. 
5 Não se lembram de vos ter dito estas coisas quando ainda aí estava?  
6 Mas também sabem que há uma coisa a impedir que isto aconteça por 
agora. Porém o rebelde há-de manifestar-se a seu devido tempo.  
7 Com efeito, as forças misteriosas do mal já estão em actividade. Mas 
para que tudo se realize é preciso que aquele que o está a impedir 
desapareça.  
8 Então aparecerá o rebelde e o Senhor Jesus o vencerá com o sopro 
da sua boca e o dominará com o esplendor da sua vinda.  
9 O rebelde aparecerá com a força de Satanás e dará mostras de grande 
poder por meio de falsos milagres e prodígios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Segunda Vinda de Jesus à Terra, vai de facto ser em toda a Glória 
e de uma maneira inequívoca para toda a humanidade,  após ter 
terminado a grande tribulação e os Três Dias de Trevas, e precedida 
pelo sinal grandioso que se estenderá de oriente até o ocidente, a Sua 
Cruz Gloriosa nos Céus.    
S. Mateus 24, 29-31 

 
 
Uns meses antes deste Retorno de Jesus, haverá no entanto uma 

macacada do diabo, do próprio anticristo, que se vai fazer passar pelo 
verdadeiro Jesus Cristo, tentando assim jogar em antecipação para 
enganar a humanidade. É preciso estar atento a esta jogada mirabolante 
do anticristo e não esquecer que vai ser muito convincente, e ocorrerá 
logo a seguir a ter conseguido afastar aquele que o impede, que até 
agora tem sido aquele que tem impedido o demónio através da 
maçonaria eclesiástica de assumir o controlo da hierarquia da própria 
Igreja.  Tudo isto nos é relembrado por S. Paulo na sua segunda carta 
aos Tessalonicenses.   
2Tessalonicenses 2,4-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profecias feitas nos Últimos Tempos sobre os Sinais dos Tempos 
▲ 

 
Antes de começarmos a analisar as profecias que nos são 

transmitidas pelos apóstolos dos Últimos dos Tempos, ou seja, pelos 
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S. João 16, 12-13 
12 Ainda tenho muito que vos dizer; mas vós não o podeis suportar agora.  
13 Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará à verdade plena, 
pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos 
anunciará as coisas futuras.  
 
 
 
 
 
Apocalipse 11,3-6 
3 E concederei às minhas duas testemunhas que, vestidas de saco, 
profetizem por mil duzentos e sessenta dias. 
4 Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do 
Senhor da terra. 
5 E, se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e 
devorará os seus inimigos; pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa 
que assim seja morto. 
6 Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias 
da sua profecia; e têm poder sobre as águas para convertê-las em 
sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes 
quiserem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

profetas da actualidade, temos de ter presente que elas são fruto da 
acção do Espírito Santo e que essa acção foi claramente predita pelo 
próprio Jesus, antes da Sua Paixão, na Última Ceia.    
S. João 16, 12-13 

 
Esta acção do Espírito vai-se concretizar sempre através de um 

emissor celestial e de um receptor humano. Da parte dos Céus as 
Mensagens serão dadas na maioria esmagadora das vezes pelo próprio 
Jesus e pela Virgem Maria, Sua Mãe, havendo a colaboração acessória 
de anjos a prepararem os videntes. 

Todas as Aparições e Mensagens de Jesus e da Virgem Maria, foram-
nos profetizadas no capítulo 11 no Apocalipse de S. João, que os nomeia 
como as Duas Testemunhas. 
Apocalipse 11,3-6 

 
 
Estas duas testemunhas, que foram Moisés e Elias no passado, 

prefiguram na actualidade os Dois Corações, o Coração Imaculado de 
Maria e o Sagrado Coração de Jesus, os quais profetizam nos 
ministérios paralelos de Moisés e Elias. Moisés representa a Lei. Elias 
representa o espírito de profecia e a preparação para a vinda do 
Senhor, como João Baptista, que viera com o espírito de Elias. 

Da parte humana, estas aparições serão vividas e testemunhadas 
pelos escolhidos de Deus, os seus profetas para estes tempos. Eles 
serão escolhidos, não pela sua santidade ou inteligência, mas sim pela 
sua humildade, capacidade de entrega e muito em especial pela 
Vontade e Sabedoria Divinas, as quais não competem ao homem 
questionar. 

 
Há um outro aspecto muito importante nestas profecias dos últimos 

Tempos em comparação com as do Novo Testamento. 
Enquanto as profecias de Jesus relatadas no Novo Testamento, falam 

de acontecimentos graves e catastróficos, não indo além da sua 
enumeração, as dos Últimos Tempos recebem um tratamento muito 
diferente, já que são referidas mais no seus aspectos purificador, de 
castigo e chamada de atenção, mais apontando para a função e 
consequências que advirão delas do que para os factos e ocorrências 
em si. 

Esta forma de avisar os homens quanto ao futuro é mais uma forma 
de Deus expressar o Seu Amor, não querendo assustar aqueles a quem 
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Daniel 12,10 
10 Muitos se purificarão, e se embranquecerão, e serão acrisolados; mas 
os ímpios procederão impiamente; e nenhum deles entenderá; mas os 
sábios entenderão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padre Gobbi, "Aos Sacerdotes, filhos predilectos de Nossa Senhora",  

31-12-92 
Tenho-vos anunciado repetidas vezes que se aproxima o fim dos tempos 
e a vinda de Jesus na glória. Agora quero ajudar-vos a compreender os 
sinais descritos na Sagrada Escritura, que indicam estar já próximo o 
seu glorioso retorno. 
Esses sinais são claramente indicados no Evangelho, nas Cartas 
de S. Pedro e de S. Paulo, e estão se realizando nestes anos. 
— O primeiro sinal é a difusão dos erros, que levam à perda da fé e à 
apostasia. 

as profecias não iriam atingir, mas alertando seriamente aqueles que as 
iriam viver de facto.  

No entanto, as profecias de Daniel referem qual a finalidade dos 
acontecimentos dos Últimos Tempos - purificar, como o ouro no crisol. 
Daniel 12,10 

 
 
 
Uma vez mais se verifica uma certa simetria na narrativa bíblica, isto 

é, no princípio e no fim aparece uma semelhança na abordagem dos 
temas. 

Sem tentar esgotar a análise das profecias dos nossos tempos sobre 
os Sinais dos Tempos, quero apresentar as mais importantes: 

As Mensagens da Virgem Maria dadas ao Padre Gobbi. 
As Mensagens de Garabandal 
 
Nas Mensagens de La Salette, a Virgem Maria fala sobre os grandes 

acontecimentos que advirão sobre a humanidade, entre os quais 
evidentemente figuram os Sinais dos Tempos, mas como esta 
Mensagem vai ser analisada mais à frente, não lhe farei agora e aqui 
referência. 

 
 

Mensagens da Virgem Maria ao padre Gobbi sobre os Sinais dos 
Tempos ▲ 

 
Na Mensagem da Virgem Maria ao Padre Gobbi do dia 31 de 

Dezembro de 1992, Ela diz-nos tudo o que há a saber sobre os Sinais 
dos Tempos. 

Padre Gobbi, "Aos Sacerdotes, filhos predilectos de Nossa Senhora",  

31-12-92 
 
São já 5 os grandes Sinais dos Tempos : 
 
 
 
 
1º sinal - Difusão dos erros que levam à perda da fé. 
Esses erros são propagados por falsos mestres, por célebres 

teólogos que não ensinam mais as verdades do Evangelho, mas 
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Esses erros são propagados por falsos mestres, por célebres teólogos 
que não ensinam mais as verdades do Evangelho, mas perniciosas 
heresias, baseadas em raciocínios humanos e errados. 
É por causa do ensino dos erros que se perde a verdadeira fé e se 
difunde por toda parte a grande apostasia. 
"Prestai atenção e não vos deixeis iludir, porque muito procurarão 
enganar um grande número. Virão falsos profetas e enganarão 
muitíssimos."  
(Mt 24, 4-5.11). 
"O Dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a grande apostasia."  
(2Ts 2,3) 
"Virão entre vós falsos mestres, que procurarão difundir heresias 
desastrosas e por fim se voltarão contra o Senhor que os salvou. Muitos 
os escutarão e levarão, como eles, uma vida imoral e, por sua culpa, a 
fé cristã será desprezada. Por desejo de riqueza, eles vos iludirão com 
raciocínios errados." (2Pd 2, 1-3). 
 
S. Mateus 24,4-5.11 
4 Jesus respondeu: "Tenham cuidado e não se deixem enganar por 
ninguém!  
5 Vão aparecer muitos a fingirem que sou eu e a dizerem: " Eu sou o 
Messias! E vão assim enganar muita gente. 
11 Hão-de aparecer muitos falsos profetas que enganarão muita gente. 
 
2Tessalonicensses 2,2-3 
2 queremos pedir-vos, irmãos, que não fiquem preocupados nem se 
deixem perturbar facilmente nem alarmar, que o dia do Senhor já 
chegou. Mesmo que alguém o anuncie ou ensine em nome de Deus ou 
afirme que isso está escrito numa carta que digam que é minha,  
3 não se deixem enganar por nada disso. 
 
 
2Pedro. 2,1-3 
1 Houve antigamente falsos profetas no meio do povo judeu, tal como 
haverá falsos profetas no meio de vocês. Estes ensinarão falsas 
doutrinas e renegarão o Senhor que os resgatou, mas serão levados 
rapidamente à perdição.  
2 Muitos hão-de seguir as suas devassidões e por causa deles há-de 
falar-se mal do Caminho da verdade.  

perniciosas heresias, baseadas em raciocínios humanos e errados. É 
pela difusão destes erros que se difunde a grande apostasia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Mateus 24,4-5.11 
 
 
 
 
 
 
2Tessalonicensses. 2,2-3 

 
 
 
 
 
 
2Pedro. 2,1-3 
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3 Esses tais, levados pela ganância, hão-de explorar-vos com 
ensinamentos falsos, mas desde há muito que o julgamento deles está 
feito e a sua perdição não tarda. 
 
— O segundo sinal é o estourar de guerras e de lutas fratricidas, que 
levam ao predomínio da violência e do ódio e a um esfriamento geral da 
caridade, enquanto são sempre mais frequentes as catástrofes naturais, 
como epidemia, fomes, inundações e terramotos. 
"Quando ouvirdes falar de guerras, próximas ou longínquas, não tenhais 
medo: é necessário que isso aconteça. 
Os povos combaterão um contra o outro, um reino contra outro reino. 
Haverá fome e terramotos em muitas regiões. Tudo isso será apenas o 
início de sofrimentos maiores. 
A iniquidade será tão difundida que o amor de muitos esfriará. Mas Deus 
salvará aquele que resistir até o fim." (Mt 24, 6-12) 
 
Mateus 24,6-7.12 
6 Vocês hão-de ouvir dizer que há guerras por toda a parte, mas não se 
preocupem. Essas coisas têm de acontecer, mas não quer dizer que já 
seja o fim.  
7 As nações vão entrar em guerra umas com as outras, e os países vão 
atacar-se uns aos outros. Haverá tremores de terra e fomes em muitos 
lugares.   
12 A maldade aumentará de tal maneira que o amor de muitos arrefecerá.  
 
— O terceiro sinal é a sangrenta perseguição daqueles que se mantêm 
fiéis a Jesus e ao seu Evangelho e permanecem firmes na verdadeira fé. 
Durante esse tempo o Evangelho será pregado em todas as partes do 
mundo. Pensai, filhos predilectos, nas grandes perseguições que sofre 
a Igreja e no zelo apostólico dos últimos Papas, sobretudo do meu Papa 
João Paulo II, ao levar a todas as nações da terra o anúncio do 
Evangelho. "Vós sereis presos, perseguidos e mortos. Sereis odiados 
por todos por causa de mim; então muitos abandonarão a fé, se odiarão 
uns aos outros e se trairão mutuamente. Nesse tempo, a mensagem do 
reino de Deus será anunciada em todo o mundo; todos os povos deverão 
ouvi-la. E então virá o fim." (Mt 24, 9-10.14) 
 
Mateus 24,9-10.14 
9 Então vocês hão-de ser perseguidos e condenados à morte, e toda a 
gente vos odiará por minha causa.  

 
 
 
2º sinal - Estourar de guerras e lutas fratricidas que levam ao 

predomínio da violência e do ódio e a um esfriamento geral da caridade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mateus 24,6-7.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
3º sinal - Sangrenta perseguição daqueles que se mantêm fiéis a 

Jesus e ao seu Evangelho e permanecem firmes na verdadeira fé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mateus 24,9-10.14 
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10 Muitos vão perder a fé nessa altura e vão atraiçoar-se e odiar-se uns 
aos outros.  
14 Esta Boa Nova do Reino de Deus será pregada em todo o mundo como 
testemunho para os povos. E então virá o fim." 
 
— O quarto sinal é o horrível sacrilégio cometido por aquele que se 
opõe a Cristo, isto é, pelo anticristo. Entrará no templo santo de Deus e 
sentar-se-á no seu trono, fazendo-se adorar ele mesmo como Deus. 
"Levantar-se-á contra tudo aquilo que os homens adoram e chamam de 
Deus. O homem ímpio virá com o poder de satanás, com toda a força 
dos falsos milagres e falsos prodígios. Usará todo género de engano 
maligno para fazer o mal." (2Ts 2, 4-9) 
"Um dia vereis no lugar santo aquele que comete o horrível sacrilégio. O 
profeta Daniel falou sobre isto. Quem lê procure compreender."  
(Mt. 24,15) 
Filhos predilectos, para compreender em que consiste este horrível 
sacrilégio lede o que foi predito pelo profeta Daniel. 
"Vai, Daniel, pois estas palavras estão escondidas e seladas até o tempo 
do fim. Muitos serão purificados, alvejados e tornados íntegros, mas os 
ímpios continuarão a agir impiamente e todos os ímpios ficarão sem 
compreender, mas os sábios compreenderão. 
A contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício quotidiano e 
for instalada a abominação da desolação, haverá mil duzentos e noventa 
dias. Bem-aventurado aquele que esperar com paciência, chegando aos 
mil trezentos e trinta e cinco dias." (Dn 12, 9-12) 
A Santa Missa é o sacrifício quotidiano a oblação pura que é  oferecida 
ao Senhor em toda parte, do nascer ao pôr do sol. 
O sacrifício da Missa renova o sacrifício consumado por Jesus sobre o 
Calvário. 
Acolhendo a doutrina protestante se dirá que a Missa não é um sacrifício, 
mas somente a santa ceia, ou seja, a recordação do que Jesus fez na 
sua última ceia. E assim será suprimida a celebração da Santa Missa. 
Nessa abolição do sacrifício quotidiano consiste o horrível sacrilégio 
cometido pelo anticristo, cuja duração será de aproximadamente três 
anos e meio, isto é, mil duzentos e noventa dias. 
 
2 Tessalonicenses. 2,4-9 
4 É o que se revolta contra todas as coisas e se coloca acima de tudo o 
que os homens consideram divino ou sagrado. Chegará mesmo a tomar 
posse do templo de Deus, apresentando-se a si mesmo como Deus. 

 
 
 
 
4º sinal - Horrível sacrilégio cometido por aquele que se opõe a 

Cristo, isto é, pelo anticristo. Entrará no templo de Deus e sentar-se-á no 
seu trono, fazendo-se adorar ele mesmo como Deus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Tessalonicenses. 2,4-9  
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5 Não se lembram de vos ter dito estas coisas quando ainda aí estava?  
6 Mas também sabem que há uma coisa a impedir que isto aconteça por 
agora. Porém o rebelde há-de manifestar-se a seu devido tempo. 
7 Com efeito, as forças misteriosas do mal já estão em actividade. Mas 
para que tudo se realize é preciso que aquele que o está a impedir 
desapareça.  
8 Então aparecerá o rebelde e o Senhor Jesus o vencerá com o sopro 
da sua boca e o dominará com o esplendor da sua vinda.  
9 O rebelde aparecerá com a força de Satanás e dará mostras de grande 
poder por meio de falsos milagres e prodígios. 
 
S. Mateus 24,15 
15 Jesus disse também: "Ora, quando virem no lugar santo o horror 
medonho, de que falou o profeta Daniel (quem lê isto procure entender), 
... 

 
 
Daniel 12,9-13 
9 Ele respondeu: "Deixa, Daniel, porque estas palavras devem ficar em 
segredo e escondidas até que venha o fim.  
10 Muita gente será purificada, limpa e aquilatada. Os maus não 
compreenderão mas continuarão a fazer o mal; apenas entenderão os 
que forem sábios.  
11 Desde o tempo em que as ofertas diárias terminaram, isto é, desde 
que foi colocado o ídolo abominável, passarão mil duzentos e noventa 
dias.  
12 Felizes daqueles que permanecerem fiéis até que terminem os mil 
trezentos e trinta e cinco dias!  
13 E tu, Daniel, segue fiel até o fim. Depois de morreres, hás-de 
ressuscitar novamente, para receberes a recompensa no fim dos 
tempos." 
 
— O quinto sinal é constituído por fenómenos extraordinários que 
aparecem no firmamento do céu. 
"O sol escurecerá, a lua perderá o seu esplendor, as estrelas cairão do 
céu e os poderes dos céus serão abalados." (Mt 24,29) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Mateus 24,15 

 
 
A Santa Missa, que é a renovação do sacrifício consumado por Jesus 

Cristo e que é oferecido diariamente, será abolida como tal e passará a 
ser somente a santa ceia, durante cerca de três anos e meio. Nisto 
consistirá o horrível sacrilégio. 
Daniel 12,9-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5º sinal - Fenómenos extraordinários que aparecem  no céu. 
O milagre do Sol ocorrido em Fátima não foi mais do que o primeiro 

dos sinais, significando de que já começámos a viver os tempos em que 



REVELAÇÕES BÍBLICAS E PRIVADAS TRATADO  

 

143                                                                                                                                                                                                         143 

O milagre do sol ocorrido em Fátima, durante a minha última aparição, 
quer-vos indicar que já entrastes nos tempos em que se cumprirão esses 
acontecimentos, que vos preparam para o retorno de Jesus na glória. 
"Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todos os povos 
da terra chorarão e os homens verão o Filho do Homem vir sobre as 
nuvens do céu com grande poder e esplendor." (Mt 24,30) 
Meus predilectos e filhos consagrados ao meu Coração Imaculado, Eu 
quis vos esclarecer sobre esses sinais que Jesus em seu Evangelho vos 
indicou, para preparar-vos para o fim dos tempos, porque eles estão se 
realizando nos vossos dias. 
O ano que termina e o que se inicia fazem parte do tempo da grande 
tribulação, durante a qual se difunde a apostasia, multiplicam-se as 
guerras, sucedem em tantos lugares catástrofes naturais, intensificam-
se as perseguições, o anúncio do Evangelho é levado a todos os povos, 
fenómenos extraordinários ocorrem no céu e torna-se cada vez mais 
próximo o momento da plena manifestação do anticristo. 
Então vos convido a permanecerdes fortes na fé, seguros na esperança 
e ardentes na caridade. 
Deixai-vos levar por Mim e recolhei-vos todos no refúgio seguro do meu 
Coração Imaculado, que Eu vos preparei justamente para estes últimos 
tempos. 
Lede comigo os sinais do vosso tempo e vivei na paz do Coração e na 
confiança. 
Eu estou sempre convosco, para dizer-vos que a realização desses 
sinais vos indica com segurança que está próximo o fim dos tempos, 
com o retorno de Jesus na glória. 
"Da figueira aprendei esta parábola: quando seus ramos tornam-se 
tenros e despontam as primeiras folhas, sabeis que estás próximo 
o Verão. Do mesmo modo, quando virdes acontecer estas coisas, 
sabei que a vossa libertação está próxima." (Mt 24, 32-33)   
 
 
S. Mateus 24,29-31 
29 Jesus disse: "Logo depois daqueles dias de aflição, o Sol ficará escuro 
e a Lua deixará de brilhar. As estrelas cairão e os poderes do céu hão-
de estremecer.  
30 Então é que há-de aparecer o Filho do Homem. E todos os povos da 
Terra hão-de romper em choro e verão o Filho do Homem que vem sobre 
as nuvens com poder e grande glória.  

se cumprirá esses acontecimentos que preparam o retorno de Jesus na 
glória.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Mateus 24,29-31 
 
 
Ao longo de todo o livro das Mensagens ao Padre Gobbi, muitas 
vezes a Virgem Maria nos fala de sinais. 
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31 Ele mandará então os seus anjos ao som da trombeta, para reunirem 
os escolhidos, de um extremo ao outro do mundo." 
   
Gobbi 28-1-79 

O Reino glorioso de Cristo será precedido de um grande sofrimento 
para purificar a Igreja e o mundo, a fim de levá-los a uma completa 
renovação. 
Jesus já começou a sua obra misericordiosa de renovação da Igreja, 
sua Esposa. 
São vários os sinais que vos advertem que já começou o tempo da 
purificação: o primeiro é a grande confusão reinante. Ela se alastrou no 
seio da Igreja, subvertendo o dogma, a liturgia e a disciplina. 
As verdades reveladas por meu Filho e definidas pela Igreja com sua 
infalível autoridade são imutáveis, assim como é imutável a mesma 
Verdade de Deus. Muitas delas dizem respeito a verdadeiros mistérios 
que jamais poderão ser acessíveis à inteligência humana. 
 
Gobbi 24-12-85 

Assim também deve ser a sua segunda vinda, quando vier no esplendor 
de sua divindade, vindo sobre as nuvens do céu para instaurar seu Reino 
na glória.  
É necessário ainda hoje um grande silêncio para compreender o 
misterioso desígnio de Deus e saber ler os sinais dos tempos que viveis 
e que anunciam seu próximo retorno 
 
Gobbi 24-12-86 

O seu segundo Natal já está às portas. Abri, então, as vossas mentes às 
vozes celestes que de tantas maneiras e com tantos sinais, vos 
anunciam que  seu retorno está próximo. 
 
Gobbi 24-12-86 

Por isso, vereis, em breve, os sinais extraordinários que Eu darei, a fim 
de que possais preparar-vos para o maior milagre que já está para se 
cumprir. O milagre do Sol, que ocorreu durante a minha última aparição, 
foi apenas um sinal profético para chamar-vos todos a olhar para o livro 
ainda selado. 
Gobbi 31-12-87 

Nos Evangelhos, nas Cartas dos Apóstolos, no livro do Apocalipse vos 
foram claramente descritos os indícios seguros, para fazer-vos 
compreender qual é o período da grande tribulação. 

 
 
 
Em Gobbi 28-1-79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em Gobbi 24-12-85 

 
 
 
 
 
 
 
Em Gobbi 24-12-86 

 
 
 
Em Gobbi 24-12-86 

 
 
 
 
 
 

Em Gobbi 31-12-87 
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Todos estes sinais estão se realizando neste vosso tempo. 
— Antes de tudo uma grande apostasia está difundindo-se por toda parte 
na Igreja, pela falta de fé que se alastra também entre os seus próprios 
pastores.  
— Depois, no vosso tempo, multiplicam-se catástrofes de ordem natural, 
como terramotos, secas, inundações, desastres que causam morte 
repentina de milhares de pessoas, seguidas de epidemias e de males 
incuráveis que se difundem por toda parte. 
— Além disso, os vossos dias estão assinalados por contínuos rumores 
de guerras, que se multiplicam e fazem, cada dia, inúmeras vítimas.  
— Enfim, no vosso tempo, ocorrem grandes sinais no sol, na lua e nas 
estrelas. O milagre do sol ocorrido em Fátima foi um sinal, que vos dei, 
para advertir-vos de que já estão próximos os tempos destes 
extraordinários fenómenos que acontecem no céu.  
Como os brotos que despontam nas árvores vos dizem que chegou a 
Primavera, assim estes grandes sinais que se realizam, no vosso tempo, 
dizem-vos que já está próxima de vós a grande tribulação, que vos 
prepara para a nova era, que Eu vos prometi com o triunfo do meu 
Coração Imaculado no mundo.   
 
Gobbi 19-5-91 

O Espírito Santo vos fará compreender os sinais do vosso tempo. São 
os tempos preditos pela Sagrada Escritura como os tempos da grande 
apostasia e da vinda do anticristo. 
O Espírito Santo prepara os corações e as almas para a segunda vinda 
de Jesus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akita 
"A acção do demónio infíltrar-se-á dentro da Igreja de tal maneira que se 
verão cardeais contra cardeais, bispos contra bispos... a Igreja ficará 
cheia daqueles que aceitam compromissos (com o mundo)... " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em Gobbi 19-5-91 

 
 
 
Desde Fátima e do seu Terceiro Segredo, sobre o qual nada se sabe ao 
certo, uma coisa consta no entanto - é profetizada um tempo de 
apostasia, isto é, a divulgação de falsas doutrinas dentro da Igreja e um 
cisma que advirá dentro dela. 
 
 
 
 
Em Akita no Japão, nas Aparições da Virgem Maria, muito na linha de 
Fátima, e que já foram aprovadas pelo Bispo da diocese e confirmadas 
pelo Cardeal Ratzinger, também a Virgem fala do cisma na Igreja em 
relação com a terceira parte do segredo de Fátima,. 
Akita 

Quando o Bispo de Akita hesitava em tornar pública a parte da 
mensagem que fala de cardeais contra cardeais, e de bispos contra 
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Memórias da Irmã Lúcia 

"Vi o Santo Padre numa casa muito grande, de joelhos diante duma 
mesa, com as mãos na cara, a chorar.  Fora da casa estava muita gente, 
e uns atiravam-lhe pedras e diziam-lhe muitas palavras feias.  Coitadinho 
do Santo Padre!  Temos que pedir muito por Ele"! 
Jacinta perguntou à Lúcia: (O Santo Padre) é aquele que eu vi a chorar... 
aquele de que Nossa Senhora nos falou no segredo?  Lúcia respondeu 
afirmativamente e então a pequena continuou:  
- Posso dizer que o vi com toda aquela gente? 
- Não - replicou Lúcia - Não vês que é parte do segredo? 
 
 
Gobbi 29-6-88 

O coração do Papa, hoje, sangra por causa de um Bispo da santa Igreja 
de Deus que, com uma arbitrária ordenação episcopal feita contra a sua 
vontade abre, na Igreja Católica, um doloroso cisma. Mas isso é 
apenas o início. 
Assim, começa a delinear-se claramente o desígnio do pequeno 
rebanho, que permanecerá fiel a Cristo e à sua Igreja, todo guardado no 
jardim do Meu Coração Imaculado. 
 
 
Gobbi 1-1-93 

A Grande prova chegou para a Igreja, tão violada pelos espíritos do 
mal, tão dividida na sua unidade e obscurecida na sua santidade. 
Sobretudo para a Igreja chegou a hora da sua grande prova porque será 
sacudida pela falta de fé, obscurecida pela apostasia, ferida pelas 
traições, abandonada por seus filhos, dividida pelos cismas, possuída 
e dominada pela maçonaria, tornada terra fértil de onde brotará a árvore 
má do homem malvado, do anticristo que levará ao interior da Igreja o 
seu reino. 
 
 
Gobbi 15-9-93 

A apostasia e o grande cisma na Igreja está para acontecer e o grande 
castigo que vos pré-anunciei neste lugar já está às portas. Descerá fogo 

bispos, o Cardeal Ratzinger assegurou-lhe que isso era o que estava na 
terceira parte do segredo de Fátima.   
 

Nas suas memórias, Lúcia relata uma visão concedida à Jacinta, após 
as aparições de Fátima, na qual Nossa Senhora implora reparação: 
Memórias da Irmã Lúcia 

 
Não se poderá concluir daqui qual o Papa visto por Jacinta é 

especificamente um determinado Papa, ou se será uma figura genérica 
que simbolize vários Papas… 

 
 
 

A Virgem Maria ao Padre Gobbi também muitas vezes nos adverte sobre 
esse cisma que há-de acontecer dentro da Igreja, como um sinal 
importante avisador da proximidade do Fim dos Fins. 
Gobbi 29-6-88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em Gobbi 1-1-93 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Em Gobbi 15-9-93 
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do céu e grande parte da humanidade será destruída. Aqueles que 
sobreviverem invejarão os mortos porque em toda a parte haverá 
desolação, morte e ruína. 
 
Gobbi 31-12-92 

...Eu quis vos esclarecer sobre esses sinais que Jesus em seu Evangelho 
vos indicou, para preparar-vos para o fim dos tempos, porque eles estão se 
realizando nos vossos dias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A preocupação da Virgem Maria é bem patente na advertência que nos 
faz no último dia do ano de 1992. 
Gobbi 31/12/1992 

 
 
 
 
 
 
 
As Mensagens de Garabandal sobre os Sinais dos Tempos ▲ 
 

Em Garabandal, no mesmo local das Aparições da Virgem Maria na 
década de sessenta, apareceu a Virgem Maria ao Juan António Gil e 
deu-lhe uma importante Mensagem sobre este cisma. Nesta Aparição, 
tive a graça de estar presente, com o Grupo dos Seis, como já ficou 
conhecido, e a seguir veremos mais em pormenor estes recentes e 
maravilhosos acontecimentos. 

Ora a humanidade vive suspensa e em expectativa a ocorrência deste 
profetizado e grandioso Aviso de Garabandal. 

É precisamente dele que vamos falar a seguir. 
 
A Virgem Maria apareceu num pequeno lugarejo perdido nos montes 
Cantábricos, chamado S. Sebastian de Garabandal, ao pé dos Picos da 
Europa, no norte de Espanha, a 4 rapariguinhas durante 4 anos. Foram 
para cima de 2.000 aparições de Nossa Senhora do Carmo, de 18 de 
Junho de 1961 a 13 de Novembro de 1965, em que houve o recurso a 
locuções interiores, em diversos locais e a qualquer hora do dia, com 
abundância de fenómenos místicos raros. 
 
O bispo de Leiria e Fátima, D. João Pereira Venâncio disse: “A 
Mensagem, dada por Nossa Senhora, em Garabandal, é a mesma que 
Ela deu em Fátima, mas actualizada e apropriada aos nossos tempos”.  
 
O Padre Pio garantiu, em vida, a autenticidade das aparições de 
Garabandal, tendo se encontrado com Conchita em San Giovanni 
Rotondo em 1966. Mas já em 1962 Nossa Senhora tinha prometido de 
que ele veria, por antecipação, o Milagre de Garabandal. 
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AVISO DE GARABANDAL 

- Será num ano já definido, que Mari Loli sabe, mas não pode dizer. 
- É um fruto dos nossos pecados. 
- Será um fenómeno que existe no dicionário espanhol e começa pela 
letra “A”. 
- A ciência não poderá explicá-lo. 
- Primeiro ver-se-á no ar, em todo o mundo; e, imediatamente se 
transmitirá ao interior das nossas almas.  
- Durará um tempo muito breve, e o mundo como que parará. 
- Os não cristãos acreditarão que é um Aviso de Deus. 
- Este aviso é tremendo, tanto para os bons como para os maus. Para 
aproximar os bons mais de Deus e para advertência e emenda dos 
demais. Será uma purificação a preparar-nos para o Milagre. É também 
uma espécie de catástrofe. 
- Far-nos-á conscientes de todo o mal que temos feito. 
- Poderão morrer pessoas pela emoção vivida ao ver e sentir o Aviso. 
- Durará muito pouco tempo e os católicos irão suportá-lo com mais 
resignação. 
- Será como a revelação interior e feita a cada um de nós dos nossos 
pecados. Ve-lo-ão e senti-lo-ão tanto os crentes como os não crentes e 
as pessoas de qualquer país ou religião. 

 
O Papa Paulo VI disse: “Garabandal é a obra mais maravilhosa da 
humanidade, depois do nascimento de Jesus. É a segunda vida da 
Santíssima Virgem nesta terra. 
É importantíssimo dar a conhecer ao mundo estas mensagens”. 
 

A pedido das videntes, para que o mundo acredite, Nossa Senhora 
prometeu que havia de mandar um AVISO, fazer um MILAGRE, deixar 
um SINAL e se a humanidade não se emendar, o Pai dará um 
CASTIGO. 

Ora estes 4 grandes acontecimentos são todos Grandes Sinais dos 
Tempos. 

 
As palavras que são apresentadas e que caracterizam cada um 

destes acontecimentos de importância capital para a humanidade, são 
todas extraídas sem excepção da boca das videntes. 

 
 

AVISO DE GARABANDAL 

Este Aviso de Garabandal vai ser a preparação de toda a humanidade 
para o Grande Milagre de Garabandal. Esta preparação passa pela 
tomada de consciência do homem da sua vida de afastamento de Deus 
e das suas faltas para com os Seus Mandamentos. Só depois de 
tomarmos verdadeira consciência da nossa vida é que poderemos 
assistir e atribuir o verdadeiro significado ao Milagre de Garabandal, 
significado que Deus quer que ele tenha nas nossas vidas. 

A tomada de consciência é sempre um momento doloroso, 
especialmente se ela vai ser adquirida com os próprios olhos de Deus. 

É esta tomada de consciência, que nós pedimos na oração da missa 
de Santa Gertrudes. 

Para os católicos vai ser mais ténue, porque recorrendo eles mais ao 
único sacramento da confissão, não terão tantas faltas novas de que se 
aperceber e pelas quais sofrer. 
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- Será visível pelo mundo inteiro, qualquer que seja o lugar onde se 
esteja. 
- Será mil vezes pior que terramotos. Será como fogo. Não queimará a 
nossa carne, mas senti-lo-emos corporal e interiormente. Ninguém 
escapará. Seria preferível morrer a suportar por cinco minutos que fosse, 
o que nos espera. Seria melhor estarmos na Igreja perto do Santíssimo. 
 
MILAGRE DE GARABANDAL 
- Será o maior Milagre que Jesus Cristo terá realizado no mundo. 
- Será nos meses de Março, Abril ou Maio, dos dias 8 a 16, numa quinta 
feira às 20:30, no dia de um mártir da Eucaristia, que não é espanhol e 
tem um nome estranho. 
- Será no mesmo dia de um acontecimento raro, importante e feliz para 
a Igreja e a Cristandade. 
- A Conchita conhece a data e irá anunciá-lo ao mundo com 8 dias de 
antecedência. 
- Acontecerá dentro do período de um ano após o Aviso. 
- Todos terão a certeza de que vem de Deus e será imensamente 
grande. 
- Todos os doentes presentes em Garabandal curar-se-ão e os 
pecadores que lá estejam converter-se-ão. 
- O Padre Luís Andreu e o Padre Pio viram o Milagre de Garabandal 
antes de morrerem. 
- O Padre Luís Andreu, morreu no próprio dia em que viu o Milagre, e as 
últimas palavras que proferiu, foram: «Este é o dia mais feliz da minha 
vida! Que grande Mãe nós temos, no Céu! As aparições são 
verdadeiras!» 
- O Milagre sucederá a muitas falsas aparições e quando quase se tiver 
deixado de acreditar em Garabandal. As falsas aparições já começaram 
a partir de 1962. 
 
SINAL DE GARABANDAL 
- Permanecerá para sempre um sinal nos Pinheiros de Garabandal, 
semelhante a uma coluna de fumo, que poderá ser visto e fotografado, 
televisionado, mas não apalpado. 
 
 
CASTIGO DE GARABANDAL 

- Só virá o Castigo, condicionado ao facto da humanidade cumprir ou 
não o que a Santíssima Virgem pede. 

 
 
 
 
 
 
 

MILAGRE DE GARABANDAL 

Será possível a um ser humano imaginar o que vai ser a 
grandiosidade do Milagre de Garabandal, para ele ser considerado como  
maior milagre alguma fez feito por Jesus Cristo? Penso que não. No 
entanto ele está às nossas portas. 

O Milagre vai acontecer no máximo um ano depois do Aviso, no 
entanto poderá ser 8 dias depois do Aviso. 

Ao Aviso e ao Milagre corresponde uma acção do Espírito Santo 
sobre  mundo, como nunca houve outra na história da humanidade. Será 
esta acção do Espírito Santo quer permitirá com a aceitação de cada ser 
humano, de se converter definitivamente a Deus. Será com estes dois 
acontecimentos, o Aviso e o Milagre de Garabandal, as últimas e 
derradeiras oportunidades de conversão. Depois de eles terem passado 
e de se ter revelado o anticristo, já será tarde de mais. Depois mesmo 
que se queira já não será possível. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINAL DE GARABANDAL 
Para as gerações vindouras e até o Fim do Mundo, ficará um Sinal 

permanente sobre os Pinheiros de Garabandal. 
 
 

CASTIGO DE GARABANDAL 

O castigo sobre a humanidade, já sabemos hoje que não poderá ser 
evitado. Poderá no entanto ser atenuado consoante a atitude das 
pessoas para com Deus e os Seus pedidos de conversão. 
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- Se o mundo se converter o Castigo pode evitar-se. 
- Não se sabe quanto tempo mediará entre o Milagre e o Castigo. 
- A Conchita sabe de que se trata o Castigo, mas não pode dizer. Será 
pior do que estar envolto em chamas por cima e por baixo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O Padre Laffineur, dominicano, encarregue por Nossa Senhora de 

difundir  as Mensagens de Garabandal, disse:  
«Advertir o universo a tempo, é amá-lo mais que a nós mesmos. 

Ajudá-lo a compreender o que nos espera, é prepará-lo 
fraternalmente para mudar de vida  e encontrar no Aviso o 
caminho da salvação. A partir de hoje, o nosso dever é tão 

evidente como urgente: 
Há que mudarmos de vida e anunciar sem cessar,  

o AVISO DE GARABANDAL!...» 
 
 
 
De todos os Sinais dos Tempos, que desde que começaram a surgir 

sempre foram discutidos e postos em causa por muitos, o Aviso, o 
Milagre e o Sinal de Garabandal não o podem ser, porque de tal maneira 
evidentes, globais e visíveis, que todo o ser humano, que esteja de boa 
vontade, não poderá negá-los. Haverá no entanto a tentativa do 
anticristo de se aproveitar deles e de tentar explicá-los, numa derradeira 
tentativa de enganar os homens. Para isto temos de estar atentos e de 
sobreaviso. 

 
Passados 33 anos sobre as Aparições de Garabandal, o Grupo dos 

Seis, numa memorável viagem a Lourdes, onde se iam encontrar o José 
Luis Matheus, o Juan Antonio Gil com o Padre René Laurentin, na volta 
para Portugal, passaram por Garabandal, como era grande desejo de 
todos. 

Chegámos ao cair da noite e a seguir ao jantar, foi pedido por Nossa 
Senhora ao Juan Antonio que fizéssemos pelo monte acima até o lugar 
dos 9 Pinheiros de Garabandal, a Via Sacra. Como penitência foi-nos 
pedido que metêssemos 25 pedras em cada sapato. 

Coisas extraordinárias aconteceram nessa Via Sacra, que ficam por 
contar aqui, mas quando terminámos a Via Sacra e antes de 
começarmos a rezar os mistérios Gloriosos do Rosário, eram 
precisamente 8:30 da noite, era 5ª feira e estávamos no dia 13 de 
Fevereiro de 1997. Nada disto tinha sido planeado e no entanto estava 
a acontecer. Aliás nada da Viagem fora planeado e coisas maravilhosas 
aconteceram a toda a hora.  
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Juan Antonio Gil, Aparição Garabandal, 13 de Fevereiro de 1997 
A Virgem Santíssima, Nossa Senhora do Carmo, apareceu com o 

Vaticano nas suas mãos, chorando, e parte da Mensagem que deu para 
o mundo foi a seguinte: 

Penitência... Penitência... Penitência... Penitência... Penitência. 
... 
“Em muitos lugares, por todo o mundo, falei de que haveria uma 

ruptura dentro da Igreja. Pois agora vos digo, meus filhos, que essa 
ruptura já se deu dentro da Minha Igreja. Muitos cardeais, bispos e 
sacerdotes estão corrompidos e caminham pelos caminhos das 
trevas. 

A vós, filhos de Portugal, peço-vos: fazei uma novena por 9 dias 
consecutivos em que fareis adoração ao Santíssimo durante 3 
horas em cada dia, de 1 a 9 de Março. Buscai 150 pessoas para 
fazerem esta novena. Rezai pela Igreja. Rezai pelo Papa João Paulo 
II. 

Às pessoas que fizerem esta novena de adoração, conceder-lhes-
ei, entre muitas graças, o dom da fortaleza para defenderem a Igreja. 

Quanto amo a Igreja, quanto a amo”! 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora é sabido que o Grande Milagre de Garabandal, deverá ocorrer 
nos Pinheiros, às 8:30 da noite de uma 5ª feira... É também sabido 
que o dia 13 de Fevereiro é a data em que é comemorada a última 
aparição em Garabandal. Coincidência ou não…. deu para pensar…. 

No fim do terceiro mistério e sem estarmos à espera, Nossa Senhora 
do Carmo aparece ao Juan e pede-nos, através dele, para tirarmos as 
50 pedras dos sapatos, as segurarmos na mão esquerda com ela 
levantada para o céu e o Terço na mão direita. Foi assim que rezámos 
os dois últimos mistérios. 
Juan Antonio Gil, Aparição Garabandal, 13 de Fevereiro de 1997 

 
A Mensagem que a Virgem Maria deu foi de importância para todo o 

mundo, pois dizia-nos que o grande cisma da Igreja já se tinha dado. No 
entanto, provas concretas e visíveis não as havia ainda ao alcance do 
comum dos mortais. Só mais tarde, viemos a tomar conhecimento de 
ocorrências, que então sim nos mostravam claramente que o cisma já 
se tinha dado, tal como a Virgem Maria no-lo anunciara. 

A novena que foi pedida a Portugal foi feita e atingiram-se os 
objectivos pedidos pela Virgem Maria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fazendo o ponto da situação, podemos constatar que há Sinais dos 
Tempos que já se concretizaram, outros estão ainda por se concretizar, 
e destes, alguns, são de tal magnitude e importância, que não poderão 
passar despercebidos, mesmo aos mais "distraídos". 

Os que já se concretizaram e ainda se estão concretizando, servem 
de fortalecimento para os homens que acreditam neles, que vêem 
realmente neles verdadeiros Sinais do Tempos. Para os incrédulos, não 
são mais do que pequenos Sinais, a que devem dar o benefício da 
dúvida, na expectativa dos futuros grandes Sinais que estão para 
ocorrer, nomeadamente o Aviso e o Milagre de Garabandal. 

Assim sendo, só resta a todos nós aguardar serenamente o 
desenrolar destes tempos, tão conturbados e que tantas surpresas já 
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nos trouxe e ainda estão para nos trazer, nomeadamente, este assunto 
de profetas, que já julgávamos uma espécie extinta há tanto tempo. 

Mas por termos redescoberto os profetas, não devemos construir 
sobre eles imagens que não correspondem à realidade, porque olhando 
para os que passam à nossa beira, desprevenidos e muitas vezes 
ignorantes como somos, podemos ser levados a julgar a validade das 
suas profecias, pelas fraquezas e defeitos de que todos eles certamente 
também enfermam. 

Vamos pois deitar uma vista de olhos sobre os profetas, passados e 
presentes, para estruturarmos em bases sólidas a nossa Fé e a nossa 
Esperança, e podermos ter uma visão correcta sobre a distinção e 
separação a estabelecer entre os "profetas" e as "profecias". 
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CAPÍTULO VII ◄ ▲ ►   

Os Profetas, as Aparições e as Mensagens do Céu 

 
 

Os profetas nas Sagradas Escrituras  ........................................... 155 
Profetas - homens comuns, mas obedientes a Deus e à Sua 
Hierarquia  ....................................................................................... 158 
Os Profetas são sempre vítimas de perseguições  ...................... 160 
Lista das Principais Aparições de Jesus e da Virgem Maria  ...... 166 
 
 

 
Profeta é todo o medianeiro das Mensagens de Deus para os 

homens.  
Há uns anos atrás, julgava eu que os profetas eram uma espécie 

extinta. Grande engano o meu. Grande engano o de todos que pensam 
como eu pensava. Os profetas sempre existiram desde os tempos 
bíblicos para cumprirem a sua missão de transmitir ao povo de Deus, 
através das Suas Mensagens, a sua Vontade, os Seus Desejos e os 
Seus Conselhos. 

Mesmo dentro do Povo de Deus, sempre houve muito cepticismos 
quanto à veracidade das profecias, ou seja, sobre as Mensagens 
transmitidas pelos profetas. Cada vez veio aumentando este cepticismo 
em torno dos profetas, até à nossa época, em que então o descrédito é 
quase total. Porquê? Porque o povo tendo-se afastado de Deus, perdeu 
a Fé, julga-se capaz de viver independente de Deus, e cai nas malhas 
que o seu inimigo tece, e deixa por completo de acreditar que Deus se 
comunique com as Suas criaturas, como sempre o fez através da 
história. A ignorância sobre estes assuntos é fomentada pela apostasia 
que veio aumentando ao longo de todo o passado século. Os alicerces 
da Fé foram cuidadosamente minados pelo demónio. A aparição de 
falsos profetas ainda fez com que os verdadeiros fossem mais 
desacreditados, e assim se chega à situação desoladora em que nos 
encontramos hoje em dia. Foi decretada oficialmente, por aqueles que 
não acreditam neles, a extinção dos profetas. Só que, a existência de 
profetas só interessa aos que acreditam neles, pois só esses tiram 
proveito das profecias. Para os descrentes, é indiferente que eles 
existam ou não, pois em nada aproveitam, pois não acreditam. 
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Esta questão de acreditar nos profetas está intimamente ligada a 
outro facto, que é o de acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo 
como filho de Deus, acreditar em Jesus Ressuscitado que nos ama e 
continua a falar connosco, através do Seus profetas. O direito de Deus 
se comunicar com os Seus filhos, é um direito de que Ele nunca abdicou 
ao longo de toda a história. Só contesta esta enorme verdade os que 
não têm Fé, os mesmos que se condenam a si próprios, só os cegos que 
não querem ver e que querem ser guias de outros. 

Aquele que ama verdadeiramente a Deus, se chega com humildade 
para junto de Deus e Sua Mãe Santíssima, o Espírito Santo o ilumina e 
lhe dá a Fé necessária para poder acreditar na Revelação Bíblica e na 
Revelação Privada, levada a cabo através dos Profetas. 

Hoje como sempre, e mesmo mais talvez do que em qualquer outra 
época, é importante acreditarmos nos profetas dos nossos tempos e 
seguirmos as profecias verdadeiras, ou seja, todas aquelas que dão 
bons frutos, aquelas que aumentam o nosso amor por Deus, que nos 
aproximam mais dEle, que nos fazem mais cumpridores dos Seus 
Mandamentos e da Sua Igreja, que levam à união e trazem a Paz. 

 
 
 

Os profetas nas Sagradas Escrituras ▲ 
 
O Povo de Deus foi acumulando ao longo da sua história um largo 

património de sabedoria, dita popular, mas que foi ao longo dos séculos 
buscar as suas primícias à Sabedoria Divina, e sem o sabermos, muitos 
dos seus ditados, cheios de Verdade e Sabedoria, encontram-se no 
próprio texto da Bíblia, ou nos Salmos, ou no Eclesiástico ou nos 
Provérbios, ou em qualquer outro livro Bíblico. 

Diz o velho ditado, que "o futuro a Deus pertence". Ora a única 
maneira de saber pois sobre o futuro, é recorrer a Deus, na medida 
exacta em que Deus quer dar a conhecer ao homem o que ele necessita 
para a sua salvação. Daqui ficam imediatamente excluídos todo o 
recurso a adivinhos, bruxas, magas negras e brancas, cartomantes, 
astrólogos, quiromantes, espíritas, mães de santo, e toda essa panóplia 
de filhos do diabo que pululam na nossa sociedade.  

Só Deus conhece o futuro. Só Deus dá por Sua iniciativa a conhecer 
o futuro aos homens, quando Ele julga necessário fazê-lo. 

O diabo não conhece o futuro. Nenhuma criatura pode ter acesso ao 
futuro, se ele não for desvendado por Deus através de um seu profeta.  
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Amós 3,7 
7 Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o 
seu segredo aos seus servos, os profetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isaías 29,10-11 
10 Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e 
fechou os vossos olhos, os profetas; e vendou as vossas cabeças, os 
videntes.  
11 Pelo que toda visão vos é como as palavras dum livro selado que se 
dá ao que sabe ler, dizendo: Ora lê isto; e ele responde: Não posso, 
porque está selado.  
 
Daniel 9,4-6.9-10 
4 E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Ó Senhor, Deus 
grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia para com os 
que te amam e guardam os teus mandamentos, 
5 pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente, e fomos 
rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças. 
6 Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome 
falaram aos nossos reis, nossos príncipes, e nossos pais, como também 
a todo o povo da terra.  
9 Ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão; pois nos 
rebelamos contra ele  

Este conhecimento do futuro ou da possibilidade de certas 
ocorrências, já que é assim que toda a verdadeira profecia apresenta o 
futuro, há-de produzir bons frutos, os mesmos que enunciei acima: 
aumentarem o nosso amor por Deus, nos aproximarem mais dEle, nos 
fazerem mais cumpridores dos Seus Mandamentos e da Sua Igreja, nos 
levarem à União e trazerem a Paz. 

Ora se nós queremos conhecer o advir da humanidade, só o podemos 
fazer através da busca das profecias que nos são confiadas através dos 
profetas de Deus.   
Amós 3,7 

Em 445 passagens Bíblicas são-nos referidos os profetas. Foi através 
dos profetas que nos chegaram os próprios textos Bíblicos. 

A nós que não convivemos com Jesus Cristo na sua época, só nos 
chega a doutrina de Deus através dos profetas, entendendo com o 
profetas todo aquele que é portador da Mensagem de Deus para o 
homem, pela acção do Espírito Santo. Daqui a importância de 
acreditarmos na existência de Profetas e na sua missão. 

Só através dos profetas, veiculadores das Mensagens de Deus para 
os homens, podemos ter conhecimento delas. Os profetas são para o 
Povo de Deus verdadeiros olhos.    
Isaías 29,10-11 

 

 

 

 
Se queremos nos manter unidos a Deus, também temos de nos 

manter muito atentos aos profetas, de todos os tempos, muito em 
especial aos profetas dos nossos tempos.    
Daniel 9,4-6.9-10 
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10 e não temos obedecido à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos 
nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas.  
 

 

S. Mateus 23,34-36 
34 Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas: e a uns 
deles matareis e crucificareis; e a outros os perseguireis de cidade em 
cidade  
35 para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre 
a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho 
de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. 
36 Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta 
geração. 
 
S. Lucas 1,70-71 
70 assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca dos 
seus santos profetas, 
71 para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos 
odeiam. 
 
Actos 28,23 
23 Havendo-lhe eles marcado um dia, muitos foram ter com ele à sua 
morada, aos quais desde a manhã até a noite explicava com bom 
testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los acerca de Jesus, 
tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. 
 
 S. João 16,12-13 
12 Ainda tenho muito que vos dizer; mas vós não o podeis suportar agora. 
13 Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a 
toda a verdade; porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver 
ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras.  
 
 
Apocalipse 11,10 
10 E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles, e se 
alegrarão; e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois 
profetas atormentaram os que habitam sobre a terra  
 
 
 

 
Estes profetas são-nos enviados pelo próprio Jesus, a nós que 

pertencemos, em termos bíblicos, à mesma geração que com Ele 
conviveu.   
S. Mateus 23,34-36 

 
 
 
 
 
 
Deus, no seu infinito amor sempre nos alerta dos perigos em que nos 

querem fazer incorrer os nossos inimigos, e testemunhando isso, ficou-
nos legado o cântico de Zacarias.   
S. Lucas 1,70-71 

 
Todo aquele que quiser pregar os Evangelhos, missão que nos é 

confiada a cada um de nós por Jesus, tem de fazê-lo como o fazia S. 
Paulo em Roma. Dar testemunho de Jesus, também com recurso aos 
profetas.   
Actos 28,23 

 
 
 
Como já vimos, Jesus na sua última ceia afirma que mandará profetas 

nos avisarem do que está para vir, através do Espírito Santo. 
S. João 16,12-13 

 
 
 
 
No Apocalipse, também nos fica a certeza de que virão profetas para 

os nossos tempos, e não vão profetizar coisas agradáveis de se ouvir…   
Apocalipse 11,10 
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Profetas - homens comuns, mas obedientes a Deus e à Sua 
Hierarquia ▲ 

 
Para quem inicia o contacto pelas primeiras vezes com profetas em 

que acredita, surge naturalmente a tendência, de os colocar num 
pedestal de os considerar como se estivessem acima de nós, quer em 
sabedoria quer em santidade, logo, superiores em importância, mérito e 
estatura. Ora, nada mais errado do que se deixar levar por esta 
tendência, natural, mas também suscitada pelo demónio. 

Quando o diabo suscita esta tendência, está a tentar matar três 
coelhos com uma cajadada só. Por um lado está a tentar que nós 
prestemos mais atenção ao Profeta do que à profecia; por outro lado 
está a tentar pôr os profetas em comparação connosco, e assim, 
levando-nos a descobrir-lhes defeitos, que inevitavelmente têm, 
induzindo-nos a concluir da falsidade das suas profecias, por analogia e 
paralelismo com as suas fraquezas; e por último, tentar a que com as 
nossas atitudes, levemos a tratá-los de forma despropositada, 
conduzindo-os a tentações de soberba e vaidade. 

Temos pois de assumir imediatamente à partida, aquilo que advém 
da experiência do longo contacto com profetas dos nossos tempos. Este 
termo de profeta, não há dúvida de que é muito forte para a mentalidade 
do homem do século 21, e talvez também por isso se utiliza mais o termo 
de vidente de Jesus ou da Virgem Maria. Atenção, este termo vidente 
não tem nada a ver com o os videntes espíritas, bruxos e magos das 
páginas amarelas ou anúncios de jornal. Aliás há profetas dos nosso 
dias, que não vendo Jesus ou a Virgem Maria, são profetas na mesma. 
As Mensagens podem ser através de locuções interiores ou de outro 
tipo, e não necessariamente acompanhadas de visão. Por esta razão 
continuarei a utilizar o termo de profeta, já que engloba todo o tipo de 
mensageiros. Dizia eu pois, que, estes profetas são invariavelmente 
pessoas humildes, simples, não gostam de dar nas vistas, são sempre 
católicos cumpridores e com forte desejo de santificação, obedientes a 
Deus e ao Papa e a toda a hierarquia a ele ligada, e não gostam coitados 
de serem tratados de outra forma, que não seja com uma fraternidade 
sincera e simples. 

Os profetas dos nossos tempos, são pecadores a caminho de serem 
santos, como qualquer um de nós. As diferenças que podemos encontrar 
neles em relação a nós, é que normalmente eles se consideram piores 
que nós e de não serem merecedores de qualquer privilégio. 
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Gobbi, 16-9-73 

Perguntas-Me por que te escolhi para propagar o meu Movimento, sendo 
tu tão inapto e incapaz?  
Precisamente porque conheces o teu nada e miséria, perguntas: "Por 
que não escolheis outro mais apto e capaz?  
Como podeis fiar-vos de mim, conhecendo bem as minhas infidelidades 
passadas?"  
Meu filho, escolhi-te por seres o instrumento menos apto. Assim, 
ninguém dirá que esta Obra é tua!  
 
 
 

Se tivermos isto bem presente, nunca seremos tentados a cair em 
nenhuma das três tentações que descrevi acima. É assim que deve ser, 
pois os profetas, a partir do momento que são chamados por Deus para 
uma missão particular, não deixam de ser homens comuns para 
passarem a serem santinhos de altar ou anjinhos de prateleira. 
Continuam a ser criaturas de Deus, com as suas fraquezas humanas, 
com os seus pequenos defeitos humanos e sociais. Não passam a ser 
estrelas de cinema ou heróis de filmes, antes pelo contrário, são mais do 
que nunca atacados pelo demónio, que enraivecido, os ataca com 
redobradas forças. 

Não haja dúvida no entanto, que a sua proximidade com Deus, em 
muitos aspectos os leva naturalmente a caminharem com mais 
determinação para a perfeição, e quando persistindo nesse caminho, 
normalmente, podemos encontrar sempre bons exemplos espirituais a 
serem seguidos na vida do dia a dia. Mas não mais do que isso. 

A beleza dos profetas está normalmente na sua alma, não no seu 
corpo ou nos seus modos. 

É na infinita Sabedoria de Deus que são estabelecidos os critérios de 
escolha dos Seus profetas, geralmente podendo nós constatar que são 
sempre criaturas simples, humildes e dóceis na obediência por natureza, 
os eleitos para tais tarefas. Assim, podemos comprovar isto, olhando 
para os pastorinhos de La Salette, os pastorinhos de Fátima, as 
rapariguinhas de Garabandal e por aí a fora até os nosso dias. Nunca 
são grandes senhores ou grandes intelectuais, ou se porventura o são, 
rapidamente o deixam de ser.   

 
Na Mensagem da Virgem Maria ao Padre Gobbi em 16 de Julho de 

1973, fica bem claro o modo como muitos dos profetas são escolhidos.    
Gobbi, 16-9-73 

 
 
 
 
 
 
 
Para os profetas, o facto de o serem, normalmente representa uma 

cruz, com a qual eles têm de aprender a lidar no dia a dia. Essa cruz que 
eles têm de levar, devê-mo-la nós também ajudar a levar, na medida em 
que os tratarmos como na realidade devem ser tratados, como criaturas 
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1Tessalonicenses 5,19-21 
19 Não extingais o Espírito, 
20 não desprezeis as profecias, 
21 mas ponde tudo à prova. Retende o que é bom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Mateus 16,24 
24 Então disse Jesus aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, 
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. 
 
 

de Deus a quem foi pedida uma missão específica e aos quais todos 
temos obrigação de ajudar. 

Nunca devemos pois avaliar um profeta, mas tão só, avaliarmos e 
discernirmos as suas profecias. 

Se os frutos forem bons, então a profecia é boa e o profeta é 
verdadeiro. Se os frutos são maus, então a profecia é má e o profeta é 
falso. Mas, como o profeta é um instrumento de Deus, e que tal como 
um vitral que deixa passar a luz vinda do Sol, nem sempre se pode exigir 
que esse vitral seja um cristal puríssimo, assim a luz que nos chega pode 
estar colorida com as cores do vitral, e por isso pode haver coisas boas 
e más na profecia. Temos pois a obrigação de retirar o que for mau e 
reter o que for bom, como nos aconselhou S. Paulo na sua carta aos 
Tessalonicenses.  
1Tessalonicenses 5,19-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os Profetas são sempre vítimas de perseguições ▲ 
 
Desde os Princípio dos Tempos que os Profetas de Deus são 

inexoravelmente perseguidos, e muitos, presos, torturados e mortos. 
Pode-se mesmo afirmar que os verdadeiros profetas são sempre 

perseguidos, caluniados, difamados, escorraçados, e muitos deles 
chegando a dar a própria vida. Este é um sinal da sua veracidade. Aliás 
é compreensível que assim seja, já que o seu Deus e Senhor, Jesus 
Cristo, passou pelas mesmas coisas, pelas perseguições, pelas calúnias 
que lhe levantavam e por fim acabaram por O crucificar numa cruz. Não 
foi por acaso que Jesus disse: Quem Me quiser seguir, pegue a sua cruz 
e siga-Me.    
S. Mateus 16,24 

 
Jesus, no Sermão da Montanha, pregando sobre as bem-

aventuranças, disse premiar todos aqueles que forem perseguidos em 
Seu nome.   



REVELAÇÕES BÍBLICAS E PRIVADAS TRATADO  

 

161                                                                                                                                                                                                         161 

S. Mateus 5,11 
11 Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguiram e, 
mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa.  
 
 
1S. Pedro 4,14 
14 Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, 
porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus.  
 
S. Mateus 23,29-31 
29 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! porque edificais os sepulcros 
dos profetas e adornais os monumentos dos justos  
30 e dizeis: Se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos 
sido cúmplices no derramar o sangue dos profetas.  
31 Assim, vós testemunhais contra vós mesmos que sois filhos daqueles 
que mataram os profetas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. Mateus 5,11 
 
 
Da mesma forma, S. Pedro na sua primeira Epístola afirma o mesmo.    

1S. Pedro 4,14 

 
 
No tempo de Jesus, falando Ele asperamente sobre o que o povo 

havia aos profetas, revela bem o que havia acontecido.    
S. Mateus 23,29-31 

 
 
 
Hoje passa-se a mesma coisa em relação aos profetas dos nosso 

tempos. 
 
 
Os pastorinhos em Fátima, foram perseguidos e presos e apelidados 

de mentirosos, e a tal ponto esta perseguição lhes foi movida, que a 
maçonaria explodiu com uma bomba a primeira Capelinha das 
Aparições que foi construída. 

Os pastorinhos de La Salette também foram caluniados e 
perseguidos. 

As rapariguinhas de Garabandal foram caluniadas e perseguidas. 
 
Também em Portugal se desencadearam contra dois rapazes 

venezuelanos, videntes de Nossa Senhora, tremendas calúnias. Estes 
dois rapazes puros e inocentes têm feito em Portugal e por todo o mundo 
um apostolado maravilhoso e cumprido uma missão importantíssima. 
Todas as 4ªs feiras, Nossa Senhora aparece e lhes dá uma Mensagem 
para o mundo, que no seu conjunto devem ser as segundas mais 
extensas que A Virgem Maria deu na Terra. Os frutos de conversão, 
oração e penitência do trabalho de apostolado que estes dois rapazes 
fizeram em Portugal, estão patentes aos olhos de todos. Em Portugal, o 
José Luís Matheus e o Juan António Gil foram durante largos meses 
caluniados e difamados por 3 mulheres, e uma delas, uma neurótica e 
tresloucada que chegou a receber tratamento psiquiátrico no Porto, não 
fez outra coisa senão andar por todo o lado a persegui-los, por não ter 
conseguido os seus intentos sórdidos de luxúria e devassidão em 
relação a um deles. Este é o modo pelo qual opera o demónio, 

MensagensdaVirgemMariaaoJuanAntonioeJoseLuisM.htm
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Carta de José Luis Matheus sobre as calúnias de que é alvo 
13 de Maio de 1997 
… 
Tomámos conhecimento de que continuam correndo rumores sobre nós. 
Pela nossa parte dizemos-lhes que não se preocupem, continuem 
rezando e pedindo muito a S. José, porque ele nos disse que é o 
custódio de todas as obras de Jesus e de Maria, e que esta obra, ele a 
está custodiando. E por outro lado recordem que é precisamente nas 
provas, quando Deus nos oferece a oportunidade de poder demonstrar-
lhe o nosso amor por Ele e a nossa fidelidade. 
Da mesma maneira que o ouro é purificado pelo fogo, para que assim 
seja limpo das impurezas e imperfeições, também as nossas almas são 
aquilatadas com as provas. Recordem que quanto mais sofremos, mais 
unidos estamos à Cruz de Jesus, e ao pé da Cruz sempre está Maria. 
Assim, pois, ânimo e perseverem na oração, pois Jesus nos disse no 
Evangelho, que não há nada oculto que não chegue a revelar-se. 
Esperamos no Senhor e confiamos nEle, que é nossa defesa, nosso 
refúgio e nosso escudo. 
… 
Continuem rezando por nós, que nós continuamos a rezar por vós. 
… 
 

 
Mensagem de La Salette 
No ano de 1864 Lúcifer, com grande número de demónios serão soltos 
do Inferno. Abolirão a Fé pouco a pouco, até entre as pessoas 
consagradas a Deus; cegá-las-ão de tal maneira que a menos que 
tenham uma graça particular, essas pessoas tomarão o espírito 
desses maus anjos. 
 
 
 
 
 
 
 

espalhando a mentira, a calúnia e a confusão, conseguindo lançar a 
dúvida e enganar a muitos. Qual foi a resposta que eles deram? Amor e 
oração, tal como testemunhado no excerto de uma carta que eles me 
escreveram quando estavam em Jerusalém. 
Carta de José Luis Matheus sobre as calúnias de que é alvo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Virgem Maria prevenira-nos em La Salette de que estas coisas 

aconteceriam. 
Mensagem de La Salette 

 
 
 
 
Depois da sua passagem por Portugal, deixaram também o diabo 

furioso. De tal maneira, que não tardou em os atacar furiosamente 
através daquelas 3 mulheres tresloucadas, que os perseguiram.  

Estas criaturas são à semelhança de Judas, que traiu Jesus e o 
entregou para ser crucificado, os instrumentos privilegiados de satanás 
para impedir que os desígnios do Imaculado Coração de Maria se 
cumpram em Portugal, e tal como Judas, provavelmente só acabarão a 
sua macabra campanha, quando como ele, derem entrada no inferno. 
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José Luis, Portugal, Morelinho, em casa da família Simões,  

17 de Janeiro de 1996 

É necessário, meus filhos, edificar uma muralha contra o inimigo e as 
suas malícias, 
Satanás com os seus subtis enganos, arrasta muitos filhos à perdição e 
ao pecado. 
 
Padre Gobbi 8 de Setembro de 1985 

A causa desta tão vasta difusão de erros, e desta grande apostasia são 
os Pastores infiéis. Eles silenciam, quando pelo contrário devem falar 
com coragem, condenando o erro e defendendo a Verdade. Não 
intervêm, quando devem desmascarar os lobos vorazes, que se 
introduzem no rebanho de Cristo, camuflados com vestes de cordeiro. 

 

 
1Coríntios 5, 11-13 
11 Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, 
dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, 
ou beberrão, ou ladrão; com esse tal nem sequer comais. 
12 Pois, que me importa julgar os que estão de fora? Não julgais vós os 
que estão de dentro? 
13 Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai esse iníquo do meio de 
vós. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu pessoalmente, tenho fortes dúvidas de que esta mulher possuída por 
um ódio exasperado, levado à loucura e a níveis inacreditáveis, consiga 
encontrar arrependimento para o pecado gravíssimo que cometeu contra 
o Oitavo Mandamento.  

Graças a Deus, já foi removida deste mundo, só Ele sabe para onde. 
Estas coisas, têm de ser ditas claramente, sem medos, porque trata-

se de desmascarar a mentira e os mentirosos, que tanto mal fazem ás 
pessoas, impedindo a acção do Espírito Santo e o consequente 
derramamento de Graças sobre todos nós. 
José Luis, Portugal, Morelinho, em casa da família Simões,  

17 de Janeiro de 1996 

 

 

 
 
 

Padre Gobbi 8 de Setembro de 1985 

 
 
 
 
 
São Paulo também nos exorta a expulsarmos os maldizentes do seio 

das nossas comunidades, dos grupos de oração. 
1Coríntios 5, 11-13 

 
 
 
 
 
 
 
Este caso de calúnia passado em Portugal, mereceu um pouco mais 

de atenção da minha parte, porque é característico de outras 
perseguições e calúnias movidas contra alguns verdadeiros videntes, 
noutras partes do mundo. Mostram sempre uma face feia e medonha da 
mentira despudorada. Considerei pois importante, nós aqui em Portugal, 
tentarmos exemplificar com um caso concreto e, muito superficialmente, 
tentar desmascarar uma acção diabólica. 
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Assim ficou bem claro uma vez mais que todos aqueles que são de 
Deus, têm de ser perseguidos, caluniados, maltratados como Jesus o foi 
na Sua vida terrena. A resposta que os dois jovens videntes deram a 
esta mulher, foi de recomendar a todos nós, simplesmente, que não nos 
preocupássemos com eles e rezássemos muito por ela, pois a sua alma 
corria grave risco. Aliás, uma alma carismática das nossas boas 
relações, que vem muito a Portugal, confirmou que ela estava possuída 
pelo demónio. Mesmo antes de toda esta perseguição ter sido 
desencadeada pelo demónio através destas mulheres portuguesas, o 
José Luis tinha-nos avisado que o demónio ia fazer todos os possíveis 
para que a promessa feita pela Virgem Maria em Fátima, de que o 
dogma da Fé se manteria em Portugal, não se cumprisse; que o demónio 
ia fazer os possíveis para que os desígnios que o Imaculado Coração de 
Maria tem para Portugal, não se cumprissem. 

Uma vez mais, as pérolas trazidas pela Virgem Maria a Portugal, por 
intermédio do José Luis e do Juan Antonio, têm infelizmente sido 
calcadas aos pés por algumas almas danadas, por almas orgulhosas,  
mirradas pelo ódio e pelo despeito. 

Em contrapartida, almas místicas em Portugal  confirmaram a 
autenticidade das Aparições e das Mensagens dadas ao José Luis 
Matheus. A análise detalhada das Mensagens completas em nosso 
poder, bastante divulgadas e também publicadas num importante livro 
do Xavier Reys Ayral, levaram a concluir, todos os que as estudaram, 
que estão 100% de acordo com a Santa Doutrina da Igreja Católica e 
que contêm grandes ensinamentos para quem queira percorrer os 
caminhos da santidade. E como só pelos frutos se vê a árvore, a 
testemunhar a Divina proveniência destas Mensagens, estão, bem 
patentes a todos, as maravilhas operadas em Portugal. 

A estas Aparições e Mensagens, bem como aos dois jovens videntes, 
para além dos milhares de leigos que já presenciaram as Aparições e 
que conheceram as Mensagens, foi também dado o incondicional apoio 
do Padre René Laurentin, o maior mariólogo da actualidade, do padre 
Pedro Colmenares, seu director espiritual nomeado pelo Arcebispo de 
Maracaibo, cidade onde residem, bem como muitos padres e religiosas 
pelo mundo fora, que com eles privaram e conviveram. 

No final das contas, só aquelas três mulheres se lançaram nos braços 
de satanás, espalhando o seu veneno por todo o lado.  

 
Na verdade não se pode ser de Deus sem se ser alvo dos ataques do 

eterno inimigo de Deus e dos homens.  
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1Coríntios 4,9-13 
9 Porque tenho para mim, que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por 
últimos, como condenados à morte; pois somos feitos espectáculo ao 
mundo, tanto a anjos como a homens.  
10 Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo; nós 
fracos, e vós fortes; vós ilustres, e nós desprezíveis.  
11 Até a presente hora padecemos fome, e sede; estamos nus, e 
recebemos bofetadas, e não temos pousada certa  
12 e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos; somos 
injuriados, e bendizemos; somos perseguidos, e o suportamos  
13 somos difamados, e exortamos; até o presente somos considerados 
como o refugo do mundo, e como a escória de tudo. 
 
Lucas 16,19-31 
19 Acrescentou ainda: "Havia um rico que se vestia com fatos caríssimos 
e todos os dias fazia grandes festas.  
20 Havia também um pobre, chamado Lázaro, coberto de chagas, que 
costumava ir para a porta do rico,  
21 para ver se ao menos comia as migalhas que caíam da sua mesa. Mas 
até os cães vinham lamber-lhe as chagas. 
22 O pobre morreu e foi levado pelos anjos de Deus para junto de Abraão. 
O rico também morreu e foi enterrado. 
23 No lugar de sofrimento onde se encontrava, levantou os olhos e viu lá 
longe Abraão e Lázaro com ele.  
24 Disse então em voz alta: "Pai Abraão. Tem pena de mim e manda 
Lázaro molhar na água a ponta do dedo e vir refrescar-me a língua, 
porque sofro horrívelmente neste fogo!" 
25 Mas Abraão disse-lhe: "Lembra-te, meu filho, que em toda a tua vida 
só tivestes coisas boas, enquanto Lázaro só teve males. Agora ele é 
consolado e tu atormentado.  
26 Além disso, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que 
nem os de cá podem passar para lá, nem os daí para aqui."  
27 E o rico exclamou: "Peço-te, pai Abraão, que mandes Lázaro a casa 
de meu pai. 
28 Tenho cinco irmãos e se Lázaro lá fosse avisá-los já não vinham 
para este  lugar de sofrimento."  
29 Respondeu-lhe Abraão: "Para isso têm os ensinamentos de Moisés 
e dos profetas. Que lhes prestem atenção.  
30 "Mas o rico disse: "Não pai Abraão. É que se alguém dos que já 
morreram lá fosse falar-lhes, eles arrependiam-se dos pecados."  

1Coríntios 4,9-13 
 
 
 
 
 
 
 
É imperioso que tomemos conhecimento e consciência do 

perigo que todos corremos se não nos convertermos inteiramente 
a Deus!... 

 
Não nos esqueçamos da parábola do rico e de Lázaro... 
Lucas 16,19-31 
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31 Mas Abraão respondeu: "Se não fazem caso de Moisés e dos 
profetas, também não acreditarão num morto que volte à vida." 
 
 
 2Timóteo 3,10-12 
10 Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, 
fé, longanimidade, amor, perseverança, 
11 as minhas perseguições e aflições, quais as que sofri em Antioquia, 
em Icónio, em Listra; quantas perseguições suportei! e de todas o 
Senhor me livrou. 
12 E na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus 
padecerão perseguições. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Não foi por acaso que S. Paulo na segunda carta a S. Timóteo adverte 

que todos os que quiserem viver segundo Jesus, serão perseguidos. 
2Timóteo 3,10-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista das Principais Aparições de Jesus e da Virgem Maria ▲ 
 
Esta lista das Principais Aparições e Mensagens não pretende ser 

exaustiva, mas tão só apresentar as mais significativas. Muitas que ficam 
de fora, podem-se dever ao facto de terem sido consideradas falsas pela 
Igreja ou pelo bispo local, terem um âmbito muito restrito, serem 
demasiado recentes e não ter conhecimento delas, ou simplesmente por 
ignorância  minha. 

Estas Aparições encontram-se em diferentes estágios face à Igreja. 
Quando se dá uma Aparição, ela começa a ser investigada primeiro 

localmente pela diocese em que se deu. Nesta fase de investigação, 
pode merecer a aprovação ou reprovação do Bispo local. Após esta fase, 
o Bispo Local envia para o Vaticano o Processo que vai prosseguir a 
Investigação, após o que delibera finalmente ser de origem Divina as 
Aparições e então essa Aparição fica oficialmente Aprovada pela Igreja, 
ou, ainda em fase de Investigação, pode emitir um parecer favorável mas 
não definitivo.  

Os Pareceres do Vaticano, através da sua "Congregação para a 
Doutrina da Fé", da qual foi superior o Cardeal Ratzinger, pode emitir os 
seguintes pareceres: 

O Parecer de Aprovação Oficial é «Constat de Spiritualitatis». 
O Parecer Provisório Favorável é « Non Constat de Spiritualitatis». 
O Parecer de Reprovação Oficial é «Constat de Non Spiritualitatis». 
Todas as fases de Investigação podem demorar anos infindos e 

inclusivamente durante o seu decurso, sofrerem modificações radicais, 
quer a nível das dioceses, que a nível do Vaticano. 
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          Guadalupe no México 1531                      Rue du Bac em França 1830 

 
 
 
 

    
         La Salette em França 1846                     Lourdes em França 1858 

 
Para as Aparições posteriores ao ano 1000 que a seguir apresento, 

só refiro três categorias quanto à posição da Igreja: 
 
- Aprovada oficialmente pela Igreja      <Igreja> 
- Aprovada pelo Bispo da Diocese       <Bispo> 
- Em Investigação pela Igreja               <Investigação> 
 
LISTA DE APARIÇÕES NA AMEN 
 
Datas, Local, País, Videntes <Categoria> 
 
1214 - São Domingos de Gusmão em Toulouse <Igreja> 
1251 - São Simão Stock <Igreja> 
1340 - Pochaev <Bispo> 
1519 - Cotignac <Bispo> 
1344 - 1370 Suécia, Santa Brígida <Igreja> 
1347 - Sena, Itália, Santa Catarina <Igreja>  
1531 - Guadalupe, México Juan Diego <Igreja>  
1578 - Thomas Michalek <Igreja> 
1594 - Quito <Bispo> 
1608 - Siluva <Igreja> 
1600 - Agreda, Espanha, Irmã Maria de Jesus Agreda <Igreja>  
1628 - Tunja <Bispo> 
1664 - Laus <Igreja> 
1652 - Jeanne Courtel <Bispo> 
1729 - Montagnaga <Bispo> 
1774 - 1824 Westfália, Anne-Catherine Emmerich <Igreja> 
1830 - Rue Du Bac, França, Catarina Labouré <Igreja>  
1836 - Paris, Father Genettes <Igreja>  
1840 - Blangy, França, Irmã Justine Bisqueyburn <Igreja>  
1842 - Alphonse Ratisbonne <Igreja> 
1846 - La Salette, França, Melanie Calvat e Maximin Giraud <Igreja>  
1858 - Lourdes, França, Bernadette Soubirous <Igreja>  
1859 - Robinsoville <Bispo> 
1862 - Itália, S. João Bosco <Igreja> 
1871 - Pontmain, França, Eugene and Joseph Barbadette <Igreja> 
1875 - Giertzwald <Igreja> 
1876 - Pellevoisin, França, Estelle Faguette <Igreja>  
1878 - Corato, Itália, Luisa Piccarreta <Bispo>  

MensagensdaVirgemMariaemVariosLugares.htm
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Fátima em Portugal 1917 

 

 
Garabandal em Espanha 1961 

 

  
Zeitun no Egipto 1968 

 

  
Medjugorje na Bósnia Herzegovina 1981 

1879 - Knock, Ireland, 15 pessoas <Igreja>  
1888 - Roma, Itália, Papa Leão XIII <Igreja>  
1888 - Castelpetroso <Bispo> 
1904 Polónia, S. Maximiliano Kolbe <Igreja>  
1917 - Fátima, Portugal, Irmã Lúcia, Francisco e Jacinta <Igreja>  
1922 - Montreal, Canadá, Georgette Faniel   
1925 - Tuy, Espanha, Irmã Lucia circa  
1932 - Beauraing, Bélgica, 5 Vizinhos e multidão <Igreja>  
1933 - Banneaux, Bélgica, Mariette Beco <Igreja> 
1933 - 1955 Balasar, Portugal, Alexandrina Costa <Bispo> 
1937 - Polónia, Irmã Faustina  Kovalska <Igreja>  
1940 - 1961 Itália, Maria Valtorta <Bispo> 
1947 - Tre Fontane, Rome, Bruno Cornacchiola <Bispo>  
1948 - Lipa, Filipinas, Noviça Teresita <Investigação>  
1959 - San Giovanni Rotondo, Itália, Padre Pio <Igreja>  
1961 - 1965 Garabandal, Espanha, Conchita González,  
          Mari Loli Mazon,  Jacinta González, Mari Cruz González  
          <Investigação>  
1964 - São Damiano, Itália, Mama Rosa Quattrini <Investigação> 
1965 - 1980 França, Margarida <Bispo> 
1968 - Itália, Mama Carmela Carabelli <Investigação> 
1968 - Zeitun, Egipto, Thousands <Igreja>  
1971 - Rome, Itália, Marisa Rossi <Investigação>  
1972 - Milão, Itália, Padre Stefano Gobbi <Bispo>  
1973 - Akita, Japão, Irmã Agnes Sasagawa <Bispo>  
1974 - 1977 Itália, Padre Ottavio Michellini <Investigação> 
1976 - Betânia, Venezuela, Maria Esperanza  e outros <Bispo> 
1980 - Cuapa, Nicarágua, Edward Bernardo Martinez <Igreja>  
1981 - Millbury , Massachusetts, USA Eileen George <Bispo>  
1981 - Medjugorje, Bósnia-Herzegovina, 6 videntes <Investigação>  
1981 - Kibeho, Ruanda, Seis raparigas e um rapaz <Bispo>  
1982 - Damasco, Síria, Myrna Nazzour  <Bispo>  
1985 - Naju, Coreia, Julia Kim  <Investigação>  
1986 - Manila, Filipinas, numerosos soldados<Bispo>  
1987 - Ucrânia, Josyp Terelya, Maria Kizyn e multidão <Bispo>  
1987 - Roma, Itália, Sr. Anna Ali <Bispo>  
1987 - Midwest, USA, Mariamante <Bispo>  
1987 - Presente Medjugorje, Jugoslávia, Frei David Lopez, 
         <Bispo> 
1990 - 1995 Litmanova, Eslováquia, Ivetka Korcakova and Katka                
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         Ceselkova <Igreja>  
1991 Arkansas & Texas, USA, Cyndi Cain <Investigação>  
1993 - Presente Maracaibo, Venezuela, e pelo mundo fora, 
          José Luís Matheus e Juan António Gil <Investigação> 
 
Esta lista com 67 conjuntos de Aparições, das quais muitos deles 

contam com centenas de aparições em diferentes datas, como por 
exemplo Garabandal onde se deram mais de 2000 Aparições da Virgem 
Maria, podemos ver a imensidão do trabalho desenvolvido pelo Céu 
neste último milénio, muito em especial neste último século. 

E atenção a uma coisa: As que foram aprovadas oficialmente pela 
Igreja, passaram por uma investigação tão longa, completa e rigorosa, 
que na maior parte das vezes daria para fazer esmorecer qualquer 
cristão, levando a crer que os encarregados de tal espinhosa missão não 
devem ser católicos de boa-vontade. Todas elas, as que foram 
oficialmente aprovadas pela Igreja, apresentaram circunstâncias que 
não são explicáveis pela ciência e nelas foram detectados factos 
sobrenaturais.  

Muitas das que estão ainda a ser investigadas, nomeadamente as de 
Alexandrina Costa, Garabandal, Medjugorje, Padre Gobbi, José Luís 
Matheus, pelo simples facto de ainda não terem sido aprovadas, não 
deixam de ser tão incríveis, maravilhosas e verdadeiras como as que já 
foram aprovadas.  

Se nomeadamente Fátima demorou 13 anos a ser aprovada, algumas 
das actuais Aparições que ainda estão a decorrer, verão concretizadas, 
bem antes de serem aprovadas pela Igreja, as suas grandes profecias.  

Destas 67 Aparições vamos analisar um pouco mais em detalhe os 
aspectos mais importantes das que aparecem a negrito, pois foram as 
que apresentaram maior informação sobre o que iria suceder nestes 
Últimos Tempos. Não será dado um panorama global de cada uma 
delas, mas sim, extrair-se-á o necessário e suficiente de cada, para no 
somatório desses extractos, ter uma visão global da Mensagem que o 
Céu quis transmitir ao mundo. 
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Mensagem de La Salette  
… finalmente chamo os apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis 
discípulos de Jesus Cristo que têm vivido no desprezo do mundo e de si 
próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na 
oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no 
sofrimento e no desconhecimento do mundo. Já é hora de que saiam e 
venham iluminar a Terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padre Gobbi, 7 de Outubro de 1992 

Todos os espíritos malignos são precipitados no lago de fogo e enxofre, 
a porta é fechada por Mim, com a chave do poder de Cristo, e assim não 
mais poderão sair para o mundo para causar dano às almas. 
Compreendei agora, meus filhos predilectos, porque nestes últimos 
tempos da batalha entre Mim, a Mulher vestida de Sol, e o grande 

As Grandes Cruzes nos céus  ........................................................ 252 
O papel de Portugal nestes Últimos Tempos  ............................... 253 
 
 

 
 
No Capítulo V falámos dos Tempos e definimos muito sumariamente 

os Últimos Tempos como sendo o período final do Fim dos Tempos, que 
estamos a viver actualmente, e que correspondem a um período 
conturbado, já de grande purificação da humanidade e que atingirá o seu 
auge durante o reinado do anticristo. 

A utilização do termo dos Últimos Tempos, não é uma constante, já 
que em muitas situações é utilizado o Fim dos Tempos referindo-se ao 
mesmo período. 

Os discípulos de que fala São Luís de Monfort como os Apóstolos 
dos Últimos Tempos, em 1700, são também referidos mais tarde pela 
própria Virgem Maria em La Salette, e mais tarde a mesma Virgem Maria 
nas Mensagens ao Padre Gobbi. 
Mensagem de La Salette 

Na parte final da Carta Encíclica Mãe do Redentor, de 25/3/87, S.S. 
o Papa João Paulo II diz:  

«É-me grato recordar dentre as muitas testemunhas e mestres da 
espiritualidade mariana, a figura de São Luís Maria Grignion de Montfort, 
que propõe aos cristãos a consagração a Cristo pelas mãos de Maria, 
como meio eficaz para viverem fielmente os compromissos baptismais». 

Esta Consagração, escrita pelo próprio punho de São Luís de 
Monfort, e que ele ardentemente aconselha a que a façamos depois de 
ler e depositar no nosso coração o “Tratado da Verdadeira Devoção à 
Santíssima Virgem”, é livro imprescindível de ser conhecido por todos 
aqueles que anseiam a união com Jesus e a Virgem Maria e igualmente 
serem chamados por Nossa Senhora: Apóstolos dos Últimos Tempos.  

O termo de Últimos Tempos é diversas vezes utilizado pela Virgem 
Maria referindo-se ao tempo em que vivemos e no qual se vai desenrolar 
a grande tribulação. 
Padre Gobbi, 7 de Outubro de 1992 
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dragão, Eu vos peço para multiplicar em toda parte os Cenáculos de 
oração, com a reza do Santo Rosário, a meditação da minha palavra e 
a vossa Consagração ao meu Coração Imaculado. 
 
Padre Gobbi, 17 de Junho de 1989 

Lúcifer, a antiga serpente, o diabo ou satanás, o dragão vermelho, torna-
se nestes últimos tempos, o anticristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Padre Gobbi, 17 de Junho de 1989 

 
 
 
Comparando os tempos do cristianismo a um funil, no qual foi 

aplicado na parte inferior um filtro com uma malha muito fina e dentro do 
qual se vão vertendo almas, pode-se dizer que os Últimos Tempos são 
a parte mais estreita do funil, onde se vão acumulando todas as 
impurezas, onde se vai amontoando toda a escória e imundície de dois 
milénios inteiros de pecado e rebelião. Estes séculos XX e XXI, 
correspondem de facto ao acumular de toda a porcaria que a 
humanidade foi capaz de produzir ao longo da sua existência, quer a 
nível espiritual quer a nível material. Nunca na história da humanidade 
se produziu tanta porcaria, tanta impureza, tanta maldade, tanta 
rebelião, tanta mentira, tanto morticínio. Tudo está contaminado e 
poluído, desde a Natureza às Almas. 

O filtro do funil, corresponde à Purificação que se vai verificar na 
Terra. Toda a imundície vai ficar nesse filtro Divino, e por ele só passará 
aquilo que for puro. Para os Novos Céus e Nova Terra, só passará o que 
tiver sido verdadeiramente purificado pela própria mão de Deus, como o 
ouro no crisol. 

Sabemos hoje, que toda o mal, toda a devassidão, toda a doença, 
todas a discórdia, provém do demónio e da fraqueza humana. O 
demónio chega ao desplante de tentar a própria humanidade, através da 
mentira e de falsas promessas, para que ela se alie na sua própria 
destruição, na destruição do planeta, e para levar as almas à perdição. 
E o que é mais extraordinário, é que consegue que esta aliança produza 
efeito, através da escravatura camuflada a que conduz as almas que se 
lhe entregam, seduzindo-as e inibriando-as em vida com o bem estar, 
falsas promessas e muitas mentiras. 

Foi este trabalho incessante de persuasão e engano que conduziu a 
humanidade e o planeta Terra ao estado em que se encontram hoje. 

Foi nestes tempos que o inimigo mortal e número um da humanidade, 
maiores vitórias alcançou, levando o caos, o sofrimento, a perca de fé, o 
materialismo, o hedonismo, o egoísmo, a crueldade, o ódio, a guerra, a 
níveis nunca antes antigidos na história do homem. 
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Nos próprios livros de geografia dos nossos filhos já se pode ler que 
segundo as projecções da calamidade em que se vive hoje em dia, por 
volta do ano 2030 o planeta autodestruir-se-á. A própria comunidade 
científica ateia, concluiu que caminhamos para o caos. 

Isto não é catastrofismo, isto é consciência da realidade em que 
vivemos. Claro está, para quem tem consciência e conhecimento do 
trabalho que vem sendo desenvolvido por Deus, muito em especial da 
Sua Mensageira a Virgem Maria em relação à Terra, sabe que isso não 
vai acontecer, porque o próprio Deus vai intervir uma vez mais na história 
do homem. 

Mas, como o plano do demónio é destruir a humanidade, tenta através 
de todos os processos, mantê-la iludida, e por isso inventa slogans do 
tipo: "Século XX, o século do Povo". Ora acontece que o povo da Terra 
nunca sofreu tanto durante toda a sua história como no século XX. 
Nunca como no século XX o povo e a humanidade foi tão martirizada por 
toda a sorte de sofrimentos. Como se pode então afirmar uma bacorada 
gigante e despudorada de que o século XX é o século do povo? Esta é 
sem dúvida a segunda maior mentira do século, já que a primeira é a de 
que o diabo não existe. 

A Verdade sobre este século é bem diferente e ficará para a história, 
como: "O século XX, o século do diabo". 

Os ateus e os luciferinos, certamente ficarão chocados e horrorizados 
com tal afirmação, que nomearão de fanatismo fundamentalista pseudo 
cristão. Mas eu daqui afirmo, que muito mais horrorizados ficarão, 
quando descobrirem que o diabo existe, que ele é o nosso maior inimigo 
e que se prepara para destruir a humanidade e o próprio planeta. Os 
horrores que o diabo vai desencadear nestes tempos, vai-lhe descobrir 
a sua própria careca. Por isso, vamos esperar mais uns tempos, e na 
desmesurada e publicitada tolerância democrática, dêem-me o benefício 
da dúvida, para depois tirarem conclusões definitivas. 

Não vale a pena dizerem que isto é fundamentalismo religioso, 
porque isso só denota ignorância sobre o tema aqui tratado. Os 
fundamentalistas, termo que só se aplica com razão aos muçulmanos, 
tem a ver com as atitudes que esses fundamentalistas muçulmanos 
tomam para com os que discordam com eles: Matam-nos, ou à bomba, 
ou a tiro ou à facada. Nós, os católicos, aqueles que acreditam em todas 
estas maravilhosas descobertas expostas neste livro, o que fazemos 
para com aqueles que connosco discordam, não é matá-los, não é atacá-
los. Simplesmente limitamo-nos a rezar pela sua salvação. Na verdade, 
não representamos perigo algum para aqueles que não partilham desta 
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Medjugorje 14 de Abril de 1982 

Desculpa-me por isto, mas deverias compreender que Satanás existe. 
Um dia ele apresentou-se ao trono de Deus e pediu permissão para pôr 
a Igreja à prova durante um período. Deus permitiu-lhe prová-la durante 
um século. Este século está sob o poder de satanás, mas quando os 
segredos que vos foram confiados forem realizados, o seu poder será 
destruído. 
 
 

nossa Fé, desta nossa crença, desta nossa esperança, desta nossa 
doutrina, que é a Doutrina de Cristo. Nós os católicos, não 
representamos perigo algum para os ateus, para os luciferinos, para os 
maçons. Quem os ameaça a todos esses, são eles próprios, porque do 
seu seio e das suas doutrinas é que vem o verdadeiro perigo, não só 
para os outros mas também para eles próprios. Têm dúvidas? Vamos 
esperar alguns tempos, e depois falaremos…. Espero que quando 
descobrirem que tudo isto é verdade, não seja demasiado tarde… 

Mas não levando todo este assunto para o mero campo da Fé, é 
imperioso tomar consciência de que as grandes vitórias destes tempos 
em que vivemos foram do demónio, do inimigo da humanidade, que a 
conseguiu levar ao caos e às portas da autodestruição, muito em 
especial através de ter conseguido: 

- Convencer o homem de que o diabo e o inferno não existem. 
- A destruição da moral e família cristãs. 
- A substituição da oração e da meditação pela televisão.  
- Uma má utilização da ciência e da técnica. 
- Implantar o desejo do poder e da riqueza. 
- Implantar a miragem do prazer egoísta e desmesurado em vez da 

caridade cristã,  
- Criar o desejo desenfreado da satisfação das paixões da carne em 

vez do cultivo das virtudes da castidade e da penitência.  
- A implantação de regimes democráticos vem vez de regimes 

teocráticos. 
- Enfim, destruir tudo o que Jesus Cristo nos veio pregar à Terra. 
 
Esta acção ciclópica desenvolvida pelo inimigo de Deus e do homem, 

só por si revelando o seu poder desmesurado, teve início no século XIX, 
quando Lúcifer compareceu diante do trono de Deus e lhe pediu um 
tempo para tentar a Igreja de Cristo. Deus concedeu-lhe um século para 
ele o fazer. 
Medjugorje 14 de Abril de 1982 

 
 
 
 
 
Estes segredos a que a Virgem Maria se refere são os que foram 

transmitidos aos videntes de Medjugorje. 
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Mensagem ao Papa Leão XIII, 1888 

Satanás, repetindo, mas muito mais ousada e amplamente o que se 
refere no livro de Job, se tinha atrevido a pedir a Deus que lhe 
entregasse a Igreja de Cristo, ao menos por alguns anos, com permissão 
para a afligir e tentar, e assim experimentar a sua fidelidade. E que Deus 
pelos seus imperscrutáveis desígnios lhe tinha dado essa licença, mas 
só durante certo tempo e com estas duas condições: que não poderia 
atentar contra a vida da Igreja, nem tocar em nada no Sumo Pontífice. 
Leão XIII acrescentou que isso não havia de suceder então, mas apenas 
passados alguns anos e após terríveis convulsões para todo o mundo. 
E pediu-lhes encarecidamente que guardassem estrito silêncio do que 
lhes tinha comunicado, enquanto ele vivesse. Este misterioso facto deve 
ter sucedido, segundo parece, no ano de 1888, treze anos antes da 
morte de Leão XIII, em plena lucidez das suas faculdades mentais e, por 
outro lado, tão alheio, pelo seu carácter intelectual e por todo o modo de 
ser, a qualquer ilusão imaginária e impressão meramente sensível... 
 
 
 
 

Algumas passagens das Mensagens de Jesus ao Padre Ottavio 
Michellini relativas aos Últimos Tempos. 

 

Padre Ottavio Michellini, 21-11-75 - Últimos Tempos 

Meu filho, já te disse que a hora das trevas está próxima e que a 
humanidade conhecerá a mais terrível luta desencadeada no mundo 
pelo inferno, que tudo fará para não perder essa vitória, que está 
convencido de ter na mão.  
Disse-te que essa batalha não terá paralelo senão na terrível luta travada 
no Céu entre os filhos da Luz e os das trevas. Compreendes agora a 
razão da minha afirmação?  
 
Padre Ottavio Michellini, 23-11-75 - Últimos Tempos 

Diz bem alto que o tempo está contado. Grita como Jonas gritou:  
- Se não fizerdes penitência, perecerás.  
 
Padre Ottavio Michellini, 24-11-75 - Últimos Tempos 

Espantais-vos, ao ler a Bíblia, com a dureza de coração dos sacerdotes 
e doutores do povo de Israel; mas vós, não lhes ficais atrás. Lentos e 

 
Mensagem ao Papa Leão XIII, 1888 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dada a importância das Mensagens de Jesus ao padre Ottavio 

Michellini com relação aos Últimos Tempos, vou apresentá-las 
resumidamente. 

 
Algumas passagens das Mensagens de Jesus ao Padre Ottavio 

Michellini relativas aos Últimos Tempos. 
 
Padre Ottavio Michellini, "Jesus aos Seus sacerdotes e fiéis" 

 
A hora das trevas está próxima com a terrível luta desencadeada no 
mundo pelo inferno. 
 
Paralelamente desenrola-se outra terrível luta no Céu entre os filhos da 
Luz e os das trevas. 
 
 
 
Se não fizermos penitência, pereceremos. 
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duros de coração, que esperais ainda? Não vos bastam os sinais que 
vos foram dados?  
Não tendes o poder de destruir a minha Justiça, assim como não tendes 
o poder de destruir o Inferno, do qual já nem quereis ouvir falar.  
Entre os meus Apóstolos, houve um outro, de coração soberbo e alma 
impura, que apesar da minha Misericórdia, acabou desesperado no 
inferno. Não quis acolher os impulsos do meu Amor e da minha 
Misericórdia, mas escutou a voz insidiosa das paixões mais torpes.  
 
Padre Ottavio Michellini, 26-11-75 - Últimos Tempos 

Não sois vós que tendes de adaptar-vos aos tempos, mas são os tempos 
que devem adaptar-se a vós. Que responsabilidade a vossa em terdes 
abdicado da luta! 
 
Padre Ottavio Michellini, 2-12-75 - Últimos Tempos 

O progresso moderno é a arma mortífera com que satanás afasta muitas 
almas das fontes de água viva, para levá-los e depois as abandonar num 
deserto em que morrem de sede.  
Quem não vê como o cinema e a televisão se tornaram cátedras com 
milhões e milhões de alunos, que absorvem avidamente lições de 
violência, criminalidade e adultério.  
Daí, o zelo desenfreado de muitos dos meus ministros e Pastores que, 
para conciliar o inconciliável, querem mudar e reformar tudo. Eis assim 
a chuva de inovações que, segundo eles, deveria dar a possibilidades 
de servir dois senhores ao mesmo tempo. Queriam fazer a fusão da luz 
com as trevas, tornar lícito o ilícito, aumentando os escândalos, 
discórdias e divisões na minha Igreja.  
 
Padre Ottavio Michellini, 8-12-75 - Últimos Tempos 

Não te perturbes, meu filho, a minha Misericórdia exige que todos sejam 
avisados, não só por apelos interiores, mas também exteriores.  
Quem quiser entender, que entenda; mas quem, obstinadamente, cego 
pela soberba e pelo orgulho, quiser perecer com Satanás, que pereça.  
 
Padre Ottavio Michellini, 31-12-75 - Últimos Tempos 

Não sou Eu quem deseja as calamidades e desgraças que afligem os 
homens. Vós, homens, é que as provocais com a vossa perversão, com 
a vossa rebelião contra as leis divinas e naturais.  

Muitos sinais já foram dados. 
A Justiça de Deus e o inferno existem. 
 
 
 
Judas foi parar ao inferno. 
 
 
 
 
Não nos temos de adaptar aos tempos, mas são os tempos que devem 
adaptar-se a nós. 
 
 
 
O progresso moderno é a arma mortífera nas mãos de satanás. 
 
 
O cinema e a televisão se tornaram cátedras de violência, criminalidade 
e adultério. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quem, cego pela soberba e pelo orgulho, quiser perecer com Satanás, 
que pereça. 
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Na oração do Pai Nosso, está tudo contido numa maravilhosa síntese. 
simples, acessível a todos e que nenhum Mestre no mundo poderia 
imitar.  
Os homens desta geração, no seu ridículo e pueril orgulho, perderam o 
sentido do bem e do mal e vão legalizando o crime: divórcio, aborto, 
casamentos anormais, poligamia de facto, etc.  
O homem esta a trabalhar activamente para a sua destruição. A sua 
soberba, o seu orgulho, a recusa de Deus, provocaram a derrocada que 
o fará sucumbir.  
 
Padre Ottavio Michellini, 1-1-76 - Últimos Tempos 

A proliferação das infectas teorias de certos teólogos, mais preocupados 
consigo próprios, do que com a verdade, aumentou o caos na minha 
Igreja. O prejuízo causado às almas não é susceptível de ser analisado 
por um espírito humano.  
Esses teólogos calcaram Deus aos pés, trespassaram o meu Corpo 
Místico, profanaram o meu Sangue, e levaram muitas almas para o 
caminho da perdição. Servidores e colaboradores de satanás, 
levantaram as suas cabeças cheias de orgulho contra o meu Vigário, 
para repetir o grito diabólico: «Não servirei».  
Se essas serpentes se não convertem, perecerão no meio das chamas 
do inferno, daquele Inferno no qual se recusaram a acreditar.  
Eu, sou Juiz de infinita Misericórdia, mas também de terrível Justiça. 
 
Padre Ottavio Michellini, 3-1-76 - Últimos Tempos  

Há depois uma coisa de grande importância. A minha e vossa Mãe, que 
é Mãe de Misericórdia e espelho de justiça, já repetidamente avisou a 
humanidade que no caso de não se verificarem as condições de 
arrependimento e conversão, abater-se-ia sobre as Nações um terrível 
castigo.  
 
Padre Ottavio Michellini, 12-1-76 - Últimos Tempos 

Satanás quer a sua destruição (a de Jesus). Se já logrou matar a 
Cabeça, agora trama a destruição do Corpo. Esta é uma guerra de 
desgaste, sem tréguas, que se trava há quase dois mil anos.  
Infelizmente, a hora tremenda da Purificação já se avizinha, mas a 
cegueira dos homens impede-os de ver. O ateísmo é uma cegueira 
profunda. A hora aproxima-se; torna-se inevitável unicamente pela 
obstinação desta geração incrédula. 

São os homens, que provocam com sua perversão e sua rebelião contra 
as leis divinas e naturais, as calamidades e desgraças mundiais. 
 
 
O homem esta a trabalhar activamente para a sua destruição. 
 
 
 
 
Existem muitas teologias falsas. 
 
 
 
Os falsos teólogos são servos de satanás, e irão parar ao inferno em que 
não acreditam, se não se converterem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se não atendermos aos avisos da Mãe de Deus, abater-se-á sobre as 
Nações um terrível castigo. 
 
 
 
 
 
Satanás matou Jesus na Cruz e agora quer fazer o mesmo à Igreja. 
 
 
O ateísmo é uma cegueira profunda, que não deixa ver a batalha que se 
desenrola e que destruirá a Europa em especial. 
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Da batalha que se está a travar, só não se apercebem os inconscientes. 
Ela tornar-se-á cada vez mais terrível e provocará vítimas muito 
numerosas entre o clero e os fiéis. O mundo, mas especialmente a 
Europa, arderão em chamas, numa hora sem precedentes.  
 
Padre Ottavio Michellini, 14-1-76 - Últimos Tempos 

A hora da Purificação chegará e a Virgem Corredentora esmagará pela 
segunda vez a Cabeça da Serpente infernal.  
A Igreja e a humanidade, renovadas, verão uma aurora radiosa nunca 
antes conhecida. Um período de Paz e Justiça será a resposta a todas 
as provocações do Inferno contra uma pobre humanidade que se fez 
colaboradora das forças do Mal. 
Depois, chegar-se-á à última fase desta luta entre Luz e trevas, entre 
Amor e ódio, entre Bem e mal, entre Vida e morte. 
Só no fim se dará a terceira e última intervenção da Santíssima Virgem, 
que esmagará de novo, pela terceira vez, a cabeça de Satanás.  
Seguir-se-á o Juízo Final - separação definitiva do Paraíso e do inferno, 
ou seja, dos Bem Aventurados e dos danados.  
 
Padre Ottavio Michellini, 20-1-76 - Últimos Tempos 

Escreve, Meu filho:  
O Movimento Mariano faz parte do desígnio da Providência, como força 
de choque, ao Meu lado e ao lado de Minha Mãe, na grande batalha que 
se está a travar contra Satanás e os aliados do inferno, tão numerosos 
no mundo e, infelizmente, também na Igreja.  
Convosco, nós abençoamos os bons leigos que estão ao vosso lado pela 
fé, pelo amor e pelo eficaz contributo dos seus sofrimentos.  
 
Padre Ottavio Michellini, 20-2-76 - Fim dos Tempos 

Compreendeste-Me, filho! Eu quero falar-te do aborto, abominável fruto 
de espíritos bloqueados por Satanás no seu ódio contra Deus e contra o 
homem.  
O aborto provocado é uma falta gravíssima, que tem origem em Satanás, 
porque é a transgressão da lei de meu Pai, que é uma Lei de Amor, 
tendente a conservar, defender e proteger o dom inestimável da vida.  
Filho, a legalização do aborto é o produto de uma contra-civilização 
materialista; mas quantos outros não existem: a violência, os crimes, a 
droga, a pornografia, a organização da corrupção, secretamente 
desejada e financiada ainda que publicamente deplorada.  

 
 
 
 
A Virgem Maria esmagará pela segunda vez a Cabeça da Serpente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Movimento Sacerdotal Mariano é confirmado por Jesus. 
 
 
 
 
 
 
 
O aborto é crime abominável. 
 
 
 
 
 
 
A legalização do aborto é o produto de uma contra-civilização. 
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Se Eu te deixasse ver o verdadeiro rosto desta sociedade incrédula, 
repito-to: morrerias.  
 
Padre Ottavio Michellini, 25-2-76 - Últimos Tempos 

A Cristandade vive nas contradições. Dizem crer em Mim, Verbo feito 
Carne, portanto verdadeiro Deus e verdadeiro Homem, mas de facto 
negam-Me, negando-Me o direito de falar. Se acreditassem 
verdadeiramente em Mim, acreditariam então naquilo que Eu, Deus, 
sempre fiz desde os primórdios da Humanidade.  
Sempre falei aos homens.  
É um paradoxo dizer: Creio que Jesus é a Palavra Viva, é o Filho de 
Deus, e depois negar que Jesus possa falar a uma alma. A primeira 
afirmação é destruída pela segunda.  
 
Padre Ottavio Michellini, 24-5-76 - Últimos Tempos 

Como explicar certas lacunas, que abriram espantosas brechas ao 
inimigo? Assim, por exemplo, subitamente, suprime-se todos os dias 
meio milhão de Exorcismos que um grande Pontífice tinha desejado, por 
uma intuição profética, para o século actual, a fim de combater Satanás 
e as suas tropas.  
Refiro-me à oração a minha Mãe e vossa, e a S. Miguel, que se rezava 
no fim da Santa Missa.  
 
 
Padre Ottavio Michellini, 8-6-76 - Últimos Tempos 

O meu Corpo Místico derramará o seu sangue; Eu, Seu Chefe, derramei 
o meu e a Igreja, depois do ano 2.000, regenerada e renovada, voltará 
a subir, Mãe e não madrasta dos povos.  
Reza, filho, e não te preocupes com o juízo negativo que provirá da 
presunção. Um tal juízo durará tanto como uma bola de sabão.  
 
Padre Ottavio Michellini, 8-9-76 - Últimos Tempos 

A hora desejada por Satanás e pelos homens de má vontade será 
terrível, filho. Mas a infinita Misericórdia do meu Filho transformá-la-á 
também numa hora belíssima, porque assinalará a Vinda do Reino de 
Deus à Terra.  
A derrota de Satanás e das suas legiões marcará o fim das loucuras do 
orgulho humano. O ateísmo, arma terrível de Satanás, será apagado da 
face da Terra. Se um grande numero perecer física e espiritualmente, 
será unicamente porque o quiseram.  

O horror desta sociedade é tão terrível que se a víssemos morreríamos 
de susto, tal como acontecerá com alguns no Aviso de Garabandal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
É um paradoxo dizer que Jesus está vivo e não aceitar que Ele fale ao 
Seu povo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A necessidade de rezar a S. Miguel Arcanjo e à Virgem Maria. 
 
 
 
 
Depois do ano 2.000 virá a Igreja renovada, ou seja, os Novos Céus e 
Nova Terra. Os que troçam desta verdade só o farão durante o tempo 
de vida de uma bola de sabão… 
 
 
 
 
 
O Reino de Deus está para ser implantado na Terra. 
 
 
 
O ateísmo, arma terrível de Satanás. 
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Padre Ottavio Michellini, 28-10-76 - Últimos Tempos 

O cataclismo que se abaterá sobre a humanidade será tal, que mudará 
a topografia da Terra; a humanidade será reestruturada e acabará a 
perturbadora tirania de Satanás. Vencido pela minha Santíssima Mãe, 
ele será, juntamente com as suas tropas, encerrado no seu maldito 
inferno.  
 
Padre Ottavio Michellini, 8-12-76 - Últimos Tempos 

Quantas vezes se disse, ou se repetiu, as palavras do Papa: «0 fumo de 
Satanás entrou na minha Igreja».  
O meu Vigário, Paulo VI, pronunciou estas palavras tão verdadeiras, 
terrivelmente verdadeiras, mas elas caíram no vazio; era de cima que se 
deveria começar por considerar e meditar nestas palavras. 
 
Padre Ottavio Michellini, 9-12-76 - Últimos Tempos 

Os próprios meios de comunicação e a tecnologia podiam servir para o 
bem e podiam servir para travar o mal, se uma Fé viva, se uma Fé 
desembaraçada das presunções racionalistas e marxistas, se uma Fé 
actuante e pura se tivesse oposto as forcas do mal.  
—Não, meu filho. Serão os próprios homens que provocarão o conflito 
iminente, e serei Eu que farei desviar as forças do mal para o Bem, e 
será a minha Mãe, Maria Santíssima, que esmagará a cabeça da 
serpente, marcando assim o começo duma nova era de Paz.  
Será a vinda do meu Reino à Terra, será o retorno do Espírito Santo para 
um novo Pentecostes, será o Triunfo do meu Amor Misericordioso, que 
triunfará do ódio de Satanás. Serão a Verdade e a Justiça que 
prevalecerão sobre as heresias e as injustiças. Será a Luz que expulsará 
as trevas do inferno.  
 
 
Padre Ottavio Michellini, 12-1-77 - Últimos Tempos 

Na Sua qualidade de Chefe fundador, Cristo, que depois da Sua 
Ressurreição já não pode sofrer fisicamente, em contrapartida, sofre 
espiritualmente, moralmente, por causa dos homens que repudiam a 
Sua Redenção, o Seu Amor infinito; isto é paradoxal, absurdo, insensato, 
mas verdadeiro. 
 
 

 
 
 
O cataclismo que se abaterá sobre a humanidade será tal, que mudará 
a topografia da Terra, e todos os diabos e almas danadas serão 
encerrados no inferno. 
 
 
 
 
 
Jesus confirma as palavras do Papa Paulo VI. 
 
 
 
 
 
 
Os próprios meios de comunicação e a tecnologia podiam servir para o 
bem e podiam servir para travar o mal. 
 
 
 
Depois de Maria Santíssima esmagar a cabeça da serpente, será o 
começo duma nova era de Paz. Os Novos Céus e Nova Terra. Será a 
vinda do Reino de Jesus à Terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus sofre espiritualmente pela humanidade. 
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Padre Ottavio Michellini, 5-5-77 - Últimos Tempos 

Agora não vos compete conhecer os segredos de meu Pai, mas a hora 
decisiva para o mundo e para a Igreja não está longe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Luis, Ensinamento na Igreja do Sacramento em Lisboa,  

5 de Março de 1996 

Ela nos disse, que nestes tempos, foi enviada por Deus à humanidade, 
porque há uma emergência. 
 
 
Medjugorje 25 de Janeiro de 1991 

Que a vossa oração seja pela paz. Satanás é forte e deseja destruir, não 
apenas a vida humana, mas também a natureza e o planeta em que 
viveis. Por isso queridos filhos, rezai, para poderdes ser protegidos 
através da oração, com a bênção da paz de Deus. Deus enviou-Me até 
vós para vos ajudar. Se quiserdes, agarrai-vos ao Terço; já só o 
Terço poderá fazer os milagres no mundo e na vossa vida. 
 
 
 
 

 
 
A Hora está próxima! 

 
Estes Últimos Tempos iniciam-se pois nos finais do século XIX ou 

princípios do século XX, e vão terminar com o Fim dos Fins, ou seja, com 
o início da fase terminal do Castigo, que corresponderá ao Armagedon 
e os Três Dias de Trevas. Em números redondos e olhando para o 
século de que a Virgem Maria nos fala em Medjugorje, os Últimos 
Tempos, correspondem ao século XX e inícios do século XXI. 

Olhando para os 2.000 anos do cristianismo, podemos compará-los a 
uma gravidez, e considerar que o século XX foi o período em que 
começam as dores e o trabalho de parto propriamente ditos. É um 
período em que se dão as convulsões mais dolorosas que antecedem o 
nascimento de um novo ser, e que neste caso vai ser o Reino de Jesus 
Cristo implantado sobre toda a Terra: os Novos Céus e Nova Terra. 

Esta época difícil que veio sobre a humanidade, foi acompanhada 
com uma ajuda muito especial e poderosa por parte de Deus, mandando 
a toda a humanidade um auxílio e um acompanhamento poderosos, que 
foi o do envio da Virgem Maria nos avisar de tudo o que iria acontecer, 
e dando-nos os meios de salvação ao nosso dispor para conseguirmos 
resistir aos ataques de que íamos ser vítimas por parte do demónio. 
José Luis, Ensinamento na Igreja do Sacramento em Lisboa,  

5 de Março de 1996 

 
 
 
 

Medjugorje 25 de Janeiro de 1991 
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Mensagem de La Salette 
No ano de 1864 Lúcifer, com grande número de demónios serão soltos 
do Inferno. Abolirão a Fé pouco a pouco, até entre as pessoas 
consagradas a Deus; cegá-las-ão de tal maneira que a menos que 
tenham uma graça particular, essas pessoas tomarão o espírito desses 
maus anjos. 
 
 
Mensagem de La Salette 
A França, Itália, Espanha e Inglaterra estarão em guerras, o sangue 
correrá pelas ruas, o francês lutará contra o francês, o italiano contra o 
italiano e em seguida haverá uma guerra mundial que será espantosa. 
Por algum tempo, Deus não se recordará da França nem da Itália, 
porque o Evangelho de Jesus Cristo já não é conhecido. O malvados 
derramarão toda a sua malícia; se matará, assassinar-se-á mesmo 
dentro das casas. 
 
Terceira Aparição da Santíssima Virgem Maria 

13 de Julho de 1917 
A guerra vai acabar. Mas se não deixarem de ofender a Deus, no 
reinado de Pio Xl começará outra pior.  
… 
 
Público, 21 de Junho de 1998 

Assim, a uma semana da ida às urnas, aumenta a expectativa. O "sim" 
continua em vantagem e tudo indica que ganhará, "nem que Cristo desça 
à Terra". 
 
 
 
 
 
 
 

História Geral dos Últimos Tempos até os nossos dias ▲ 
 
Em antecipação a todos os acontecimentos do século XX, A Virgem 

Maria aparece em La Salette, em 1846, e avisa a humanidade do que se 
vai desencadear nesse final de século e no século seguinte, e do que o 
próprio Papa Leão XIII é avisado em 1888. 
Mensagem de La Salette 

 
 
 
 
 
 

As Grandes Revoluções ateias e as guerras 
 
A Revolução Francesa desaba no país onde a Virgem Maria aparece 

pela primeira vez e avisa o mundo. Não foi por acaso. Aí acaba com a 
monarquia, e o caos se difunde em toda a França. 

A grande afronta do orgulho do homem face a Deus, e da tecnologia 
arrogantemente usada, incarnadas pelo Titanic, acabam com uma dura 
lição premonitória de acontecimentos futuros, e o maior navio até aí 
construído, afunda-se na sua primeira viagem inaugural, levando a bordo 
a flor e a nata dos ricos e poderosos do mundo, bem como a inscrição 
blasfema no seu casco: «Nem Deus me afundará».  

Em Portugal, em vésperas do referendo sobre o aborto, repete-se o 
episódio da afronta a Deus, quando saiu no jornal o Público num artigo 
do J.M.F. a frase lapidar sobre a vitória do "sim". Mas nem sequer foi 
necessário vir Cristo à Terra, bastou a oração de alguns católicos para 
o "Não" ganhar… 
Público, 21 de Junho de 1998 

 
 
Estes castigos que Deus permite virem sobre a humanidade, são 

desencadeados pelo demónio, que utiliza com os seus seguidores a 
mesma táctica que a dos criadores de porcos:  

"Primeiro engorda-os, e depois papa-os". 
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Terceira Aparição da Santíssima Virgem Maria 

13 de Julho de 1917 

Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. 
Se não, espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e 
perseguições à Igreja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os Dez mandamentos do comunismo ateu. 

1) Odiar o senhor vosso Deus. Todo o nosso sistema é ateu e não 
pode tomar outro rumo. (Parri). 
O homem que se ocupa em venerar a Deus, suja-se no próprio cuspo. 

As doutrinas ateias do comunismo ▲ 
 

O grande flagelo do comunismo ateu estava para desabar sobre a 
humanidade e sobre as nações em Outubro de 1917, com a Revolução 
Bolchevique na Rússia. Entretanto decorria a Primeira Grande Guerra 
Mundial. Mais uma vez a Virgem Maria vem antecipadamente avisar a 
humanidade, nas Aparições de Fátima, a partir de 13 de Maio até às 
vésperas da Revolução Bolchevique em Outubro de 1917. Mais uma 
vez, não há dúvidas para este timing celeste, pois para coincidência, já 
eram coincidências a mais, tanto mais que as profecias feitas por Ela 
sempre se cumprem, e hoje, passados mais de 80 anos, podem ser 
confirmadas. Em Fátima a Virgem Maria anuncia o fim da Primeira 
Grande Guerra, avisa do perigo de uma Segunda Guerra mundial e 
adverte o mundo para a Rússia. Tudo se cumpriu tal como Ela nos 
avisou. 
Terceira Aparição da Santíssima Virgem Maria  

13 de Julho de 1917 

 
 
 
 
Pode-se dizer que a seguir a Fátima, começa um longo período de 

centenas de Aparições da Virgem Maria e de Jesus, que na sua maioria 
esmagadora são ignoradas pelas pessoas, ficando este facto a se dever 
aos órgãos de comunicação serem controlados pelos senhores do 
mundo, que nada querem com Deus. Mas na realidade, tudo o que se 
passa de espiritual e com relação a Deus e ao Seu plano de Salvação 
da humanidade, é o que devia verdadeiramente ter interessado o 
homem. Mas não. Ele é progressivamente alienado de todas as coisas 
do espírito e cada vez se materializa mais e mais.  

O comunismo ateu devasta o mundo com as suas doutrinas 
diabólicas para destruir a família, a Fé em Deus e a paz no mundo. 

A foice e o martelo ceifam milhões de vida e tentam por todos os 
meios varrer das mentes de todas as suas vítimas, Deus. Deus para o 
comunismo ateu é o ópio do povo. Aos Dez Mandamentos da Lei de 
Deus, o comunismo ateu opõe os seus próprios. 
Os Dez mandamentos do comunismo ateu. 
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A Religião é o ópio dos povos e como o álcool obscurece a inteligência. 
Exigimos a separação completa da Igreja do Estado para termos armas 
espirituais no combate contra Deus. Os operários foram embrutecidos 
pela religião. (Lenine) 
2) Amaldiçoai o senhor vosso Deus. Não só devemos amaldiçoar a 
Deus e afastá-lo da sociedade, como amaldiçoarmos a cristandade e 
devemos considerar os cristãos, mesmo os melhores, como nossos 
piores inimigos. Estes pregam contrariamente aos nossos princípios: a 
caridade e o amor ao próximo. 
3) Desprezar o dia do senhor. Igrejas, conventos capelas, sejam 
destruídas ou transformadas em salões de divertimentos públicos, como 
cinemas, ou em lojas. (Lenine) 
Abolição do domingo e instituição da semana completa. (Programa da 
Terceira Internacional) 
4) Desprezar pai e mãe. Conforme a doutrina comunista, pai, mãe e 
filhos não têm ente si relações mútuas, nenhuma obediência, senão a 
igualdade seria impossível. Jamais será possível revolucionar enquanto 
existir a família e o respeito familiar. A família é uma instituição burguesa 
inventada pela Igreja. É preciso aniquilá-la. (Federação Feminina 
Comunista -1925) 
5) Matar. A violência há-de ser a alavanca da revolução. Vestidos em 
suas sotainas os padres morrerão lentamente nas ruas e sob as nossas 
vistas. Com prazer vendemos por uma boa garrafa de vinho o nosso 
lugar no céu para sentir esse prazer. Que dizes? Céu? Não, não o 
queremos. O que queremos é o inferno, e o prazer que me leva até lá! 
(Retice) 
Esta não é um. Esta outra não são dois. Com estas duas enforco os 
capitalistas. Agora sou pequeno ainda, mas quando for grande matarei 
capitalistas. (Canção infantil no livro "Moscovo desmascarado") 
6) A impureza é o nosso prazer. O clube amigo da infância tem lugares 
secretos para iniciar no vício as crianças. A entrada de jovens muito 
novas na maternidade não causas nenhuma impressão na Rússia. O 
camarada Kamenerv escreve: "A união dos sexos deve ser a diversão 
principal da juventude, pois custa menos que o teatro e é mais barato 
que o cinema". 
7) Furtar. Exploraremos os capitalistas quanto possível e isso não deve 
ser qualificado de roubo. (Ivo Ornit, Jornal comunista Belga) 
"Roubar o mais possível, porque tudo foi roubado". (Lenine) 
8) (?) 
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9) Desejar a mulher do próximo. Nenhum casamento, Amor livre. (Lei 
do casamento de 1-1-1928) 
A poligamia e a poliandria não são proibidas pela lei e valem pelo 
casamento válido quanto aos efeitos jurídicos. (Giduiz 1927) 
10) Preparai uma revolução universal. À bala o burguês. Não se poupe 
dinamite. (Perrant) 
 
Palavras de Lenine: "É preciso destruir a moral dos povos cristãos. Para 
destruir uma nação, basta abolir a sua moral. Em seguida ela cairá como 
um fruto maduro". 
O manifesto de 1957 ressalta a importância do poder sedutor do sexo 
feminino. Um homem depois de ter sido sexualmente corrompido é 
capaz de tudo. É preciso que o inimigo tenha relações sexuais com 
mulheres psicologicamente amestradas. 
O Partido Comunista ordena aos camaradas de fomentar no cinema tudo 
quanto é pornográfico, homossexual, para destruir as raízes da moral 
burguesa. 
 
 

 
 

 

Master Plan da maçonaria 

Ponto 9 - «É preciso adaptar a Missa aos novos tempos». 
“Que se empregue um pão quase corrente, que se o dê nas mãos, que 
se receba de preferência de pé ou sentados, nunca de joelhos, que se 
mastigue, que nada soe a SAGRADO, que se coma o que sobrar” ... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas eram as linhas de força e devastadoras do comunismo ateu dos 

partidos comunistas internacionais. 
 
 
 
 
 

As doutrinas maçónicas e a destruição da Eucaristia 
 
Por outro lado, a maçonaria, tendo consciência de que o grande 

baluarte da Doutrina Católica e o que mantinha viva a Fé, o espírito de 
Jesus dentro da Sua Igreja, era Ele próprio na Eucaristia, tenta por todos 
os meios delapidá-La. A maçonaria traça então o plano, que ficou 
conhecido como o "Master Plan" para destruir e Igreja Católica e a Fé 
em Deus. Este plano foi traçado, na mesma época do fecho do Concílio 
Vaticano II, nos E.U.A e descoberto pelo Dr. J. Dominguez que o deu a 
conhecer ao mundo: 

No ponto 9, deste plano diabólico, fica bem claro a intenção de 
destruir a Eucaristia. 
Master Plan da maçonaria 

 
 
 
Já muito antes deste plano, ainda no século XIX, mas já depois de o 

diabo ter sido largado sobre a Terra, os sacerdotes luciferinos atacavam 
raivosamente a Eucaristia. Eles bem sabiam que a Eucaristia é 
verdadeiramente o Corpo e o Sangue de Jesus, e por isso tentavam tudo 

Anticristo.htm#Master
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Estanislao Guaita e Pablo Roca 

Estanislao Guaita (conhecido por o Mago Negro ou o Poeta de 
satanás): 
«Temos de trabalhar activamente para conseguir que nos templos 
romanos se comungue de pé. No dia em que o conseguirmos, o nosso 
triunfo está assegurado»! 
 
Pablo Roca (ex-cónego de Perpignan, grau 33 da maçonaria) afirmou: 
«Será conveniente passar rapidamente a uma segunda fase, dando o 
Pão nas mãos desses antropófagos fanáticos». 
 
E Guaita acrescentava em 1889:  
«... com estes dois passos, o resto cairá como fruta madura: a Eucaristia 
será já um simples banquete-símbolo de filantropia universal». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padre Gobbi 1 de Novembro de 1973 

— Que sejam fiéis ao Papa e à Igreja a ele unida, com total obediência 
às suas ordens, prevenindo e secundando os seus desejos, propagando 
os seus ensinamentos, defendendo-o de todo o ataque, prontos a 
combater até ao derramamento do sangue, para estarem sempre unidos 
ao Santo Padre e serem fiéis ao Evangelho. 
Em breve virá o tempo em que só quem estiver bem unido ao Papa 
conseguirá permanecer na fé de Meu Filho e salvar-se da grande 
apostasia que se propagará por toda a parte.  
 

para A destruir. Assim, Estanislao Guaita e Pablo Roca, defendiam as 
suas teses sub-reptícias. 
Estanislao Guaita e Pablo Roca 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este plano de destruição da Eucaristia continua e há-de continuar até 

ela ser oficialmente abolida pelo falso Papa que irá substituir o Papa 
eleito conciliarmente. 

A Virgem Maria não se cansa no entanto de Aparecer, chamando o 
homem à conversão, a se tornar adorador do Seu Divino Filho na 
Eucaristia, e levando-o para Deus. 

 
 

Apostasia ▲ 
 
A Apostasia é a pregação e divulgação de falsas doutrinas dentro da 

Igreja de Jesus Cristo. A Apostasia é também a perda da Fé. 
Sobre a Apostasia meditemos sobre o que a Virgem Maria comunicou 

ao Padre Gobbi. 
Diversas Mensagens da Virgem Maria ao Padre Gobbi  
 
 
 
 
 
Estarem sempre unidos ao Santo Padre e serem fiéis ao Evangelho. 
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Padre Gobbi 13 de Maio de 1976 
Esta é, pois, a hora de recorrer ao grande remédio que o Pai vos oferece 
para resistir às seduções do maligno e para vos opordes à verdadeira 
apostasia que se propaga cada vez mais entre os meus pobres filhos: 
Consagrai-vos ao meu Coração Imaculado.   
 
Padre Gobbi 8 de Setembro de 1985 

Resta ainda pouco de tempo favorável concedido à humanidade para a 
sua conversão. Olhai para a vossa. 
A causa desta tão vasta difusão de erros, e desta grande apostasia são 
os Pastores infiéis. Eles silenciam, quando pelo contrário devem falar 
com coragem, condenando o erro e defendendo a Verdade. Não 
intervêm, quando devem desmascarar os lobos vorazes, que se 
introduzem no rebanho de Cristo, camuflados com vestes de cordeiro. 
São cães mudos que deixam os lobos dilacerarem o seu rebanho. Vós, 
porém, deveis falar com energia e coragem para condenar o erro e 
espalhar tão somente a Verdade. Chegou a hora do vosso testemunho 
público e corajoso. 
 
Padre Gobbi 6 de Setembro de 1986  

A Igreja de Jesus é chagada, pelo contágio maléfico da infidelidade e da 
apostasia. 
As forças do ateísmo e da maçonaria, infiltradas no seu interior, 
conseguiram romper sua unidade interna e obscurecer o esplendor da 
sua santidade. 
Estes são os tempos preditos por Mim, em que Cardeais se opõem a 
Cardeais, Bispos a Bispos, Sacerdotes a Sacerdotes, e o rebanho de 
Cristo é dilacerado por lobos vorazes, que se introduziram sob as vestes 
de inermes e mansos cordeiros. 
Entre estes, há, também, alguns que ocupam lugares de grande 
responsabilidade e, por meio deles, satanás conseguiu penetrar e actuar 
no próprio vértice da Igreja. 
 
Padre Gobbi 7 de Outubro de 1986  

Por isso, quero revelar-vos três insídias, que fazem parte de uma 
estratégia particular, usada pelo meu Adversário, nesta grande batalha. 

 
 
 
 
 
 
Consagrai-vos ao meu Coração Imaculado. 
 
 
 
 
 
 
 
Desmascarar os lobos vorazes, que se introduzem no rebanho de 

Cristo, camuflados com vestes de cordeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
As forças do ateísmo e da maçonaria, infiltradas no interior da Igreja. 
 
 
 
 
 
 
Satanás conseguiu penetrar e actuar no próprio vértice da Igreja. 
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— A primeira: consiste em espalhar a certeza de que já conseguiu 
conquistar o mundo inteiro, que instaurou nele o seu reino e aí exercita 
plenamente seu poder. 
— A segunda: de ter conseguido colocar a Igreja numa situação de 
grave dificuldade, sacudindo-a desde os fundamentos, com o vento da 
contestação, da divisão, da infidelidade e de apostasia. 
— A terceira insídia: ter conseguido espalhar por toda parte, através de 
todos os meios de comunicação social, suas obras más de destruição e 
morte. 
 
Padre Gobbi 31 de Dezembro de 1987 

A grande tribulação 
Nos Evangelhos, nas Cartas dos Apóstolos, no livro do Apocalipse vos 
foram claramente descritos os indícios seguros, para fazer-vos 
compreender qual é o período da grande tribulação. 
Todos estes sinais estão se realizando neste vosso tempo. 
— Antes de tudo uma grande apostasia está difundindo-se por toda 
parte na Igreja, pela falta de fé que se alastra também entre os seus 
próprios pastores.  
— Depois, no vosso tempo, multiplicam-se catástrofes de ordem 
natural, como terramotos, secas, inundações, desastres que causam 
morte repentina de milhares de pessoas, seguidas de epidemias e de 
males incuráveis que se difundem por toda parte. 
— Além disso, os vossos dias estão assinalados por contínuos rumores 
de guerras, que se multiplicam e fazem, cada dia, inúmeras vítimas.  
— Enfim, no vosso tempo, ocorrem grandes sinais no sol, na lua e nas 
estrelas. O milagre do sol ocorrido em Fátima foi um sinal, que vos dei, 
para advertir-vos de que já estão próximos os tempos destes 
extraordinários fenómenos que acontecem no céu.  
Como os brotos que despontam nas árvores vos dizem que chegou a 
Primavera, assim estes grandes sinais que se realizam, no vosso tempo, 
dizem-vos que já está próxima de vós a grande tribulação, que vos 
prepara para a nova era, que Eu vos prometi com o triunfo do meu 
Coração Imaculado no mundo. 
 
Padre Gobbi 11 de Junho de 1988 

A hora da grande apostasia chegou. 
… 
Existe uma subtil e diabólica táctica, tramada secretamente pela 
maçonaria, que é usada hoje nas confrontações ao Santo Padre 

 
Ter conseguido colocar a Igreja numa situação de grave dificuldade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma grande apostasia está difundindo-se por toda parte na Igreja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existe uma subtil e diabólica táctica, tramada secretamente pela 

maçonaria, que é usada hoje nas confrontações ao Santo Padre. 
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para colocar em ridículo a sua Pessoa e a sua obra e para tornar em vão 
o seu Magistério. 
Vítimas da grande apostasia são os meus filhos que muitas vezes sem 
estarem conscientes disso, deixam-se arrastar por esta grande onda de 
erros e de males. 
Vítimas da grande apostasia são muitos Bispos, Sacerdotes, 
Religiosos e Fiéis. 
 
Padre Gobbi 18 de Setembro de 1988 

É um período de dez anos. 
São dez anos muito importantes. São dez anos decisivos. 
Peço-vos que os passeis Comigo, pois entrastes no período final do 
segundo advento, que vos conduz ao triunfo do meu Coração Imaculado, 
na gloriosa vinda do meu filho Jesus. 
Neste período de dez anos completar-se-á a plenitude do tempo, que 
vos foi indicada por Mim, a começar em La Salette até as minhas últimas 
e actuais aparições. 
Neste período de dez anos terá o seu apogeu a purificação, que há 
anos estais vivendo e por isso, para todos serão maiores os sofrimentos. 
Neste período de dez anos, completar-se-á o tempo da grande 
tribulação, que vos foi predita na divina Escritura, antes da segunda 
vinda de Jesus. 
Neste período de dez anos manifestar-se-á o mistério de iniquidade, 
preparado pela difusão sempre maior da apostasia. 
Neste período de dez anos realizar-se-ão todos os segredos que Eu 
tenho revelado a alguns de meus filhos e cumprir-se-ão todos os 
acontecimentos que vos foram preditos por Mim. 
Abri-me as portas dos vossos corações e deixai-me operar em vós. 
 
Padre Gobbi 13 de Junho de 1989 

Jesus é a Verdade, porque é Ele - Palavra viva - fonte e sinete de toda 
a divina revelação. 
Então, a maçonaria eclesiástica age para obscurecer a Sua divina 
Palavra, por meio de interpretações naturais e racionais, na tentativa de 
torná-la mais compreensiva e acolhida, a esvazia de todo o seu conteúdo 
sobrenatural. 
Assim se difundem os erros, em todas as partes da própria Igreja 
Católica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste período de dez anos realizar-se-ão todos os segredos que Eu 

tenho revelado a alguns de meus filhos. 
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Por causa da difusão destes erros, hoje muitos se afastam da verdadeira 
fé, realizando-se a profecia que eu vos fiz em Fátima: Virão tempos em 
que muitos perderão a verdadeira fé. - A perda da fé é Apostasia. 
A maçonaria eclesiástica age, de modo enganoso e diabólico, para 
conduzir todos à apostasia. 
 
Padre Gobbi 13 de Maio de 1991 

O Papa do meu segredo 
Hoje vos confirmo que este é o Papa do meu segredo; o Papa de quem 
falei às crianças durante as aparições; o Papa do meu amor e da minha 
dor.  
Quando este Papa tiver cumprido a missão que Jesus lhe confiou e Eu 
descer do céu para acolher o seu sacrifício, todos sereis envoltos por 
uma densa treva da apostasia, que terá se tornado então generalizada. 
Permanecerá fiel só aquele pequeno resto que, nestes anos, acolhendo 
o meu convite materno se deixou guardar no refúgio seguro do meu 
Coração Imaculado. 
E será este pequeno resto fiel, por Mim preparado e formado, que terá a 
missão de receber o Cristo que voltará a vós na glória, dando assim inicio 
à nova era que vos espera. 
 
Padre Gobbi 31 de Dezembro de 1992  

O fim dos tempos 
Tenho-vos anunciado repetidas vezes que se aproxima o fim dos tempos 
e a vinda de Jesus na glória. Agora quero ajudar-vos a compreender os 
sinais descritos na Sagrada Escritura, que indicam estar já próximo o 
seu glorioso retorno. 
Esses sinais são claramente indicados no Evangelho, nas Cartas 
de S. Pedro e de S. Paulo, e estão se realizando nestes anos. 
— O primeiro sinal é a difusão dos erros, que levam à perda da fé e à 
apostasia. 
Esses erros são propagados por falsos mestres, por célebres teólogos 
que não ensinam mais as verdades do Evangelho, mas perniciosas 
heresias, baseadas em raciocínios humanos e errados. 
É por causa do ensino dos erros que se perde a verdadeira fé e se 
difunde por toda parte a grande apostasia. 
"Prestai atenção e não vos deixeis iludir, porque muitos procurarão 
enganar um grande número. Virão falsos profetas e enganarão 
muitíssimos." (Mt 24, 4-5.11). 

 
A perda da fé é Apostasia. 
 
 
 
 
 
Hoje vos confirmo que o Papa João Paulo II, é o Papa do meu 

segredo. 
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"O Dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a grande apostasia." 
(2Ts 2,3) 
 
 
Padre Gobbi 15 de Setembro de 1993 

A causa da minha grande dor  
Justamente nesta Nação vos dei um sinal extraordinário, fazendo 
descer, por mais de cem vezes, lágrimas copiosas dos olhos de uma 
estátua minha, na qual sou representada como Mãe das Dores aos pés 
da Cruz do meu filho Jesus. 
A apostasia e o grande cisma na Igreja está para acontecer e o grande 
castigo que vos pré-anunciei neste lugar já está às portas. Descerá fogo 
do céu e grande parte da humanidade será destruída. Aqueles que 
sobreviverem invejarão os mortos porque em toda a parte haverá 
desolação, morte e ruína. 
 
 
Padre Gobbi 11 de Março de 1995 - Em FÁTIMA 

O meu segredo diz respeito à Igreja. 
Será levado ao término a grande apostasia na Igreja, que se difundirá 
em todo o mundo, o cisma será consumado no afastamento geral do 
Evangelho e da verdadeira Fé. 
Na Igreja entrará o homem iníquo, que se opõe a Cristo, e que levará ao 
seu interior o abomínio da desolação, assim dando cumprimento ao 
horrível sacrilégio do qual falou o profeta Daniel. (Mateus 24,15) 
O meu segredo diz respeito à humanidade. 
A humanidade chegará ao cume da corrupção e da impiedade, da 
rebelião a Deus e da aberta oposição à sua Lei de Amor. Ela conhecerá 
a hora do seu maior castigo, que já nos foi predito pelo profeta Zacarias. 
(Zacarias 13,7-9) 
Então, este lugar (Fátima) aparecerá para todos como sinal 
luminoso da minha presença materna, na hora suprema da vossa 
grande tribulação. 
Daqui a Minha Luz difundir-se-á em toda a parte e desta fonte jorrará 
a água da divina misericórdia, que descerá para orvalhar a aridez 
de um mundo, já reduzido a um imenso deserto. 
 
 
 
 

O Dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a grande 
apostasia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descerá fogo do céu e grande parte da humanidade será 

destruída. Aqueles que sobreviverem invejarão os mortos porque 
em toda a parte haverá desolação, morte e ruína. 

 
 
 
O meu segredo diz respeito à Igreja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Então, este lugar (Fátima) aparecerá para todos como sinal 

luminoso. 
 
 
 
 

Aparições e Mensagens Divinas, Almas Vítimas ▲ 
 
Para além das Aparições que citei e das quais desenvolvi um pouco 

delas, no Volume II, há uma que não pode deixar de ser citada, que são 
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as visões e locuções de Maria Valtorta, em que ela reescreve os 
Evangelhos, com muito mais pormenor, com muitos mais diálogos, com 
muitos mais ensinamentos e explicações, do que aqueles que 
encontramos nos 4 Evangelistas. É uma obra obrigatória para quem 
quiser aprofundar a vida de Jesus e a Sua Boa-Nova. 

Surgem também neste século almas vítimas que se dão e entregam 
completamente nas mãos de Deus, para sofrerem a cruz que Deus lhes 
quiser dar, para com Ele serem co-redentoras. Nestas almas vamos 
encontrar a grande alma portuguesa deste século, a Alexandrina de 
Balasar, que, pela sua total entrega, evita que Portugal entre na Segunda 
Guerra Mundial. 

Depois das atrocidades da Segunda Grande Guerra, vem o período 
da guerra fria, que termina com a Perestroika, a queda do muro de Berlim 
e o fim da União Soviética. Tudo isto tinha sido profetizado em Fátima. 

A corrupção que o diabo desenvolveu ao longo de décadas, fez com 
que da sociedade civil começasse a se infiltrar na própria Igreja Católica. 
Este facto é mais notório a partir do Concílio Vaticano II em que a Virgem 
Maria vem alertar os sacerdotes e o povo de Deus através das 
Mensagens ao Padre Gobbi. A partir de 1961 dão-se as para cima de 
2.000 aparições de Garabandal e as grandes profecias para o fim deste 
século. 

As aparições de Medjugorje, são também ponto importante da história 
deste século, mas pouco se tem falado delas… 

Ao mesmo tempo que todas estes acontecimentos maravilhosos se 
vão dando discretamente, a humanidade continua vertiginosamente a 
caminho da autodestruição, cega e surda com relação aos apelos do 
Céu para voltar a Deus. A humanidade continua cada vez mais 
insensível aos apelos lancinantes e aflitos da Mãe de todos nós, à 
Rainha de todo o Universo, que incessantemente nos vem comunicar os 
perigos que nos espreitam. 

É neste clima de frenesim, em que o mundo inteiro vive, que nos 
chegam as Mensagens da Virgem Maria dadas ao Padre Gobbi, 
desvendando a linguagem enigmática do Apocalipse de S. João 
Evangelista, quando exilado na ilha de Patmos, e que relata de uma 
forma muito própria o que São João viu quando foi arrebatado pelo 
Espírito Santo.  

Nas mensagens da Virgem Maria ao Padre Gobbi, Ela dá-nos uma 
tradução/interpretação da terminologia utilizada no Apocalipse, de tal 
forma que ele assume um significado claro e explícito nas suas 
passagens. 
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Apocalipse 12,13-18 
13 Quando o dragão viu que o tinham atirado para a terra, começou a 
perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino.  
14

 Mas foram dadas à mulher duas asas de águia real, para voar para o 
seu lugar de refúgio, onde ia ser alimentada durante três anos e meio, 
longe da serpente.  
15 

A serpente vomitou da sua boca contra a mulher um rio de água, para 
que o rio a engolisse.  
16

 Mas a terra veio em ajuda da mulher: abriu a boca e engoliu a água 
que o dragão tinha vomitado.  
17 O dragão ficou enfurecido contra a mulher e por isso foi combater o 
resto da sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de 
Deus e se mantêm fiéis a Jesus.  
18 E o dragão parou à beira do mar. 
 
Gobbi 6 de Maio de 1989  
5 Assim eu posso exercer, nestes vossos tempos, o grande poder que 
me foi dado pela Santíssima Trindade, para tornar inofensivo o ataque 
que o meu adversário, o dragão vermelho, desencadeou contra Mim, 
vomitando da sua boca um rio de águas para me submergir. 
6 O rio de águas é formado pelo conjunto de todas as novas doutrinas 
teológicas, que tentaram obscurecer a figura da vossa Mãe Celeste, 
negar os meus privilégios, redimensionar a devoção para comigo, e pôr 
em ridículo todos os meus devotos. 
 7 Por causa destes ataques do dragão, nestes anos, a piedade para 
comigo foi diminuindo entre muitos fiéis e, em alguns lugares, 
desapareceu completamente. 
 8 Mas em socorro da vossa Mãe Celeste vieram as duas asas da grande 
Águia. 
9 A grande águia é a palavra de Deus, sobretudo a palavra contida no 
Evangelho do meu filho Jesus. 

 
 

O comunismo ateu ▲ 
 
Na sua luta sem tréguas contra Deus e a Virgem Maria, satanás tenta 

desmerecer a sua imagem através de falsas doutrinas, para que a 
piedade e devoção a Nossa Senhora diminuam. 
Apocalipse 12,13-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Virgem Maria explica esta passagem do Apocalipse. 
Gobbi 6 de Maio de 1989 
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10 Entre os quatro Evangelhos, a águia indica o de S. João, porque é o 
que voa mais alto de todos, entra no coração da própria Santíssima 
Trindade, afirmando, com força, a divindade, a eternidade e a 
consubstancialidade do Verbo e a divindade de Jesus Cristo. 
11 As duas asas da águia são a palavra de Deus acolhida, amada e 
guardada com a fé e a palavra de Deus vivida com a Graça e a caridade. 
12 As duas asas da fé e da caridade - isto é, da Palavra de Deus por mim 
acolhida e vivida - permitiram-me voar acima do Rio de águas de todos 
os ataques movidos contra Mim, porque manifestaram ao mundo a 
minha verdadeira grandeza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apocalipse 12,1-5  
1 Apareceu no céu um sinal extraordinário. Era uma mulher, vestida de 
Sol, com a Lua debaixo dos pés, e uma coroa de doze estrelas na 
cabeça.  
2 Estava grávida e quase a dar à luz. Por isso gritava com dores de parto. 
3 Depois, apareceu no céu outro sinal. Era um grande dragão vermelho 
que tinha sete cabeças e dez chifres e uma coroa em cada cabeça.  
4 Com a cauda varreu uma terça parte das estrelas, e atirou-as para a 
Terra. Colocou-se diante da mulher que ia dar à luz, para lhe devorar o 
filho logo que nascesse. 
5 Ela deu à luz um menino, destinado a governar todas as nações com 
um bastão de ferro. Mas tiraram-lhe o filho e levaram-no para junto de 
Deus e do seu trono. 
 
Gobbi 14 de Maio de 1989  
9 Só o Espírito Santo pode vencer a potência e a força vitoriosa do 
enorme dragão vermelho, que, neste vosso século, se desencadeou por 
toda a parte, de maneira terrível, para seduzir e enganar toda a 
humanidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma das armas que é utilizada com maior eficácia pelo comunismo 

ateu é a propaganda, os meios de comunicação social, muito em especial 
a televisão neste fim de século que estamos vivendo. Os cornos que o 
dragão tem nas suas cabeças, a que o Apocalipse faz menção, são 
exactamente os meios de comunicação, já que se nos lembrarmos, 
antigamente era falando com chifres em frente da boca que se faziam 
ouvir os comandantes às suas tropas, da mesma forma que hoje em dia 
se utilizam os megafones. Mas os cornos também são símbolo de poder, 
uma das características da comunicação social. 

Contra o dragão vermelho só o poder do Espírito Santo conseguirá 
obter vitória.  
Apocalipse 12,1-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Virgem Maria explica esta passagem do Apocalipse. 
Gobbi 14 de Maio de 1989  
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10 O enorme dragão vermelho é o comunismo ateu que difundiu em toda 
a parte o erro da negação e da obstinada recusa de Deus. 
11 O enorme dragão vermelho é o ateísmo marxista, que se apresenta 
com dez chifres, isto é, com a potência de seus meios de comunicação, 
para conduzir a humanidade a desobedecer aos dez mandamentos de 
Deus, e com sete cabeças. tendo sobre cada uma delas um diadema, 
sinal de poder e realeza. As cabeças coroadas indicam as nações nas 
quais o comunismo ateu se estabeleceu e domina com a força do seu 
poder ideológico, político e militar. 
12 A enormidade do dragão manifesta claramente a vastidão das terras 
ocupadas pelo domínio incontrastado do ateísmo comunista. 
13 A sua cor é vermelha, porque usa a guerra e o sangue como 
instrumento das suas numerosas conquistas. 
14 O enorme dragão vermelho, conseguiu nestes anos, conquistar a 
humanidade com o erro do ateísmo teórico ou prático, que já seduziu 
todas as nações da terra. 
15 Conseguiu assim construir uma nova civilização sem Deus, 
materialista, egoísta, hedonista, árida e fria, que traz em si os germes da 
corrupção e da morte. 
16 O enorme dragão vermelho tem a missão diabólica de subtrair toda a 
humanidade do domínio de Deus, da glorificação da Santíssima 
Trindade, da plena actuação do desígnio do Pai que, por meio do Filho 
a criou para sua glória. 
17 O Senhor me revestiu da sua luz e o Espírito Santo me revestiu da sua 
potência, assim eu apareço como um grande sinal no céu, Mulher 
vestida de sol, porque tenho a missão de subtrair a humanidade do 
domínio do enorme dragão vermelho e reconduzi-la toda à perfeita 
glorificação da Santíssima Trindade. 
 
 
 
 
 
Apocalipse 12,7-9  
7 Foi então que no céu se deu uma batalha. Miguel e os seus anjos 
declararam guerra ao dragão, e, por sua vez, o dragão e os seus anjos 
responderam,  
8 mas foram vencidos e desapareceram do céu definitivamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A batalha que se trava entre Satanás e Deus não se trava só na Terra, 

mas também nos céus, num plano que nos transcende, no plano 
Espiritual. 

Esta batalha é ganha pelas forças de Deus e o dragão vermelho é 
derrotado. Ou seja, o comunismo é derrotado na Rússia e em todo o 
mundo.  
Apocalipse 12,7-9 
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9 O grande dragão foi esmagado. Ele é a antiga serpente, aquele a quem 
chamam Diabo e Satanás, o sedutor de toda a gente. Ele e os seus anjos 
foram atirados para a terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apocalipse 13,1-2  
1 Vi uma fera que saía do mar. Tinha dez chifre e sete cabeças. Levava 
uma coroa em cada chifre e nas cabeças estava escrito um nome 
ofensivo contra Deus.  
2 A besta que eu vi era parecida com um pantera, com patas como as de 
um urso e boca como de um leão. O dragão entregou-lhe o seu poder, o 
seu trono e a sua grande autoridade. 
 

Gobbi 3 de Junho de 1989 
7 Nesta terrível luta sai do mar, para ajudar o dragão, uma besta 
semelhante a uma pantera. 
8 Se o dragão vermelho é o ateísmo marxista, a besta negra é a 
maçonaria. 
9 O dragão se manifesta no vigor da sua potência; a besta negra ao 
contrário, age na sombra, se esconde, se oculta, de modo a entrar em 
toda a parte. 
10 Ela tem as patas de um urso e a boca de um leão, porque opera em 
toda a parte com astúcia e com os meios de comunicação social, isto é, 
da propaganda. 
11 As sete cabeças indicam as várias lojas maçónicas, que agem em toda 
a parte de maneira traiçoeira e perigosa. 
12 Esta besta negra tem dez chifres e sobre os chifres dez diademas, que 
são sinais de domínio e de realeza. 
13 A maçonaria domina e governa todo o mundo por meio dos dez chifres. 
14 O chifre, no mundo bíblico, foi sempre um instrumento de amplificação, 
um modo de fazer a própria voz ser ouvida mais alto, um forte meio de 
comunicação. 

 
 
 
 
 

A maçonaria ▲ 
 
Nesta luta contra Deus, e a favor do afastamento da humanidade do 

seu Criador, vem acorrer ao lado do ateísmo, a maçonaria. A maçonaria, 
como sociedade secreta, luta na sombra e mina os alicerces do 
cristianismo. A maçonaria infiltra-se na própria igreja católica e controla-
a quase por completo.  
Apocalipse 13,1-2 

 
 
 
 
 
 
 

A Virgem Maria explica esta passagem do Apocalipse. 
Gobbi 3 de Junho de 1989 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVELAÇÕES BÍBLICAS E PRIVADAS TRATADO  

 

198                                                                                                                                                                                                         198 

15 Por isso, Deus comunicou a sua vontade ao seu povo por meio de dez 
chifres que tornaram a sua lei conhecida: os dez mandamentos. 
16 Quem os acolhe e os observa caminha na vida sobre a estrada da 
divina Vontade, da alegria e da paz. 
 
 
Gobbi 3 de Junho de 1989  
3 Já formei para mim o meu exército, com os filhos que acolheram o meu 
convite e escutaram a minha voz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apocalipse 13,11-15  
11 Vi depois outra fera que saía da terra. Tinha dois chifres como um 
cordeiro, mas falava como um dragão.  
12 Ela exerce todo o poder da primeira fera na sua presença. Consegue 
que a terra e os seus habitantes adorem a primeira fera, a que tinha a 
ferida mortal curada.  
13 Esta segunda fera faz grandes prodígios. Até consegue que o fogo 
desça do céu à terra, à vista de toda a gente.  
14 Por causa dos prodígios que realiza na presença da primeira fera, 
consegue enganar os habitantes da terra, levando-os a fazerem uma 
estátua em honra da fera que foi ferida à espada e que conseguiu 
sobreviver.  
15 Recebeu poder para dar vida à estátua da primeira fera, de maneira 
que esta estátua pudesse falar e condenar à morte os que não a querem 
adorar. 
 

 
 
A se opor a esta infiltração na igreja de Deus estão os aderentes ao 

Movimento Sacerdotal Mariano (MSM) e Movimento Leigo Mariano 
(MLM), criados pela Virgem Maria através da sua mensagem ao Padre 
Gobbi.  
Gobbi 3 de Junho de 1989  

 
 
 
No plano político a maçonaria adapta-se como um camaleão às 

situações. E assim vêem-se substituir regimes políticos caducos que 
eram dominados pela maçonaria, e que podem-se conotar com a cabeça 
ferida da besta, por outros a quem a maçonaria episcopal vem dar uma 
mão a regimes políticos mais que duvidosos.  

Mas a maçonaria não se limita a operar na esfera laica, social e 
política. 

A maçonaria infiltra-se no seio da própria Igreja Católica, muito 
em especial na hierarquia, com o fito de destruir não só a Igreja, bem 
como o próprio Cristo. Paralelamente surgem também seitas religiosas, 
onde são operadas maravilhas, para dividir os cristãos e em geral os 
crentes. Aí, a forma de operar é a de, fazendo maravilhas, chamar para 
si a atenção dos crentes e angariar fundos. 
Apocalipse 13,11-15 
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Gobbi 13 de Junho de 1989  
6 Para conseguir este fim, à besta negra que sobe do mar, vem da terra 
em auxílio, uma besta com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. 
7 O cordeiro, na divina Escritura, sempre foi o símbolo do sacrifício. 
8 Na noite do êxodo, foi sacrificado o cordeiro e, com o seu sangue, foram 
aspergidos os umbrais das casas dos hebreus para subtraí-los ao 
castigo, que ao contrário, golpeou todos os egípcios. 
9 A Páscoa hebraica recorda este facto todos os anos, com a imolação 
de um cordeiro, que é sacrificado e consumido. 
10 Sobre o Calvário Jesus Cristo se imola para a redenção da 
humanidade, se faz Ele próprio nossa Páscoa e se torna o verdadeiro 
Cordeiro de Deus que tira todos os pecados do mundo. 
11 A besta traz sobre a cabeça dois chifres semelhantes aos de um 
cordeiro. 
12 Ao símbolo do sacrifício está intimamente unido o do sacerdócio: os 
dois chifres. 
13 Um chapéu com dois chifres era usado pelo Sumo Sacerdote no 
Velho Testamento. 
14 A mitra - com dois chifres - usam os bispos na Igreja, para indicar a 
plenitude de seu Sacerdócio. 
15 A besta negra, semelhante a uma pantera, indica a maçonaria; a besta 
com dois chifres, semelhante a um cordeiro, indica a maçonaria infiltrada 
no interior da Igreja, isto é, a maçonaria eclesiástica, que se difundiu, 
sobretudo, entre os membros da hierarquia. 
16 Esta infiltração maçónica, no interior da Igreja, já vos foi predita por 
mim em Fátima, quando vos anunciei que satanás se introduziria até o 
vértice da Igreja. 
17 Se o objectivo da maçonaria é de conduzir as almas à perdição, 
levando-as ao culto de falsas divindades, o objectivo da maçonaria 
eclesiástica é, por outro lado, de destruir Cristo e a sua Igreja, 
construindo um novo ídolo, isto é, um falso Cristo e uma falsa Igreja. 
 

 
 

 
 
 
 
 

A Virgem Maria explica esta passagem do Apocalipse. 
Gobbi 13 de Junho 1989  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A besta do Apocalipse e o 666 ▲ 
 
A maçonaria junta cada vez mais em torno de si os seus aderentes, 

sedentos de promoções e de dinheiro. Estes maçons, treinados nas 
diversas lojas, são como que fichados e marcados, de tal maneira que 
todos os que não forem inscritos, sofrem perseguições, muitas delas 
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Apocalipse 13,16-18  
16 A besta obrigou toda a gente a ser marcada com um sinal na mão 
direita ou na fronte, fossem eles grandes ou pequenos, ricos ou pobres, 
livres ou não.  
17 Assim, ninguém pode comprar ou vender, se não tiver esse sinal, o 
nome da besta ou número correspondente ao seu nome. 
18 Agora é preciso sabedoria: quem for inteligente decifre o número da 
besta, que é o número de um homem. E o seu número é seiscentos e 
sessenta e seis. 
 
Padre Gobbi, 17 de Junho 1989  
6 A maçonaria eclesiástica recebe ordens e poder das lojas maçónicas e 
trabalha para conduzir secretamente todos a fazer parte destas seitas 
secretas. 
7 Assim, impele os ambiciosos com a perspectiva de uma carreira fácil; 
enche de bens os sedentos por dinheiro; ajuda os seus membros a se 
projectarem e a ocuparem os postos mais importantes, enquanto 
marginaliza, de maneira traiçoeira, mas decidida, todos os que se 
recusam a participar do seu desígnio. 
8 De facto, a besta semelhante a um cordeiro exerce todo o poder da 
primeira besta, em sua presença, e constringe a terra e os seus 
habitantes a adorar a primeira besta. 
9 A maçonaria eclesiástica chega até mesmo a construir uma estátua em 
honra da besta e constringe todos a adorar esta estátua. 
10 Mas, segundo o primeiro mandamento da santa lei do Senhor, só a 
Deus se deve adorar e só a Ele deve ser dada qualquer forma de culto. 
11 Então se substitui DEUS por um ídolo, poderoso, forte, dominador, um 
ídolo tão poderoso, que pode mandar matar todos os que não adoram a 
estátua da besta. 
12 Um ídolo tão forte e dominador, que faz com que todos, pequenos e 
grandes, ricos e pobres, livres e escravos recebam uma marca sobre a 
mão direita e sobre a fronte, e que ninguém possa comprar ou vender 
sem que tenha tal marca, ou seja, o nome da besta ou o número do seu 
nome, este grande ídolo, construído para ser adorado e servido por 
todos, como já vos revelei na mensagem precedente, é um falso Cristo 
e uma falsa Igreja. 
13 Mas qual é o seu nome? 

subtis e às escondidas de toda a gente. Aos lugares de topo só chegam 
normalmente os maçons.  
Apocalipse 13,16-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Virgem Maria explica esta passagem do Apocalipse. 

Padre Gobbi, 17 de Junho 1989  
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14 No capítulo 13 do Apocalipse está escrito: Aqui está a sabedoria. 
Quem tem inteligência calcule o número da besta: ele representa um 
nome de homem. E tal número é 666. - Com inteligência, iluminada pela 
luz divina da sabedoria, consegue-se decifrar no número 666 o nome de 
um homem e este nome, indicado por tal número, é o do anticristo. 
15 Lúcifer, a antiga serpente, o diabo ou satanás, o dragão vermelho, 
torna-se nestes últimos tempos, o anticristo. 
16 Já o apóstolo João afirmava que quem nega que Jesus Cristo é Deus, 
este é o anticristo. 
17 A estátua ou o ídolo, construído em honra da besta, para ser adorado 
por todos os homens é o anticristo. 
18 Calculai agora o seu número 666, para compreender como ele indica 
o nome de um homem. 
19 O número 333 indica a divindade. 
20 Lúcifer rebela-se contra Deus por soberba, porque quer colocar-se 
acima de Deus. 
21 O 333 é o número que indica o mistério de Deus, aquele que quer se 
colocar acima de Deus leva o sinal de 666, portanto este número indica 
o nome de Lúcifer, satanás, isto é, daquele que se coloca contra Cristo, 
do anticristo. 
22 O 333 indicado uma vez, isto é, por 1, exprime o mistério da unidade 
de Deus. 
23 O 333 indicado duas vezes, isto é, por 2, indica as duas naturezas, a 
divina e a humana, unidas na Pessoa divina de Jesus Cristo. 
24 O 333 indicado três vezes, isto é, por 3 indica o mistério das três 
pessoas divinas, isto é, exprime o mistério da Santíssima Trindade. 
25 Portanto o número 333, expresso uma, duas e três vezes, exprime os 
mistérios principais da fé católica, que são: 1º: a Unidade e a Trindade 
de Deus; 2º: a encarnação, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso 
Senhor Jesus Cristo. 
26 Se o número 333 indica a Divindade, aquele que se quer colocar 
acima do próprio Deus é indicado pelo número 666. 
27 O número 666, indicado uma vez, isto é, por 1, exprime o ano 666. 
28 Seiscentos e sessenta e seis. 
29 Neste período histórico, o anticristo se manifesta através do Islão, que 
nega directamente o mistério da divina Trindade e a Divindade de nosso 
Senhor Jesus Cristo. 
30 O islamismo, com a sua força militar, se desencadeia por toda a parte, 
destruindo todas as antigas comunidades cristãs, invade a Europa e só 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste período histórico, o anticristo se manifesta através do Islão, que 

nega directamente o mistério da divina Trindade e a Divindade de nosso 
Senhor Jesus Cristo. 
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por minha materna e extraordinária intercessão, solicitada fortemente 
pelo Santo Padre, não consegue destruir completamente a cristandade. 
31 O 666 indicado duas vezes, isto é, por 2, exprime o ano de 1332, mil 
trezentos e trinta e dois. 
32 Neste período histórico, o anticristo se manifesta com um ataque 
radical à fé na Palavra de Deus. 
33 Através dos filósofos, que começam a dar um valor exclusivo à ciência 
e depois à razão, tende-se gradualmente a construir como único critério 
de verdade somente a inteligência humana. Nascem os grandes erros 
filosóficos, que continuam nos séculos até os vossos dias. 
34 A importância exagerada dada à razão, como critério exclusivo de 
verdade, leva necessariamente à destruição da fé na Palavra de Deus. 
35 De facto, com a reforma protestante, se rejeita a Tradição como fonte 
da Divina Revelação, e se aceita somente a Sagrada Escritura. 
36 Mas, também esta deve ser interpretada por meio da razão, e se rejeita 
obstinadamente o Magistério autêntico da Igreja hierárquica, à qual 
Cristo confiou a guarda do depósito da fé. 
37 Cada um é livre para ler e para compreender a Sagrada Escritura, 
segundo a sua interpretação pessoal. 
38 Desta maneira é destruída a fé na Palavra de Deus. 
39 Obra do anticristo, neste período histórico, é a divisão da Igreja, a 
consequente formação de numerosas confissões cristãs, que são 
gradualmente impelidas a uma perda cada vez mais extensa da 
verdadeira fé na Palavra de Deus. 
40 O número 666 indicado três vezes, isto é, por 3, exprime o ano de 
1998, mil novecentos e noventa e oito. 
41 Neste período histórico, a maçonaria ajudada pela maçonaria 
eclesiástica, conseguirá o seu grande intento: construir um ídolo para 
colocar no lugar de Cristo e da sua Igreja. 
42 Um falso Cristo e uma falsa Igreja. Portanto, a estátua construída em 
honra da primeira besta, para ser adorada por todos os habitantes da 
terra e que assinalará com a sua marca todos aqueles que queiram 
comprar ou vender, é a do anticristo. 
43 Chegaste assim ao vértice da purificação, da grande tribulação e da 
apostasia. 
44 A apostasia será então generalizada porque quase todos seguirão 
o falso Cristo e a falsa Igreja. 
45 Então, será aberta a porta para o aparecimento do homem ou da 
própria pessoa do anticristo! 

 
 
 
 
Neste período histórico, o anticristo se manifesta com um ataque 

radical à fé na Palavra de Deus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste período histórico, a maçonaria ajudada pela maçonaria 

eclesiástica, conseguirá o seu grande intento: construir um ídolo para 
colocar no lugar de Cristo e da sua Igreja. 

 
 
 
 
 
 
A apostasia será então generalizada porque quase todos 

seguirão o falso Cristo e a falsa Igreja. 
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46 Eis, filhos predilectos, porque vos quis iluminar sobre as páginas do 
Apocalipse, que se referem aos tempos em que viveis. 
 
 
 
 
Padre Gobbi, 8 de Setembro de 1989  
7 Estes são os tempos nos quais os partidários daqueles que se opõe a 
Cristo são assinalados com a sua marca sobre a fronte e sobre a mão. 
8 A marca sobre a fronte e sobre a mão é a expressão de total 
dependência daquele que é significado por este sinal. 
9 O sinal indica que aquele que é o inimigo de Cristo, isto é, o anticristo, 
e a sua marca que vem impressa, significa o completo pertencer da 
pessoa assinalada ao exército daquele que se opõe a Cristo e luta contra 
o seu divino e real domínio. 
10 A marca é impressa sobre a fronte e sobre a mão. 
11 A fronte indica a inteligência, porque a mente é a sede da razão 
humana. 
12 A mão exprime a actividade humana, porque é com as suas mãos que 
o homem opera e trabalha. 
13 Portanto, é a pessoa que está assinalada com a marca do anticristo 
na sua inteligência e na sua vontade. 
14 Quem se deixa assinalar com a marca sobre a fronte é levado a 
acolher a doutrina da negação de Deus, da recusa da sua lei, do ateísmo 
que, nestes tempos, é cada vez mais difundido e propagandeado. 
15 É assim impelido a seguir as ideologias hoje em moda e fazer-se 
propagador de todos os erros. 
16 Quem se deixa assinalar com a marca sobre a mão é obrigado a agir 
de maneira autónoma e independente de Deus, ordenando a própria 
actividade à procura de um bem só material e terreno. 
17 Assim subtrai a sua acção ao desígnio do Pai, que quer iluminá-la e 
sustentá-la com a sua divina providência; ao amor do Filho que torna a 
fadiga humana um meio precioso para a sua própria redenção e 
santificação; ao poder do Espírito Santo que age em toda a parte para 
renovar interiormente cada criatura. 
18 Aquele que é assinalado com a marca sobre a mão trabalha só para 
si próprio, para acumular bens materiais, faz do dinheiro o seu deus e 
torna-se a vítima do materialismo. 
19 Quem é assinalado com a marca sobre a mão faz do próprio eu o 
centro de todo o seu agir, olha os outros como objecto para usar e para 

 
 
Mas também aos que combatem a maçonaria através da oração, 

também lhes será imposto um sinal mais importante que o da maçonaria, 
e que servirá para distinguir os filhos da Luz dos filhos das trevas. 
Padre Gobbi, 8 de Setembro de 1989  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVELAÇÕES BÍBLICAS E PRIVADAS TRATADO  

 

204                                                                                                                                                                                                         204 

desfrutar para o proveito próprio e torna-se vítima do egoísmo 
desenfreado e da falta de amor. 
20 Se o meu adversário assinala, com a sua marca, todos os seus 
sequazes, chegou o tempo no qual também Eu, vossa Celeste 
Comandante, assinalo com o meu sinete materno, todos aqueles que 
são consagrados ao meu Coração Imaculado e fazem parte do meu 
exército. 
21 Imprimo sobre a vossa fronte o meu sinete com o sinal santíssimo da 
Cruz de meu Filho Jesus. 
... 
26 Para isso imprimo também sobre a vossa mão o meu sinete que é o 
sinal do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
... 
30 Meus filhos predilectos, deixai-vos todos ser assinalados sobre a 
fronte e sobre a mão com o meu materno sinete,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padre Gobbi, 13 de Outubro de 1989  
5 Quantas vezes vos convidei a caminhardes pela estrada da 
mortificação dos sentidos, do domínio das paixões, da modéstia, do bom 
exemplo, da pureza e da santidade. 
6 Mas a humanidade não acolheu o meu convite e continuou a 
desobedecer ao sexto mandamento da Lei do Senhor que prescreve a 
não cometer actos impuros. 
7 Pelo contrário, se quis exaltar tais transgressões e propô-las como 
conquista de um valor humano e de um modo novo de exercitar a própria 
liberdade pessoal. 
8 Assim hoje se chegou a legitimar como bons todos os pecados de 
impureza. 
... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A homossexualidade e os pecados da carne ▲ 
 
Nestes tempos que estamos vivendo, de falta de fé, de apostasia, de 

falta de amor, de falta de moral e cumprimento dos Mandamentos do 
Senhor, Maria vem continuamente nos avisando para mudarmos de vida 
e nos entregarmos totalmente a seu filho Jesus. No entanto poucos são 
os que a escutam. Os actos contra a pureza são hoje moeda corrente.  
Padre Gobbi, 13 Outubro de 1989  
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12 Os locais de divertimento - particularmente os cinemas e as discotecas 
- tornaram-se lugares de profanação pública da própria dignidade 
humana e cristã. 
13 É o tempo no qual o Senhor nosso Deus é continuamente e 
publicamente ofendido com os pecados da carne. 
 
 
 
 
 
 
 
Apocalipse 16,1  
1 Ouvi então uma voz forte que saía do santuário e que dizia aos sete 
anjos: "Derramem na terra as sete taças da ira de Deus." 
 

 

Padre Gobbi 13, Outubro de 1989  
14 Já a divina Escritura vos advertiu que quem peca por meio da carne, 
na própria carne encontra a sua justa punição. 
15 Assim chegou o tempo no qual o anjo do primeiro flagelo passa sobre 
o mundo, para que ele seja castigado segundo a vontade de Deus. 
 
 
 
Apocalipse 16,2  
20 primeiro anjo foi derramar a sua taça na terra. E apareceram chagas 
malignas e dolorosas nos homens que tinham o sinal da besta e que 
adoravam a sua estátua. 
 
Padre Gobbi, 13 Outubro de 1989  
16 O Anjo do primeiro flagelo incide na carne daqueles que se deixaram 
assinalar pela marca do monstro sobre a fronte e sobre a mão e 
adoraram a sua imagem, uma chaga dolorosa e maligna, que faz gritar 
de desespero aquele que foi ferido. 
17 Esta chaga representa as dores físicas que golpeiam o corpo devido 
às doenças graves e incuráveis. 
18 A chaga dolorosa e maligna é um flagelo para toda a humanidade, 
hoje tão pervertida, que construiu uma civilização ateia, materialista e 
faz da busca do prazer a finalidade suprema do viver humano. 

 
 
 
 
 
 
 

Os Grandes Flagelos de Deus ▲ 
 
À semelhança do que se passou com as sete pragas do Egipto, Deus 

manda sobre a terra os seus anjos com flagelos para tentar aplacar os 
erros que se difundem na humanidade.  
Apocalipse 16,1 

 
 
 

A Virgem Maria explica estas passagens sobre os flagelos. 
Padre Gobbi, 13 Outubro de 1989  

 
 
 
 
 
Um dos flagelos que vivemos hoje em dia é mandado sobre a carne, 

e são os tumores, cancros, a SIDA e várias epidemias  
Apocalipse 16,2 

 
 
 
 

Padre Gobbi, 13 Outubro de 1989  
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19 Alguns dos meus pobres filhos foram feridos por causa dos seus 
pecados impuros e das suas desordens morais e carregam em si 
mesmos o peso do mal que fizeram. 
20 Outros, ao contrário, são feridos, mesmo sendo bons e inocentes; 
então, o sofrimento deles serve para a salvação de muitos maus, por 
motivo da solidariedade que a todos vos une. 
21 O primeiro flagelo são os tumores malignos e toda a espécie de 
câncer, contra o qual a ciência nada pode fazer, não obstante o seu 
progresso em todos os sectores, doenças que cada vez mais se 
difundem e golpeiam o corpo humano, devastando-o de chagas 
dolorosíssimas e malignas. 
22 Filhos predilectos, pensai na difusão destas doenças incuráveis em 
toda a parte do mundo e nas milhões de mortes que elas fazem. 
23 O primeiro flagelo é a nova doença da SIDA., que fere sobretudo os 
meus pobres filhos vítimas da droga, dos vícios e dos pecados impuros 
contra a natureza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padre Gobbi, 17 de Fevereiro de 1988 

Não participeis de espectáculos profanos. 
Não percais tempo diante da televisão, que é o instrumento mais 
forte nas mãos do meu adversário, para difundir, por toda a parte, 
as trevas do pecado e da impureza. 
A televisão é o ídolo de que se fala no Apocalipse, construída para 
ser adorada por todas as nações da terra, à qual o Maligno 
transmite forma e movimento, para que se torne, nas suas mãos, 
um terrível meio de sedução e de perversão. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

A televisão, o falso ídolo para ser adorado pelas nações ▲ 
 
O demónio utiliza a televisão como meio de perversão de toda a 

gente, retirando o tempo de oração e trocando-o pela propaganda dos 
princípios contrário à Doutrina de Deus, tornando-se assim o novo falso 
ídolo, que ocupando o lugar central nos lares, é verdadeiramente 
adorado por todos. A televisão torna-se a imagem da besta, do novo 
ídolo, do anticristo, com som e movimento, e que é o fulcro da vida de 
muitos e por eles adorada, que ocupa um lugar de verdadeiro culto. 
Padre Gobbi, 17 de Fevereiro de 1988 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



REVELAÇÕES BÍBLICAS E PRIVADAS TRATADO  

 

207                                                                                                                                                                                                         207 

Padre Gobbi, 13 de Maio de 1984 

Não assistais espectáculos de televisão que corrompem a vossa 
castidade interior e produzem na alma tanta dissipação, depositando no 
coração sementes de mal. 
 
 
Padre Gobbi, 13 de Outubro de 1989 

Sobretudo a televisão tornou-se o perverso instrumento de um 
quotidiano bombardeamento de imagens obscenas, dirigidas a 
corromper a pureza da mente e do coração de todos. 
 
 
 

 
 
Padre Gobbi 3 de Dezembro de 1986 

Com frequência são justificados também, os mais graves pecados contra 
a natureza. como o aborto e o homossexualismo. 
Os pecados não são mais confessados. 
A que estado de grave enfermidade já chegastes! 
 
 
Padre Ottavio Michellini, 31-12-75  
Não sou Eu quem deseja as calamidades e desgraças que afligem os 
homens. Vós, homens, é que as provocais com a vossa perversão, com 
a vossa rebelião contra as leis divinas e naturais.  
Na oração do Pai Nosso, está tudo contido numa maravilhosa síntese. 
simples, acessível a todos e que nenhum Mestre no mundo poderia 
imitar.  

Padre Gobbi, 13 de Maio de 1984 

 
 
 
 
 

Padre Gobbi, 13 de Outubro de 1989 

 
 
 
 
Há uma profecia muito antiga, que me passou pelas mãos, em que é 

dito: "Haverá um tempo, em que as famílias terão em suas casas 
uma pequena caixa preta, através da qual o demónio entrará nas 
suas casas"! É óbvio que se referia à televisão. 

 
 
 
 

O aborto ▲ 
 
Em muitas mensagens é referido o aborto, como sendo um crime 

absolutamente abominável aos olhos de Deus, e o qual dá um imenso 
poder a satanás, que por isso tanto o suscita. 
Padre Gobbi 3 de Dezembro de 1986 

 
 
 
 
 
 

Padre Ottavio Michellini, 31-12-75  
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Os homens desta geração, no seu ridículo e pueril orgulho, perderam o 
sentido do bem e do mal e vão legalizando o crime: divórcio, aborto. 
casamentos anormais, poligamia de facto, etc.  
O homem esta a trabalhar activamente para a sua destruição. A sua 
soberba, o seu orgulho, a recusa de Deus, provocaram a derrocada 
que o fará sucumbir. 
 
Padre Ottavio Michellini, 20-2-76  
Compreendeste-Me, filho! Eu quero falar-te do aborto, abominável fruto 
de espíritos bloqueados por Satanás no seu ódio contra Deus e contra o 
homem.  
O aborto provocado é uma falta gravíssima, que tem origem em 
Satanás, porque é a transgressão da lei de meu Pai, que é uma Lei de 
Amor, tendente a conservar, defender e proteger o dom inestimável da 
vida.  
Filho, a legalização do aborto é o produto de uma contra-civilização 
materialista; mas quantos outros não existem: a violência, os crimes, a 
droga, a pornografia, a organização da corrupção, secretamente 
desejada e financiada ainda que publicamente deplorada.  
Se Eu te deixasse ver o verdadeiro rosto desta sociedade incrédula, 
repito-to: morrerias.  
 
José Luis, Portugal, Morelinho, em casa da família Simões,  

6 de Março de 1996 

… 
Muitos filhos não buscam a glória de Deus nem o bem dos seus 

irmãos, mas tão só o seu próprio interesse. Assim convido-vos meus 
pequenos a que oreis de maneira muito especial pelos médicos, que 
devem ser instrumentos de Deus para procurar a saúde física dos seus 
irmãos. 

… 
Meus pequenos, quantos destes filhos se condenam!  
Muitos médicos crucificam o Meu Filho através do aborto. Muitos 

deles não servem a Deus, mas sim o dinheiro e pouco lhes importa a 
missão que o Meu Filho lhes encomendou. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Padre Ottavio Michellini, 20-2-76  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Luis, Portugal, Morelinho, em casa da família Simões,  

6 de Março de 1996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O movimento feminista é de inspiração diabólica ▲ 
 
Este título pode ser à primeira vista um pouco chocante, mas depois 

de analisarmos os prós e os contras das consequências que advieram 
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Lucas 9,24 
24 Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas quem perder a 
sua vida por amor de Mim, esse a salvará.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de todo o movimento feminista que se gerou durante o passado século, 
concluiremos facilmente de que o saldo é bem negativo, quer em termos 
individuais, quer familiares e globais para a humanidade. 

Que as mulheres ansiassem por conseguirem sair de situações de 
injustiça em que muitas se encontravam, é motivo de grande satisfação 
para todo o verdadeiro cristão. Mas o que se passou é que o movimento 
no seu todo, encaminhou-se numa direcção bem perigosa e de tal 
maneira perniciosa, que passado este século de contestação e de luta 
pelos ditos "direitos da mulher", ela se encontra bem pior do que antes 
de começar a "lutar pelos seus direitos". 

Aqui temos de ver que muitas vezes o que é bom num plano 
meramente material, pode ser muito mau no plano espiritual. Se não se 
analisar as coisas deste ponto de vista, logicamente que não se chegará 
às mesmas conclusões. De facto, de que serve conquistar o mundo se 
se vier a perder a alma?  
Lucas 9,24 

 
Esta é a verdadeira questão: O que pretendemos nós conquistar? 

Pretendemos conquistar boas condições de vida na Terra, ou 
pretendemos conquistar um lugar no Paraíso Celeste por toda a 
Eternidade? Para o cristão não faz sentido andar a lutar por causas 
sociais, sejam elas muito boas aparentemente e aos olhos do mundo, 
mas sem serem por verdadeiro Amor Divino e com verdadeira Caridade 
Cristã, se vier a perder sua alma, por se ter limitado a fazer tudo por 
camaradagem, para ficar bem visto, para subir no conceito dos outros 
ou para atingir postos de chefia, com hipocrisia e por egoísmo.  

Numa sociedade em que fomos habituados a ter como um bem a 
democracia, é difícil entender de início estas coisas e estes princípios, 
mas temos de ter uma nova mentalidade e nova visão e os nossos 
objectivos têm de mudar radicalmente se porventura pretendermos 
caminhar em direcção a Deus. A palavra de ordem numa sociedade 
democrática é "O Povo é quem mais ordena". Ora isto é o 
diametralmente oposto do que deveria ser, ou seja, numa sociedade 
Teocrática, a palavra de ordem vai ser: "Deus é quem tudo ordena". 

Mas mesmo que a mulher tenha de lutar por alguma coisa, seja ela 
qual for, deverá ser com as armas que Aquela que devia ser o seu 
modelo (a Virgem Maria) sempre utilizou: a Oração. 

Quantas injustiças havia no tempo de Jesus! A ocupação do país 
pelos romanos, leis, recenseamentos e impostos injustos, exploração, 
escravatura, más condições de vida, perseguições ao povo e à Sagrada 

Feminismo.htm
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Família, que inclusivamente os levou a se exilarem no Egipto. As 
injustiças que levaram os poderosos a perseguirem, a caluniarem e a 
crucificarem o próprio Jesus Cristo. Alguma vez Jesus ou sua Mãe 
Santíssima se envolveram em movimentos sociais de luta de direitos 
populares? Nem sequer uma única vez. Jesus nem se defendia nem 
contra-atacava, limitava-se a Orar. Durante a prisão, julgamento injusto, 
tortura, crucificação e morte na cruz, alguma vez a Virgem Maria 
procurou apoio nos homens ou em movimentos sociais, nos poderosos 
do mundo que lhe podiam valer? Nem sequer pensou em semelhante 
coisa. A única arma que utilizou foi a da aceitação da Vontade do Pai do 
Céu, refugiando-se exclusivamente na Oração. Assim viveu toda a Sua 
vida terrena, com contrariedades que não merecia, mas que a elevaram 
ao mais alto lugar a que podia ascender uma criatura humana: Rainha 
de todo o Universo e Mãe do próprio Deus. Este é o único exemplo válido 
a seguir por qualquer mulher. A única arma da mulher deve ser a Oração 
e o Amor, Amor Verdadeiro, Amor Divino (não se confunda com amor 
humano e carnal). 

A mulher quando embarcou no início deste século pela luta dos seus 
direitos, esqueceu qual era o seu papel na ordem da Criação e que lhe 
tinha sido destinado por Deus desde o início, e fê-lo com o mesmo 
espírito com que o fez a Eva com o fruto proibido, e em vez de melhorar 
a sua condição, piorou em termos espirituais não só a sua própria alma 
como a da humanidade inteira. Porquê? Porque quando uma mulher, 
quando uma mãe abandona a educação dos seus filhos, quando delega 
essa tarefa primacial a estranhos que o fazem sem amor, sem carinho, 
sem princípios morais cristãos, não se está a criar e a educar crianças, 
está-se a criar monstros, pequenos monstrengos egoístas, malcriados e 
cheios de problemas. São estas crianças, criadas sem amor, sem 
carinho, sem princípios morais cristãos que mais tarde vão dominar o 
mundo, sem amor, sem carinho e sem princípios morais cristãos. 
Porquê? Porque só se pode dar aquilo que se tem. Só se pode ter aquilo 
que se recebeu. Se não se recebeu amor, carinho e princípios morais 
cristãos quando se era criança, como se pode dá-los mais tarde quando 
se chega a adulto? 

Quando a mulher luta pela igualdade com o homem, está a ir 
directamente contra o princípio que levou à sua criação, está a ir contra 
os desígnios que Deus tinha e tem para ela. A mulher foi criada para ser 
a companheira do homem, não foi o homem que foi criado para ser 
companheiro da mulher.  
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Génesis 2,18 
18 Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-
lhe-ei uma auxiliar que lhe corresponda. 
 
Génesis 2,21-22 
21 Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e 
este adormeceu. Tomou-lhe, então, uma das costelas, e fez crescer 
carne em seu lugar. 
22 Depois da costela que o senhor Deus tirara do homem, formou a 
mulher e a trouxe ao homem.  
 
1Coríntios 11,9 
9 nem foi o homem criado por causa da mulher, mas sim, a mulher por 
causa do homem 
 
 
 
 
Eclesiástico 26,1-4.13-17 
1 Feliz o homem que tem uma mulher virtuosa, porque será dobrado o 
numero dos seus anos.  
2 A mulher forte é a alegria do seu marido, derramará paz nos anos da 
sua vida.  
3 Uma mulher virtuosa é uma sorte excelente, e o prémio dos que temem 
a Deus.  
4 Rico ou pobre, o seu coração será feliz, e o seu rosto ver-se-á sempre 
alegre.    
13 A graça de uma mulher cuidadosa alegra o seu marido, e a sua 
sabedoria revigora-lhe os ossos.  
14 É dom de Deus a mulher sensata e silenciosa; nada é comparável a 
uma mulher bem educada.  
15 A mulher santa e honesta é uma graça inestimável; não tem preço 
comparável uma alma casta.    
16 Como o sol que brilha no alto dos céus, é a beleza de uma mulher 
virtuosa e ornamento da sua casa.  
17 Lâmpada que brilha no candelabro sagrado, assim a beleza do rosto 
numa figura majestosa. 
 
 
 

Génesis 2,18 

 
Foi a mulher que foi criada a partir do homem e não o homem a partir 

da mulher. 
Génesis 2,21-22 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1Coríntios 11,9 
 

A mulher não é nem nunca poderá ser igual ao homem nas funções 
que lhe são destinadas. A mulher só pode aspirar a ser igual ao homem 
no que toca ao direito de se salvar para a Vida Eterna, cumprindo como 
o homem a Vontade e o Plano que Deus tem para cada um deles. 
Eclesiástico 26,1-4.13-17 
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1S. Pedro 3, 1-9    
1 No casamento -  As esposas sejam submissas aos seus maridos, para 
que, embora alguns recusem acreditar na palavra, eles sejam 
conquistados, sem a palavra,  
2 pelo procedimento das suas esposas, observando a vossa vida casta 
e respeitosa.    
3 Não consista o vosso adorno em exterioridades: cabelos frisados, jóias 
de ouro, vestidos elegantes;  
4 mas sim o ornamento interior e oculto do coração, a pureza 
incorruptível de um espírito suave e pacifico, que é precioso aos olhos 
de Deus.    
5 Era assim que outrora se adornavam as santas mulheres que 
esperavam em Deus; viviam submissas aos seus maridos,  
6 como Sara que obedecia a Abraão, chamando-lhe seu senhor.  
Dela sois filhas, se fizerdes o bem sem temor e sem perturbação alguma.    
7 De maneira semelhante, os maridos convivam sabiamente com as suas 
esposas, tratando-as com respeito, como seres mais frágeis; tenham 
consideração por elas, como herdeiras com eles da graça da vida. E 
assim nada virá impedir as vossas orações    
8 Enfim, permanecei unidos nos mesmos sentimentos, na compaixão, no 
amor fraterno, na misericórdia e na humildade.  
9 Não pagueis o mal com o mal, nem a injúria com a injúria. Pelo 
contrário, abençoai, porque para isto fostes chamados, a fim de vos 
tornardes herdeiros da bênção de Deus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1S. Pedro 3, 1-9    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este é um princípio duro de reconhecer pela nossa geração e para as 

mulheres, mas é assim que tem de ser. É esta a Vontade de Deus para 
a humanidade. Se a mulher não aceitar este princípio docilmente, tê-lo-
á que vir aceitar na mesma, só que com mais sofrimento, que era 
possível evitar. Como é evidente, isto não é em absoluto a defesa do 
domínio arbitrário e indiscriminado e injusto do homem sobre a mulher, 
pois o papel do homem para com a mulher é o de protegê-la e amá-la 
como a sua própria carne. 

Quando a mulher abandona o lar para ir trabalhar, muitas vezes 
levada por instintos de igualdade com o homem a quem quer dominar e 
com quem pretende competir, e chega mesmo a alegar que é para 
emendar os erros que muitos homens fazem nas empresas e nos 
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Efésios 5,24 
24 Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as 
mulheres o sejam em tudo a seus maridos.  
 
1Timóteo 2,12 
12 Pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o 
homem, mas que esteja em silêncio. 
 
1Timóteo 2,15 
15 salvar-se-á, todavia, dando à luz filhos, se permanecer com 
sobriedade na fé, no amor e na santificação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacinta Marto, vidente de Fátima, Mensagem particular 

Hão-de vir umas modas que hão-de ofender muito Nosso Senhor.  
As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A Igreja 
não tem modas. Nosso Senhor é sempre o mesmo.  
 
Balasar, 13 de Agosto de 1954 
«A carne, as praias, as modas, os cinemas, os casinos, os teatros, o 
mundo, o mundo do pecado»! 
E o Senhor suplica, grita: 
«Um freio ao pecado»! 
 
Padre Gobbi 1 de Novembro de 1973 

Que o dêem, especialmente, com austero modo de viver, com o repúdio 
da moda cada vez mais provocante e obscena, combatendo, de todos 

governos do mundo, já vai tentar remediar males existentes na 
sociedade, dos quais ela própria é em conjunto com todas as outras 
mulheres em grande parte responsável, por ter abandonado o lar, a 
educação dos filhos e indo contra a Vontade e o Plano de Deus para a 
Criação, para o conjunto das Suas criaturas. 

O papel da mulher na sociedade e na família, é e tem de ser diferente 
ao do homem, se quisermos nos submeter aos princípios traçados por 
Deus desde toda a eternidade. Estes princípios são bem claramente 
estatuídos nas cartas de S. Paulo aos Efésios e a Timóteo. 
Efésios 5,24 

 
 
 

1Timóteo 2,12 
 
 
 

1Timóteo 2,15 
 
Sabendo de tudo isto, o demónio pretende perverter toda a Doutrina 

de Jesus Cristo, e tenta a mulher hoje como tentou Eva no princípio. 
 
 

As modas depravadas ▲ 
 
A depravação dos costumes atinge todos os quadrantes da vida e 

muito em especial naquilo que é visível todos os dias: a Moda. 
A Virgem Maria já nos tinha alertado sobre esta época que estamos 

vivendo, 
Jacinta Marto, vidente de Fátima, Mensagem particular 

 
 
 
 

Balasar, 13 de Agosto de 1954 
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os modos, a difusão de impressos e espectáculos imorais e a contínua 
expansão do mar de lodo que tudo submerge. 
 
Juan Antonio, revelações pessoais 

Para além destes sinais, haverá um sinal dos "Últimos Tempos", que 
é o da moda fazer com que o homem se pareça cada vez mais com a 
mulher, e mulher com o homem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Gobbi 1 de Novembro de 1973 

 
 
 
 
 

Juan Antonio, revelações pessoais 

 
 
 
 
 

A droga e o suicídio ▲ 
 
Em todos os casos de droga e suicídio podem -se encontrar um 

denominador comum: a falta de Deus na vida de quem se droga e 
suicida. Aliás, a droga, ou toxicodependência, não é mais do que um 
suicídio em câmara lenta, no meio da satisfação do prazer dos sentidos. 

Se o problema da droga e dos suicídios aumenta, é porque cada vez 
mais se vive afastado de Deus. Todas as soluções tentadas pela 
sociedade laica e mesmo pelos falsos católicos, como muitos 
movimentos liderados por padres de gravatinha, pecam e não alcançam 
resultados por não irem pela única via possível que permitiria a 
erradicação desse actual flagelo da sociedade: o dar a conhecer e fazer 
os drogados viverem o Amor de Jesus Cristo dentro da Sã Doutrina e 
Moral Cristãs. 

 
 
 

A acção luciferina descarada ▲ 
 
As seitas, os grupos, a doutrina luciferina, a todo o dia que passa, 

realiza-se mais à luz do dia, sem disfarces e sem se encobrir. O mundo 
aceita passivamente e sem se incomodar à acção despudorada e 
maléfica das seitas luciferinas que agem abertamente e sem qualquer 
entrave. 

A New Age, ou Nova Era, é uma seita luciferina, tal como as seitas 
ligadas ao Sun Myung Moon e centenas de outras que proliferam por 
todo o mundo, incluindo bandas de música rock. 

NovaEra.htm
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Profecia de São Nilo o Sinaita, do século V 
"Depois do ano 1900, por meados do século XX, as pessoas desse 
tempo tornar-se-ão irreconhecíveis... Quando se aproximar o tempo da 
vinda do Anticristo, a inteligência dos homens será obscurecida pelas 
paixões carnais: a degradação e o desregramento acentuar-se-ão. O 
mundo, então, tornar-se-á irreconhecível. As pessoas mudarão de 
aparência, será impossível distinguir os homens das mulheres, por 
causa do descaramento, no seu modo de vestir e na moda dos cabelos. 
Essas pessoas serão desumanas e como autênticos animais selvagens, 
devido às tentações do Anticristo.  
Não se respeitarão os pais e as pessoas idosas. O Amor desaparecerá. 
E os pastores cristãos, bispos e padres, serão homens frívolos, 
completamente incapazes de distinguir o caminho da direita do caminho 
da esquerda. Nesse tempo, as leis morais e as tradições dos cristãos e 
da Igreja mudarão. As pessoas já não praticarão a modéstia e reinará a 
dissipação!... A mentira e a cobiça atingirão grandes proporções e 
infelizes daqueles que amontoam riquezas! A luxúria, o adultério, a 
homossexualidade, os actos ocultos e o assassínio serão a regra da 
sociedade...  
Neste tempo futuro, devido ao poder de tão grandes crimes e de uma tal 
devassidão, as pessoas serão privadas da graça do Espírito Santo, 
recebida no seu baptismo, e nem sequer sentirão remorsos. As igrejas 
serão privadas de pastores piedosos e tementes a Deus, e infelizes dos 
cristãos que ficarem na terra, nesse momento! Perderão completamente 
a sua Fé, porque não haverá mais quem lhes mostre a luz da verdade. 
Afastar-se-ão do mundo, refugiando-se em lugares santos, na intenção 

Em Portugal, no Convento do Beato, no dia 22 de Junho de 1997, 
deu-se um congresso mundial de ocultismo, do mais pesado e negro. 

As missas negras, as cabalas e macumbas sucedem-se, com práticas 
blasfemas, crimes e violações de crianças, algumas praticadas pelos 
próprios pais, e profanações de Hóstias Consagradas. 

Enfim, o século do diabo está bem aí para quem quiser abrir os olhos. 
É só ver os anúncios de publicidade, as músicas, os vídeo-clips, os 
desenhos animados, as pinturas nos fatos, nas paredes, nos corpos e 
tatuagens, na educação, nas sugestões a todos os níveis, enfim, por 
todo o lado. 

 
Do século quinto da era cristã, surge-nos uma espantosa profecia 

sobre o século XX, que pela sua espantosa antiguidade e acuidade, vou 
transcrever na íntegra. Nesta profecia fala-se da vinda do anticristo e das 
tentações do maligno, que estarão na base de todos os desregramentos 
deste século em que vivemos. 
Profecia de São Nilo o Sinaita, do século V 
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de aliviar os seus sofrimentos espirituais, mas só encontrarão obstáculos 
e contrariedades por toda a parte.  
Tudo isto se ficará devendo ao facto de o Anticristo querer ser o senhor 
de todas as coisas e se tornar o mestre do Universo. Realizará milagres 
e sinais inexplicáveis. Dará também a um homem sem valor uma 
sabedoria depravada, a fim de descobrir um modo pelo qual um homem 
possa ter uma conversa com outro, de um canto ao outro da terra (Note-
se que, no século V, se ignorava o telefone, a rádio e a televisão). Nesse 
tempo, os homens voarão também pelos ares como aves e descerão ao 
seio do oceano como peixes... (No século V, desconhecia-se o avião e 
o submarino).  
E, quando se encontrarem em tais circunstâncias, esses infelizes verão 
as suas vidas rodeadas de conforto, sem saber, pobres almas, que tudo 
isso é um verdadeiro embuste de Satanás. E ele, o ímpio, encherá a tal 
ponto a ciência de vaidade, que ela se afastará do caminho recto e levará 
mesmo as pessoas à perda da Fé na existência de Deus, de um Deus 
em três pessoas... Então, Deus, infinitamente bom, verá a decadência 
da raça humana e abreviará os dias, por amor do pequeno número 
daqueles que deverão ser salvos, porque o Inimigo desejaria arrastar, 
mesmo os eleitos, à tentação, se tal fosse possível. Então, a espada do 
castigo aparecerá de repente e derrubará o corruptor e seus servidores". 
 
 
 
 
 
 
 
Padre Gobbi, 25 de Março de 1979 

De facto, o meu adversário consegue seduzir também os bons com 
falsas manifestações sobrenaturais, para conduzi-los ao erro e à 
confusão. Conseguirá operar muitos prodígios, que hão-de seduzir 
muitas almas boas. 
 
José Luis, revelações pessoais 
O homem, estando de tal maneira arreigado no materialismo, o 
secularismo e o despotismo, cego pelas ilusões do mal, não acreditará 
noutra coisa que não seja em si mesmo e nas suas capacidades de 
atingir o seu poder, o seu prazer e sua riqueza na terra, de forma que, a 
sua atenção não está em Deus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falsas aparições de "Nossa Senhora" ▲ 
 
A Virgem Maria a visou-nos de que haveriam falsas aparições e 

falsas mensagens, fomentadas pelo demónio, com o objectivo de 
confundir e dividir o povo de Deus.  
Padre Gobbi, 25 de Março de 1979 

 
 
 
 
 

José Luis, revelações pessoais 
 
 
 

ListadoMal.htm
ListadoMal.htm
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… 
Um outro perigo que assola o mundo são as falsas aparições: "Meu 
filho, eu não estou sempre presente lá, onde dizem que eu me encontro". 
De outra vez: "Satanás é muito astucioso. Ele quer espalhar a confusão 
e a divisão através de falsas doutrinas e de falsas aparições"… 
 
 
 
Sobre o MILAGRE de Garabandal 
… 
- O Milagre sucederá a muitas falsas aparições e quando quase se 
tiver deixado de acreditar em Garabandal. As falsas aparições já 
começaram a partir de 1962. 
 
 
 
 
 
 
 
Ezequiel 13,17-23 

Contra as falsas profetisas    
17 " Disse o Senhor: "E agora, Ezequiel, volta-te contra as mulheres do 
teu povo, que se armam em profetisas. Denuncia-as  
18 e mostra-lhes o que o Senhor Deus tem para lhes dizer: "Vós, 
mulheres, estais condenadas! Coseis amuletos para toda a gente usar 
no braço e fazeis lenços mágicos para as pessoas usarem na cabeça, 
para assim terem influencia na vida dos outros. Pretendeis possuir o 
poder da vida e da morte sobre o meu povo e usa-lo para vosso proveito.  
19 Desonrais-me; diante do povo, a fim de receberdes um pouco de 
cevada e de pão. Considerais dignos de morte aqueles que não 
merecem morrer e deixais viver os que deviam morrer. Assim enganais 
o meu povo, que acredita nas vossas mentiras.  
20 Mas eu, o Senhor, vosso Deus, tenho a declarar-vos que vou intervir 
contra os laços com que procurais apanhar as pessoas. Vou arrancar e 
rasgar os laços que tendes na mão e darei a liberdade ao povo que 
dominais.  
21 Arrancarei os vossos lenços e farei com que o meu povo se liberte da 
vossa influência, de uma vez para sempre. Então ficareis a saber que eu 
sou o Senhor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essas falsas aparições seriam também sinal de que os tempos se 

aproximavam. 
Sobre o MILAGRE de Garabandal 

 
 
Como protagonistas de falsas aparições as mulheres têm um papel 

muito importante no panorama mundial, pois mais facilmente se deixam 
enganar pelo demónio, a exemplo da sua mãe Eva, que foi enganada 
pelo demónio.. 

Ver a Lista do Mal na Amen. 
 

 
Ezequiel 13,17-23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ListadoMal.htm
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22 Com as vossas mentiras, vocês fazem desanimar a gente boa, a quem 
eu não queria fazer mal. E, pelo contrário impedem os maus de se 
arrependerem do mal e de salvar as suas vidas.  
23 Mas as vossas visões falsas e as vossas profecias enganosas 
terminaram. Vou libertar o meu povo do vosso domínio e ficareis a saber 
que eu sou o Senhor". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padre Gobbi 15 de Setembro de 1993, Japão 

Justamente nesta Nação vos dei um sinal extraordinário, fazendo 
descer, por mais de cem vezes, lágrimas copiosas dos olhos de uma 
estátua minha, na qual sou representada como Mãe das Dores aos pés 
da Cruz do meu filho Jesus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lacrimações de imagens e outros Milagres ▲ 

 
Entre os muitos milagres que continuamente se continuam a verificar 

em todo o mundo, é de referir muito em especial as lacrimações de 
imagens de Nossa Senhora, inexplicáveis pela ciência, bem como os 
milagres relativos a hóstias consagradas, que são por isso o corpo de 
Jesus de Cristo, em que Ele se encontra presente realmente em corpo, 
alma e divindade. 

A década de setenta foi por excelência a década das lacrimações. 
Foram contadas em todo o mundo 93 imagens a lacrimar. 

Em Portugal, uma imagem de Nossa Senhora das Necessidades, 
feita em madeira e datando do século XIIX, na Soalheira, terreola entre 
Castelo Branco e Fundão, diocese da Guarda, no dia 22 de Abril de 
1979, verteu lágrimas durante várias horas. 

Neste mesmo dia em que na Soalheira se dava este milagre, também 
em Akita a Virgem Maria dava uma mensagem à irmã Sassagawa. 

Em Akita, também uma imagem da Virgem Maria lacrimou 101 vezes, 
durante vários anos com mais de 2.000 testemunhas. 
Padre Gobbi 15 de Setembro de 1993, Japão 

 
 
 
A própria Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, já chorou 

milagrosamente 14 vezes 
A 39 Km da Soalheira, 19 anos mais tarde, no dia 3 de Maio de 1998, 

em Oleiros, uma imagem de Fátima começa a lacrimar. No dia 4 de Maio 
começa a lacrimar lágrimas de sangue. Este sangue foi analisado em 
várias colheitas e sempre dando resultados idênticos, em como era 
sangue humano, mas para o qual não era possível determinar o grupo 
sanguíneo, sendo pois mais um milagre este facto. O médico analista 
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testemunhou este facto e desmentiu oficialmente a mentira dos órgãos 
noticiosos que afirmavam ele ter dito que era sangue de pombo. 

Eu sou testemunha deste enorme milagre que se deu em Portugal, e 
que teve início no dia da Mãe, 3 de Maio, mês de Maria, e em vésperas 
do referendo sobre o aborto. De facto uma Mãe a quem lhe andam a 
matar o seus filhos, só pode chorar lágrimas de sangue… 

É curioso notar que Fátima, Oleiros, Soalheira e Akita estão todas no 
mesmo paralelo 39. Este número 39 referido ao paralelo, é o mesmo 
número de 39 quilómetros que separam a Soalheira de Oleiros. Na 
Guerra da Coreia, também foi o paralelo 39 que separou o Norte e o Sul. 
Uma mística portuguesa teve uma visão em que para Sul de Fátima 
estava quase tudo destruído. 

Mais uma coincidência, é que há precisamente 13 dias entre o dia 22 
de Abril e o dia 4 de Maio, datas das lacrimações de Soalheira e Oleiros, 
respectivamente, e que este número 13 corresponde precisamente ao 
número do dia das aparições de Fátima e também ao número da porta 
do orfanato onde em Oleiros se dão as lacrimações de uma imagem de 
Nossa Senhora de Fátima. 

Como é evidente o Céu não se rege por estes números, mas tem um 
especial carinho em permitir estas coincidências, para de certa maneira 
nos satisfazer com pequenas ninharias e nos encher de alegria na 
descoberta de coincidências às quais tanto gostamos de dar significado 
e nas quais gostamos de ver a mão de Deus. 

O demónio, furioso com este grande milagre, lança quadrilhas 
sucessivas de incrédulos e ateus em cima do irmão Edmundo, que 
cedendo às pressões, coitadinho, tenta-se matar com insecticida. A 
polícia encerra o externato e tranca o irmão Edmundo numa casa de 
loucos de Coimbra, onde fica internado 2 meses. O irmão continua 
sempre a negar qualquer burla, e as gentes da terra continuam em 
grande quantidade convencidas da veracidade do milagre. Eu, 
pessoalmente, não tenho a mínima sombra de dúvidas, sequer, sobre a 
veracidade desta lacrimação de Oleiros. 

Gostaria de lembrar, só a talho de foice, que as próprias videntes de 
Garabandal, chegaram em determinadas alturas a negar a veracidade 
das Aparições. O próprio S. Pedro, negou a Jesus… 

 
Outro grande milagre que se dá em Portugal neste mesmo mês de 

Maio de 1998, dia 18, é pelo terceiro ano consecutivo aparecer a imagem 
do busto de Jesus numa Hóstia Consagrada, exposta para adoração no 
trono da Igreja de Moure, concelho de Barcelos e diocese de Braga. 
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La Salette 

Roma perderá a fé e converter-se-á a sede do anticristo, os demónios 
do ar com o anticristo farão grandes prodígios na Terra e nos ares e os 
homens se perverterão mais, e mais e mais. 
 
 
Padre Gobbi 15 de Setembro de 1993, Japão 

A causa da minha grande dor  
A apostasia e o grande cisma na Igreja está para acontecer e o 
grande castigo que vos pré-anunciei neste lugar já está às portas. 
Descerá fogo do céu e grande parte da humanidade será destruída. 
Aqueles que sobreviverem invejarão os mortos porque em toda a parte 
haverá desolação, morte e ruína. 
 

Também fui testemunha deste grande milagre, tendo vídeos feitos por 
mim que documentam este incrível acontecimento. Aqui dão-se pois 
factos verdadeiramente maravilhosos, que já não são da área das 
coincidências e que têm a ver com o facto de o dia 18 de Maio, ser o dia 
dos anos do Papa João Paulo II, que como sabemos ser aquele que tem 
impedido a abolição oficial da Eucaristia. Por ser João Paulo II este 
grande defensor da Eucaristia, Jesus quer frisar este acontecimento de 
uma forma visível, inexplicável e indiscutível, o da Sua presença real na 
Hóstia Consagrada.  

Por testemunho dos homens da terra de Moure, todos os dias 18 de 
todos os meses do ano, fazem a exposição do Santíssimo Sacramento, 
na mesma custódia, no mesmo local do trono, com as mesmas luzes, e 
nunca aparece aquela imagem na Hóstia Consagrada. Só no dia 18 de 
Maio se dá aquele verdadeiro Milagre. Este ano de 1998 foi o terceiro 
ano consecutivo deste Milagre.  

 
Gostaria de deixar aqui um endereço da Internet, do site da Marisa 

Rossi, onde são descritos milagres Eucarísticos espantosos, ainda a 
decorrerem hoje em dia:  

http://www.geocities.com/Athens/Forum/6832/photosp.htm 
 
 
 

O Grande Cisma e Apostasia dentro da Igreja ▲ 
 

Desde La Salette que a Virgem Maria nos adverte para o Grande 
Cisma que se há-de dar dentro da Igreja. 
La Salette 

 
 
A Virgem Maria adverte em 1993 o Padre Gobbi de que este Cisma 

está prestes a acontecer. 
Padre Gobbi 15 de Setembro de 1993, Japão 
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José Luis, USA, Flórida, 22-5-94 em casa da família Jordán 

Pequenos meus, permanecei unidos ao Meu Papa. Uma grande 
ruptura dar-se-á dentro da Minha Igreja. Permanecei fiéis ao Papa; 
ele é o representante de Meu Filho na Terra. 
«Quando se dará isso?» perguntais-me vós; não vos preocupeis; 
não vos diz respeito saberem o momento. A vós só compete serem 
fiéis e permanecerem no Amor do Meu Filho para que deis testemunho 
de que Ele me enviou e de que vós realmente Me amais e reconheceis 
a Minha presença. 
 
 
 
 
 
Juan Antonio Gil, Garabandal, no alto dos Pinheiros, 13-2-97 

Penitência... Penitência... Penitência... Penitência... Penitência. 
Em muitos lugares, por todo o mundo, falei de que haveria uma ruptura 
dentro da Igreja.  
Pois agora vos digo, Meus filhos, que essa ruptura já se deu dentro 
da Minha Igreja.  
Muitos cardeais, bispos e sacerdotes estão corrompidos e caminham 
pelos caminhos das trevas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No ano seguinte, uma vez mais a Virgem Maria adverte-nos, através 
do José Luis Matheus, de que essa ruptura ou cisma está para ocorrer. 
José Luis, USA, Flórida, 22-5-94 em casa da família Jordán 

 
 
 
 
 
 
 
A Virgem Maria em 1997, na Aparição ao Juan Antonio Gil, aquando 

da viagem com o Grupo dos Seis a Lourdes e Garabandal, anuncia ao 
Mundo de que esse Cisma já se deu. 

No segredo e na confidencialidade do Vaticano e dos corações de 
muitos sacerdotes, esse Cisma com a Doutrina de Cristo, dentro da Sua 
Igreja, aconteceu! 
Juan Antonio Gil, Garabandal, no alto dos Pinheiros, 13-2-97 

 
 
 
 
 
 
Depois de tomarmos consciência de que o comunismo, o ateísmo e 

a maçonaria são diferentes faces de uma mesma realidade, ou seja, do 
demónio, e que os seus objectivos sempre foram os mesmos, isto é, 
afastar o homem de Deus, é importante ficarmos bem cientes de que o 
principal objectivo do diabo é de facto destruir a Igreja de Jesus Cristo e 
levar todas as almas possíveis para o inferno. O seu alvo principal, como 
já vimos é a Eucaristia, e se aproxima o momento em que ela será 
oficialmente derrubada. Temos que estar muito atentos, em especial às 
advertências que nos são feitas sobre este aspecto importante da luta, 
pois para que a Eucaristia seja abolida, o Papa eleito tem de ser 
afastado, como já vimos. 

Esta abolição da Eucaristia, indo ser decretada oficialmente pelo falso 
Papa que vai substituir o Papa eleito à epoca, vai no entanto ainda se 
manter em alguns países de uma forma escondida e secreta, 
nomeadamente em Portugal, em relação ao qual a Virgem Maria disse 
que se iria manter o dogma da Fé. 
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Todas estas coisas terão de acontecer, e parecerá que a Igreja está 
de rastos e que foi vencida. Mas o inferno não prevalecerá contra Ela. 
Quando tudo parecer perdido, aí virá a intervenção da mão de Deus! 
Depois… virão os Novos Céus e Nova Terra. 

Para serem conseguidos alguns objectivos importantes, tais como 
aquela promessa da Virgem Maria, Ela teve intervenções no passado 
importantes e visíveis para que as circunstâncias propícias se 
mantivessem. Um caso notório, foi o da Consagração de Portugal ao 
Imaculado Coração de Maria feito em plena força comunista. O 
comunismo tinha de ser derrubado em Portugal! Falámos deste assunto 
logo na Introdução deste livro. 

Mas para além destas intervenções da Virgem Maria em termos 
materiais e com a participação humana, Ela adverte-nos sobre outros 
acontecimentos importantíssimos que irão acontecer, e que são de 
responsabilidade exclusivamente Divina. Refiro-me muito em especial 
aos grandes Segredos de Garabandal e de Medjugorje, e também ao 
anúncio da grande fonte que fará renascer em toda a humanidade a 
maior das Esperanças a que alguma vez o homem pôde aspirar: Viver 
nos Novos Céus e Nova Terra. 

De qualquer maneira, uma coisa é certa: a Virgem Maria advertiu em 
Medjugorje que antes dos Novos Céus e Nova Terra desabaria sobre 
a Terra um grande castigo, através de grandes catástrofes, mas que 
primeiro viria a paz para aquele país devastado. 

A seguir à paz para a ex-Jugoslávia virão no entanto 3 avisos, que 
serão dados pelo padre Petar, de Medjugorje, com 3 dias de 
antecedência. O último destes avisos será o maior e acontecerá na 
montanha de Medjugorje.  

É sobre os acontecimentos futuros profetizados de que vou falar a 
seguir. 

 
 
 

Grandes Acontecimento futuros até o Fim dos Fins ▲ 
 

Derrube do Papa e a abolição da Eucaristia 
 
O maior de todos os Milagres operados por Jesus até à actualidade é 

aquele que se renova diariamente: A Sagrada Eucaristia. 
A Missa, o Memorial não Sangrento da Paixão de Jesus Cristo é 

celebrado diariamente por centenas de milhares de Sacerdotes em todo 
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Mateus 16,18-19 
18 Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei 
a minha Igreja, e as portas do Inferno nunca prevalecerão contra ela. 
19 Eu te darei as chaves do Reino dos Céus e o que ligares na terra será 
ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. 
 
 
 
Lucas 22,19 
19 E tomando pão, e havendo dado graças, partiu e distribuiu-o a eles, 
dizendo: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória 
de Mim". 
 
 
 
 
 
João 1,29 
29 No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 
 
 
 
 
 
 
João 6,54 
54 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna; e 
Eu o ressuscitarei no último dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o mundo. A Missa Católica e a Ortodoxa são o fulcro deste grande 
Milagre operado por Jesus diariamente, o Sacrifício Perpétuo que se 
renova a todo o momento.  
Mateus 16,19 

 
 
 
 
É na Missa que se celebra o memorial da Última Ceia, em que 

verdadeiramente o Pão e o Vinho se transformam em Verdadeiro Corpo 
e Sangue de Jesus, alimento das almas dos fiéis. 
Lucas 22,19 

 
Foi pela Sua Paixão, Morte na Cruz e Ressurreição que Jesus abriu a 

porta dos Céus a todo o homem que quiser aceitá-lO. Esta imolação na 
Cruz do Filho de Deus, Ele próprio Deus Filho, cordeiro inocente 
oferecido ao Pai para remissão de toda a humanidade, vem pôr termo 
aos antigos sacrifícios do Antigo Testamento e iniciar uma nova era em 
que se renovando diariamente, perpetua o valor da doação da vida de 
um Deus em prole da Salvação das Suas criaturas. 
João 1,29 

É pelo valor incomensurável deste sacrifício de um Deus, oferecido 
pelos homens aos Céus, que descem, em troca, vindas dos Céus sobre 
a Terra, todas as Graças de que o homem necessita para viver a vida de 
Graça. Se não subisse este imenso valor da Terra para os Céus, não 
poderia descer dos Céus para a Terra as graças da conversão e das 
defesas contra os ataques do demónio. Só devido a este imenso 
manancial de Graças que descem dos Céus é que é possível o homem 
sobreviver. 
João 6,54 

É na Missa que se renova a Transubstanciação do pão em Carne de 
Jesus, na Sagrada Hóstia, e do vinho em Sangue de Jesus Cristo, onde 
se opera o Grande Milagre Diário da Eucaristia, fonte da maioria 
esmagadora de todas as Graças que descem sobre a Terra sobre os 
filhos de Deus. 

O diabo bem sabe deste valor e da importância da Eucaristia para a 
Salvação do Homem, e por isso a quer destruir. A Eucaristia torna-se 
assim o principal alvo a abater, para que mais facilmente possa condenar 
almas e destruir a humanidade e se possível todo o planeta. 
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2Tessalonicenses 2,3-10 
3 Ninguém de modo algum vos engane; porque isto não sucederá sem 
que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem ímpio, o filho 
da perdição, 
4 o adversário que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus 
ou é objecto de adoração, chegando a sentar-se pessoalmente no 
templo de Deus, apresentando-se como Deus. 
5 Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava 
convosco?  
6 E agora vós sabeis o que é que ainda o retém, para aparecer só a seu 
tempo.  
7 Pois o mistério da iniquidade já opera, só é necessário que seja 
afastado aquele que ainda o retém! 
 8 E então aparecerá o ímpio, a quem o Senhor Jesus destruirá com o 
sopro de sua boca e o suprimirá com a manifestação da sua Vinda. 
9 Ora a vinda do ímpio será assinalada pela actividade de Satanás com 
toda a sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos  
10 e com todo o engano da injustiça para aqueles que se perdem, porque 
não acolheram o amor de verdade, a fim de serem salvos. 
 
Papa Paulo VI, em 29 de Junho de 1972 

«Através de alguma fresta entrou o fumo de Satanás no templo de Deus. 
Chama-se diabo esse ser misterioso». 
 
 
 
 
 
 
Padre Gobbi 13 de Junho de 1989 

Então a maçonaria eclesiástica procura destruir o fundamento da 
unidade da Igreja, com o ataque traiçoeiro e insidioso ao Papa. 
 Ela urde as tramas da dissenção e da contestação ao Papa; sustenta e 
premia aqueles que o vilipendiam e lhe desobedecem; propaga as 
críticas e as oposições de Bispos e teólogos. 
Desta maneira é demolido o próprio fundamento da sua unidade e assim 
a Igreja é cada vez mais dilacerada e dividida. 

Para destruir a Eucaristia, o demónio teve de lutar arduamente para 
se conseguir introduzir dentro da Igreja Católica, sub-repticiamente ao 
longo de muitos anos, e por fim chegar ao topo do Vaticano, para quando 
lá chegado, conseguir abolir oficialmente em toda a Igreja a Eucaristia.  
2Tessalonicenses 2,3-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Papa Paulo VI vem confirmar isto mesmo em 1972. 

Papa Paulo VI, em 29 de Junho de 1972 

 
 
Sem afastar o Papa canonicamente eleito será impossível ao demónio 

atingir o objectivo de abolir oficialmente a Eucaristia. Por isso lutou, luta 
e continuará a lutar até ter conseguido tal intento. E está quase a 
consegui-lo. Falta-lhe agora só remover o Papa e lá colocar um falso 
Papa que tal venha a decretar. 

A Virgem Maria confirma também isto ao Padre Gobbi. 
Padre Gobbi 13 de Junho de 1989 
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Padre Gobbi 15 de Setembro de 1994 

O Meu Papa é cada vez mais isolado, zombado, criticado e abandonado; 
muitos dentre os bispos e os sacerdotes percorrem a estrada da 
infidelidade e definham, como luzes já apagadas: tantos lobos vorazes, 
com vestes de cordeiros entram para fazer uma matança no redil do meu 
filho Jesus. 
 

 
Juan Antonio Gil, Garabandal, no alto dos Pinheiros, 13-2-97 

Penitência... Penitência... Penitência... Penitência... Penitência. 
 “Em muitos lugares, por todo o mundo, falei de que haveria uma 
ruptura dentro da Igreja. Pois agora vos digo, meus filhos, que essa 
ruptura já se deu dentro da Minha Igreja. Muitos cardeais, bispos e 
sacerdotes estão corrompidos e caminham pelos caminhos das 
trevas. 

 

 
Entrevista recente dada pela Irmã Lúcia, a dois cardeais 

Quem não está com o Papa (João Paulo II) não está com Deus; e quem 
quiser estar com Deus tem que estar com o Papa (João Paulo II). 
 
 
Padre Gobbi 31 de Dezembro de 1992  

O quarto sinal é o horrível sacrilégio cometido por aquele que se opõe 
a Cristo, isto é, pelo anticristo. Entrará no templo santo de Deus e sentar-
se-á no seu trono, fazendo-se adorar ele mesmo como Deus. 
"Levantar-se-á contra tudo aquilo que os homens adoram e chamam de 
Deus. O homem ímpio virá com o poder de satanás, com toda a força 
dos falsos milagres e falsos prodígios. Usará todo género de engano 
maligno para fazer o mal." (2 Tessalonicenses 2,3-10) 
"Um dia vereis no lugar santo aquele que comete o horrível sacrilégio. O 
profeta Daniel falou sobre isto. Quem lê procure compreender". 
(Mt. 24,15) 
Filhos predilectos, para compreender em que consiste este horrível 
sacrilégio lede o que foi predito pelo profeta Daniel. 
 
Daniel 12,9-12 
9 Ele respondeu: Vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e 
seladas até o tempo do fim. 

 
 
 

Padre Gobbi 15 de Setembro de 1994 

O Papa é isolado e posto de parte progressivamente pelo inimigos 
infiltrados dentro da Igreja. Entre os seguidores de Jesus e os seguidores 
maçons do demónio, dá-se um verdadeiro cisma. São cardeais contra 
cardeais, bispos contra bispos. 

 
Sobre este grande cisma dentro da Igreja, a Virgem Maria advertiu o 

mundo que ele já se deu. 
Juan Antonio Gil, Garabandal, no alto dos Pinheiros, 13-2-97 

 
 
 
 
 
 
Torna-se assim imperioso permanecermos unidos ao Santo Padre, 

pois para estarmos com Jesus, temos de estar com o Santo Padre. 
Entrevista recente dada pela Irmã Lúcia, a dois cardeais 

 
 
Este cisma visa em última instância a abolição da Eucaristia. 
A Virgem Maria adverte-nos sobre isto através do Padre Gobbi. 

Padre Gobbi 31 de Dezembro de 1992  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta abolição da Eucaristia é a Abominação da Desolação de que nos 

fala o profeta Daniel. 
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10 Muitos se purificarão, e se embranquecerão, e serão acrisolados; mas 
os ímpios procederão impiamente; e nenhum deles entenderá; mas os 
sábios entenderão. 
11 E desde o tempo em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo, e for 
estabelecida a abominação da desolação, haverá mil duzentos e 
noventa dias. 
12 Bem-aventurado aquele que perseverar, chegando a mil trezentos e 
trinta e cinco dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Spotlight, 20 de Abril de 1998, Pág. 15 

Conspirações a diversos níveis para depor o Papa? 
O actual líder da Igreja Católica demitir-se-á ou será removido num 
próximo futuro? Este é o "zum-zum" na Europa. 
By Michael Collins Piper. 
Em 4 de Abril, The Spotlight recebeu um espantoso relatório.. Uma fonte 
com contactos de alto nível na Igreja Católica em ambas Espanha e 
Itália, advertiu que muitos círculos Católicos na Europa estavam 
preocupados com rumores que uma conspiração para remover o Papa 
João Paulo II do poder tinha sido descoberta, e que a conspiração atingia 

Daniel 12,9-12 
 

 
 
 
 
 
 

 
Estes 1290 dias da Profecia de Daniel, ou seja, três anos e meio, 

começarão a contar desde a abolição ter sido decretada. 
 
 
O afastamento do Papa vem sendo tentado desde longa data, através 

inclusive do seu assassinato, em 2 tentativas falhadas, pois ele se 
encontra sob protecção da Virgem Maria e de Jesus Cristo. Primeiro ele 
terá de cumprir a sua missão. No entanto, dentro do Vaticano, continuam 
por todos os meios a tentar afastá-lo.  

O último grande passo visível foi o do assassinato do seu chefe da 
guarda, Alois Estermann, ainda não decorridas 10 horas da sua 
nomeação. As conspirações, muitas das quais feitas em surdina e sem 
chegarem aos órgãos de comunicação sucedem-se, pé ante pé, e 
conseguindo avanços significativos. O assassinato do chefe da guarda 
Suiça, da mulher e do guarda que dizem ter sido o assassino, é 
obviamente um grande passo para desproteger o Papa, pois tinha sido 
precisamente aquele homem que o tinha salvo na Praça de S. Pedro 
aquando da última tentativa de assassinato. 

Quem está por detrás de todas estas conspirações sinistras, é a 
maçonaria ao mais alto nível, que no topo tem o judaísmo, e no vértice 
mais elevado o próprio Lúcifer. 

Saiu no dia 20 de Abril 1998 um artigo na Spotlight, cujo título é 
significativo: "Conspirações a diversos níveis para depor o Papa?". 
The Spotlight, 20 de Abril de 1998, Pág. 15 
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altos círculos do Colégio dos Cardeais da Igreja. Sem mais detalhes 
disponíveis. 
… 
Então, aqui na capital da nação, a primeira página do jornal da manhã - 
The Palm Sunday (5 de Abril), edição do Washington Times - 
apresentava um destacado "relatório especial" intitulado "Quando o 
Vaticano escolhe um novo Papa". 
… 
O Times - que é publicado pelo bizarro líder Coreano de culto Sun Myung 
Moon - não tem especial interesse pelas religiões Ocidentais e podia por 
isso simplesmente ter omitido por ser "insensitivo". 
Apesar do seu estranho cadastro - ou talvez precisamente por causa 
dele - o patrão de culto Moon (cujas holdings financeiras abrangem o 
globo) tem longos e antigos laços com serviços secretos de inteligência, 
incluindo não só a CIA Coreana mas também a CIA Americana e a sua 
velha sócia aliada, os serviços secretos Israelitas, a Mossad, a qual não 
é de todo amiga do Papado. 
A Times tem outras ainda mais estranhas ligações internacionais através 
dos bons escritórios do seu editor, Conde Arnaud de Borchgrave, um 
ubíquo nobre Europeu, o qual não é só parente por casamento do 
Império bancário Rotschild, mas que é também referido como estando 
"in" com vários cliques de altos níveis Europeus, tal como a nubelosa e 
obscura Grande Loja do Oriente de Paris (maçónica) e com o infame 
Grupo Propaganda-2 de Roma. 
 
Carta do senhor X, funcionário do Vaticano, de Maio de 1998. 

… Se o Vaticano II é a raiz de todo o mal, compromissos, não querendo 
expor predecessores, falsas lealdades e a absoluta bem sucedida 
destruição da infra-estrutura da Igreja Romana, durante os 15 anos do 
pontificado de Paulo VI, fizeram o resto. Pessoalmente eu acredito que 
é tarde demais para uma operação de salvamento a nível mundial. 
… Mais, ele (antigo chefe da Stasi, serviços secretos da Alemanha de 
Leste) afirmou publicamente (e fotografias foram mostradas) que ele 
estivera no Vaticano alguns meses atrás e que os avisara que haviam 
uma série de conspirações de assassinatos. Aquele Coronel (Alois 
Estermann) tinha sido secretamente denunciado, mas antes que 
pudesse ser feita, ou fosse feita, qualquer coisa, ele tinha sido eliminado 
pela "oposição" … quem quer que eles sejam. Ele também afiançou 
que o pior ainda estava para vir. 

 
 
 
Outros dados por via diplomática a que tive acesso, referem como 

envolvidas também nestas conspirações, organizações internacionais 
ligadas a Israel, para além da Mossad e da CIA, nomeadamente a 
Universidade Hebraica de Jerusalém, a Universidade de Harvard e a 
Universidade de Iowa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alguns excertos de uma carta de um alto funcionário do Vaticano, 

atestam o denso clima de conspiração que lá se vive. 
Carta do senhor X, funcionário do Vaticano, de Maio de 1998. 
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O problema é que tantas conspirações foram planeadas por tantos 
agentes e contra-agentes (para não mencionar a Mossad e a CIA) desde 
os últimos anos do pontificado de Pio XII, que é praticamente impossível 
de desatar os nós. Grosseiramente falando, o presente status quo que 
envolve João Paulo II recua até os dias em que eles prenderam o então 
Cardeal Arcebispo de Varsóvia; prenderam-no, torturaram-no, mas mais 
importante, administraram-lhe doses massivas de drogas com efeitos 
pós-hipnóticos. 
Nós estamos a entrar agora na última vaga. Parece uma onda tsunami 
que causará uma destruição total, porque quem está lá para a 
parar? 
… Eu mantê-lo-ei informado de qualquer desenvolvimento importante. 
Até Y admite que eles andam a correr em círculos dentro do Vaticano 
como galinhas sem cabeça. Há pânico, pânico, pânico, e não há um 
botão para carregar! 
 
 
 
 
Mensagem de Fátima nº 227 de Outubro de 1997, pág. 6 

"Alguns cardeais estão a pedir um conclave para remover João 
Paulo II e eleger um novo Papa. Mais de sete milhões de pedidos 
contra o actual Papa, cuidadosamente reunidos de todo o mundo 
estão prontos para serem apresentados em Roma, neste preciso 
momento". 
Alguém dirá que tal projecto é impossível e até impensável. Mas isto 
aconteceu mais que trinta vezes na história da Igreja, dando origem a 
cismas que gravemente a prejudicaram. 
Em 997 (note-se a coincidência do aniversário!) dois cardeais 
conseguiram provocar um cisma desta natureza. 
 
La Salette 

O Santo padre sofrerá muito. Eu estarei com ele até ao fim para receber 
o seu sacrifício. Os malvados atentarão muitas vezes contra a sua vida, 
sem poderem pôr fim aos seus dias; mas nem ele nem o seu sucessor, 
que não reinará muito tempo, verão o triunfo do reino de Deus. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na América do Norte foi publicado um artigo pelo conhecido escritor 

John M. Haffert que dedicou à causa de Fátima o melhor da sua vida, e 
que foi também publicado no nº 227 de Outubro de 1997, pág. 6 no jornal 
Mensagem de Fátima, no qual é dado conhecimento público da tentativa 
de depor o Papa João Paulo II . 
Mensagem de Fátima nº 227 de Outubro de 1997, pág. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Salette 

 
 
O sucessor do Papa João Paulo II que será o falso Papa, vai ter um 

papado muito curto. 
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Zacarias 13,4-9 
4 Naquele dia os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua 
visão, quando profetizarem; nem mais se vestirão de manto de pêlos, 
para enganarem,  
5 mas dirão: Não sou profeta, sou lavrador da terra; porque tenho sido 
escravo desde a minha mocidade.  
6 E se alguém lhe disser: Que feridas são essas entre as tuas mãos? 
Dirá ele: São as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos.  
7 Ó espada, ergue-te contra o meu pastor, e contra o varão que é o 
meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos; fere ao pastor, e 
espalhar-se-ão as ovelhas; volverei a minha mão para os pequenos.  
8 Em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão exterminadas, 
e expirarão; mas a terceira parte restará nela.  
9 E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se 
purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu 
nome, e eu a ouvirei; Direi: É meu povo; e ela dirá: O Senhor é meu 
Deus.  
 

 
 

Eleição de um falso Papa ▲ 
 
A seguir ao afastamento do Papa canonicamente eleito, usurpará o 

seu lugar um falso Papa, dos para mais de 30 que houve na história da 
Igreja, e que vai ser precisamente o precursor do anticristo. 

Durante o tempo que este falso Papa estiver à frente da Igreja, será o 
caos e serão abolidas grande parte das grandes Verdades e Tradições 
da Igreja. 

Vai ser este falso Papa que vai permitir o anticristo entrar dentro da 
Igreja para então ser abolida a Eucaristia. 

 
A Igreja terá de passar por todos os sofrimentos e traições que Jesus 

suportou. 
 

 
 
 

Perseguição dos Verdadeiros Católicos ▲ 
 

Aqui estamos chegados à profecia de Zacarias, em que é dito que o 
pastor será ferido. O pastor é obviamente o Papa João Paulo II. 
Zacarias 13,4-9 

Nesta profecia é claramente explicitado que na altura em que o pastor, 
sabemos nós hoje que é referido ao Papa João Paulo II, for ferido, mas 
não morto, por isso deposto, as ovelhas, que são o povo de Deus, 
espalhar-se-ão e serão perseguidas, a ponto de até os profetas e os 
verdadeiros crentes terem de se disfarçar e afirmarem de que não são 
profetas, neste caso os profetas dos últimos tempos, que no fundo serão 
todos aqueles que acreditaram nas Mensagens de Jesus e da Virgem 
Maria, e as difundiram. 

 
 
 
Nesta fase terrível que será vivida até o ano 2.000, serão 

exterminados dois terços da humanidade, ou seja 3,666 biliões de 
pessoas, e a restante terça parte, ou seja, 1,8333 biliões de pessoas, 
será purificada e ficará para viver nos Novos Céus e Nova Terra. 
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Padre Gobbi 31 de Dezembro de 1992  

— O terceiro sinal é a sangrenta perseguição daqueles que se mantêm 
fiéis a Jesus e ao seu Evangelho e permanecem firmes na verdadeira fé. 
Durante esse tempo o Evangelho será pregado em todas as partes do 
mundo. Pensai, filhos predilectos, nas grandes perseguições que sofre 
a Igreja e no zelo apostólico dos últimos Papas, sobretudo do meu Papa 
João Paulo II, ao levar a todas as nações da terra o anúncio do 
Evangelho. "Vós sereis presos, perseguidos e mortos. Sereis odiados 
por todos por causa de mim; então muitos abandonarão a fé, se odiarão 
uns aos outros e se trairão mutuamente. Nesse tempo, a mensagem do 
reino de Deus será anunciada em todo o mundo; todos os povos deverão 
ouvi-la. E então virá o fim." (Mt 24, 9-10.14) 
 
José Luis, Venezuela, Maracaibo, 11 de Junho de 1997 

… porque a paz verdadeira meu filhos, já sabeis, constrói-se no coração 
de cada um de vós. 
… Também sereis perseguidos pela mesma causa; mas alegrai-vos 
meus filhos, recordai que vossa recompensa será grande no Céu. 
 
La Sallete 

Os sacerdotes e religiosos serão perseguidos, morrerão e morrerão de 
uma morte cruel. Muitos abandonarão a Fé e o número de sacerdotes e 
religiosos que apostatarão da verdadeira religião será grande; entre 
estas pessoas haverá também bispos 
… 
O vigário do meu filho terá muito de sofrer, porque por um tempo a minha 
Igreja será entregue a grandes perseguições 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Padre Gobbi 31 de Dezembro de 1992  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Luis, Venezuela, Maracaibo, 11 de Junho de 1997 

 
 
 
 
 

La Sallete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aparição e Sinais da Virgem Maria a todo o mundo ▲ 
 
Tal como na Bíblia, muitos dos acontecimentos são premonitórios e 

exemplificativos de outros que ocorrerão no futuro. Também em Fátima 
o que se passou com relação aos três pastorinhos, se passará a uma 
escala planetária com todos os homens, quando virem à sua frente a 
Virgem Maria, por altura do Grande Aviso que virá sobre toda a 
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Primeira Aparição da Santíssima Virgem Maria 

13 de Maio de 1917 

NOSSA SENHORA "Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de 
Deus será o vosso conforto". 
"Foi ao pronunciar estas últimas palavras (a graça de Deus, etc.), que 
abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos", é a Irmã Lúcia 
quem escreve, "uma luz muito intensa, como que reflexo que delas 
expedia, que nos penetrava no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-
nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente do 
que nos vemos no melhor dos espelhos. 
 
 
 
 
 
 
Juan Antonio, revelações pessoais 

Quanto à proximidade destes acontecimentos, Nossa Senhora disse-
nos que haverá sinais por todo o mundo, sinais que já foram anunciados 
e que se produzirão em sequência em todos os locais onde Nossa 
Senhora realmente apareceu no decurso da história. O mundo inteiro 
saberá muito bem que esses sinais e esses avisos virão de Deus, mas 
apesar disso muitos os ridicularizarão e tentarão arranjar explicações, 
mais loucas umas que outras, para explicar estes fenómenos realmente 
extraordinários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

humanidade, e então todos nos veremos com os olhos de Deus e todos 
os nossos pecados e horrores nos serão mostrados, tal como Deus os 
vê. 
Primeira Aparição da Santíssima Virgem Maria 

13 de Maio de 1917 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Virgem Maria prometeu numa ocasião ao José Luis Matheus que 

muito em breve todo o mundo a veria em toda a Sua glória. 
Concomitante a esta Aparição da Virgem Maria a nível planetário, 

deverão aparecer sinais visíveis em todos os locais em que se deram 
Aparições da Virgem Maria. 
Juan Antonio, revelações pessoais 

 
Estes sinais anunciados produzir-se-ão não só nos grandes 

Santuários Marianos, tais com Lourdes, Fátima, etc., mas também 
noutros locais tais com por exemplo o Morelinho, Beja, Murtal, etc. 

 
 
 
 
 
 

O AVISO de Garabandal ▲ 
 
O mundo inteiro vive em expectativa dos grandes 

acontecimentos profetizados em Garabandal. 
Com as Aparições de Garabandal são dadas para toda a humanidade 

Mensagens com grandes profecias a se concretizarem nos tempos em 
que vivemos. São-nos dados os meios de salvação para sobrevivermos 
aqui na Terra e para a Vida Eterna. Dão-se e são prometidos Grandes 
Sinais. São dados Grandes Segredos às videntes, mantidos no mais 
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Bispo de Leiria e Fátima, D. João Pereira Venâncio 

A Mensagem, dada por Nossa Senhora, em Garabandal, é a mesma que 
Ela deu em Fátima, mas actualizada e apropriada aos nossos tempos.  
 
 
 
 
 
 
Papa Paulo VI  

Garabandal é a obra mais maravilhosa da humanidade, depois do 
nascimento de Jesus. É a segunda vida da Santíssima Virgem nesta 
terra. É importantíssimo dar a conhecer ao mundo estas mensagens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

absoluto sigilo. Dão-se enormes milagres e é prometido o maior de todos 
os Milagres feito por Jesus sobre a Terra. 

 
Foi nos Montes Cantábricos espanhóis, ao pé dos picos da Europa, 

num pequeno lugarejo chamado S. Sebastian de Garabandal, entre 18 
de Junho de 1961 e 13 de Novembro de 1965, que a Virgem Maria 
apareceu para cima de 2.000 vezes a 4 rapariguinhas: Conchita 
González, Mari Loli Mazon, Jacinta González, Mari Cruz González. 

Muitos fenómenos místicos raros e inexplicáveis à luz da ciência 
aconteceram em Garabandal, testemunhados por milhares de 
peregrinos que lá acorriam. 

Jesus, em 31 Mensagens à Vassula, fala da veracidade e da 
importância destas Aparições da Sua Mãe Santíssima. 

O bispo de Leiria e Fátima, D. João Pereira Venâncio confirma ele 
próprio a Mensagem de Garabandal.  
Bispo de Leiria e Fátima, D. João Pereira Venâncio 

 
O Padre Pio garantiu, em vida, a autenticidade das aparições de 

Garabandal, tendo se encontrado com Conchita em San Giovanni 
Rotondo em 1966. Mas já em 1962 Nossa Senhora tinha prometido de 
que ele veria, por antecipação, o Milagre de Garabandal. 

 
O próprio Papa Paulo VI depois de ter recebido a Conchita, confirmou 

a autenticidade e a importância das Aparições de Garabandal. 
Papa Paulo VI  

 
 
Numa dada ocasião, depois de notarem a posição das crianças face 

à Aparição da Virgem Maria, deduziram que Ela estava sempre de 
costas viradas para Portugal, e por isso, pediram às crianças para 
perguntarem à Virgem Maria porque era que Ela estava sempre de 
costas viradas para Portugal. Nossa Senhora respondeu muito 
simplesmente: «Pois se Eu acabo de vir de lá…». 

De certa maneira isto explica porque nas aparições de Fátima Ela 
desaparecia sempre para nascente e a afirmação de D. Pereira 
Venâncio, que Garabandal era a continuação de Fátima. 

 
A primeira grande Mensagem de Garabandal, no dia 18 de Outubro 

de 1961 ao mundo é de uma simplicidade Divina, e justifica bem a frase 
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Garabandal 18 de Outubro de 1961 

«Há que fazer muitos sacrifícios; muita penitência; visitar o Santíssimo; 
mas antes, temos de ser muito bons. E se não o fizermos virá um castigo. 
Já se está enchendo a taça, e, se não mudarmos, vir-nos-á um castigo 
muito grande». 
 
 
Garabandal 18 de Junho de 1965 

«Já que a Minha mensagem do dia 18 de Outubro não foi atendida, e 
não foi muito divulgada ao mundo, Eu digo-vos que esta é a última. 
Antes, o cálice estava enchendo, agora está derramando.  
Muito Cardeais, muitos bispos e muitos padres estão no caminho da 
perdição e levam com eles muitas almas. À Eucaristia é dada cada vez 
menos e menos importância. Nós devemos evitar a ira de Deus através 
dos nossos esforços. Se pedirdes perdão com sinceridade de alma, 
Deus perdoar-lhes-á. Sou eu, a vossa Mãe, que por intercessão de S. 
Miguel, quer vos dizer para vos emendardes, que já são os últimos 
avisos e que Eu vos amo muito e não quero a vossa condenação. Pedi-
nos com sinceridade e nós vos daremos. Devem sacrificar-se mais. 
Pensem na Paixão de Jesus». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do bispo de Leiria e Fátima sobre Garabandal: mudança de vida, 
penitência, senão, castigo. 
Garabandal 18 de Outubro de 1961 

  
 
A segunda grande mensagem de Garabandal, 4 anos depois de 

terem começado as aparições e no seu último ano, foi a advertência 
séria para o desinteresse habitual dos homens em relação às 
Mensagens do Céu, a descrença e a tibieza. 
Garabandal 18 de Junho de 1965 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas foram as duas grandes mensagens públicas de Garabandal, 

anunciadas com antecedência, mas muitas outras advertências e 
profecias importantíssimas nos foram veiculadas mais tarde pelas 
videntes e fizeram de igual modo parte do manancial de Mensagens e 
de amor derramado pela Virgem Maria sobre toda a humanidade. 

A pedido das videntes, para que o mundo acredite, Nossa Senhora 
prometeu que havia de mandar um AVISO, fazer um MILAGRE, deixar 
um SINAL e se a humanidade não se emendar, o Pai mandará um 
CASTIGO sobre a humanidade. 

O primeiro de todos estes Grandes Acontecimentos será pois o 
AVISO. 

Este AVISO de Garabandal será o primeiro grande acontecimento à 
escala planetária que iniciará um conjunto de outros acontecimentos 
incríveis e vindos da própria mão de Deus, que marcará o início de um 
processo irreversível e que antecedem os Novos Céus e a nova Terra, 
e terão lugar até o Grande Jubileu do Ano 2.000, para ao qual toda a 
Igreja Católica se está a preparar desde 1997. 
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AVISO DE GARABANDAL 
 
- Será num ano já definido, que Mari Loli sabe, mas não pode dizer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- É um fruto dos nossos pecados. 
 
 

As palavras que são expostas na página da esquerda, e que 
caracterizam este acontecimento de importância capital para a 
humanidade, são todas extraídas sem excepção da boca das videntes. 
AVISO DE GARABANDAL 

 
- Será num ano já definido, que Mari Loli sabe, mas não pode 

dizer. 
Este ano do Aviso tem sido guardado em absoluto sigilo pela Mari 

Loli. Podemos discorrer sobre a possível data e chegarmos 
inclusivamente a conclusões acertadas, pois esta não é a data sobre a 
qual Jesus falou sobre a Sua Volta Gloriosa à Terra, dizendo aí sim sobre 
essa, só o Pai sabe o dia e hora. Mesmo aqui, nada nos impede de 
dentro de um futuro muito próximo virmos a saber a semana, o mês e o 
ano, pois o que nos está vedado é só o dia e a hora. Para já, e dentro do 
espírito das Mensagens que o Céu nos deu, tudo leva a acreditar que o 
ano se aproxima. 

Mas não valerá a pena tentarmos descobrir qual a data do Aviso, pois 
a única pessoa que a conheci-a, morreu. Era a Mari Loli, uma das 
videntes. 

Em vez de tentarmos descobrir a sua data, devemos é estar bem 
preparados para ele. 

Para o AVISO só se prepararão melhor, todos aqueles que em 
primeiro lugar acreditam nas Mensagens da Virgem Maria. Para os 
descrentes, será indiferente, pois não acreditando, também nunca se 
preparariam mesmo que ela estivesse revelada. 

Se há coisas, como o Castigo e a sua dimensão, que podem ser 
condicionadas pela resposta dada pelo homem aos pedidos da Virgem 
Maria e de Jesus, outras não são condicionais e verificar-se-ão tal como 
foi definido por Deus para acontecerem. Haverá acontecimentos que 
poderão se dar ou ser evitados, mas para esses nunca foi definida data 
alguma. Portanto, o AVISO vai-se de facto dar na data que a Virgem 
Maria revelou à Mari Loli. 

O importante é estarmos sempre preparados e não nos afligirmos se 
vem quando esperamos ou não. Mas vamos estar atentos a esta data. 
Vamos estar preparados para qualquer data, seja ela antes ou depois, 
porque seja quando Deus quiser, ela vai chegar de certeza, e por isso é 
bom estarmos sempre bem preparados, não por medo de sofrermos 
mais, mas sim, cheios de vontade de agradarmos a Deus, vivendo em 
estado de Graça. 

 

avisodegarabandal.htm
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- Será um fenómeno que existe no dicionário espanhol e começa 
pela letra “A”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- É um fruto dos nossos pecados. 
Se não pecássemos tanto, não havia necessidade desta intervenção 

de Deus, nem de enviar a Virgem Maria nesta emergência em que 
vivemos. E pecamos tanto, porque perdemos a consciência dos 
pecados que cometemos. Daí haver necessidade de recuperarmos essa 
consciência e voltarmos a uma vida de Graça e de cumprimento da 
Vontade de Deus enquanto pessoas, e numa Teocracia enquanto 
Nações e Povo de Deus. 

 
- Será um fenómeno que existe no dicionário espanhol e começa 
pela letra “A”. 

Este fenómeno tanto se pode pensar que será uma Aparição, ou uma 

Alucinação colectiva ou provocado pelo impacto de uma Asteróide, ou 

sabe Deus o que mais poderá ser. 
Como já referi atrás, penso que poderá ser uma Aparição da Virgem 

Maria a todo o mundo simultaneamente, mas que também poderá ter 
início num Asteróide ou um meteoro que venha de encontro a Terra e 
que provoque ou seja sucedido depois pela Aparição da Virgem Maria. 
Se for uma Aparição da Virgem Maria iria ao encontro da promessa que 
Ela fez ao Jose Luis e Juan Antonio e bateria certo com a prefiguração 
da Aparição de Fátima. 

Ela vem do Céu, fica suspensa no ar, e depois de abrir "…as mãos, 
comunicando-nos", é a Irmã Lúcia quem escreve, "uma luz muito 
intensa, como que reflexo que delas expedia, que nos penetrava no peito 
e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que 
era essa luz, mais claramente do que nos vemos no melhor dos 
espelhos". 

A Aparição da Virgem Maria em Fátima, pode muito bem ter sido o 
prenúncio do que se vai passar no AVISO de Garabandal, só que em 
vez de ser vivido pelos videntes, sê-lo-á por toda a humanidade em 
simultâneo. Isto será uma purificação, para preparar toda a humanidade 
para o Grande MILAGRE de Garabandal. 

Todos nós conhecemos pessoas que estiveram envolvidas em 
acidentes graves, e à beira da morte, e num segundo tiveram a visão de 
toda a vida a passar diante delas. Com o AVISO, se se passar um 
acidente planetário grave, da mesma forma, de repente toda a 
humanidade poderá passar por um desses estado, que em primeira 
instância se limitará a se ver as nossas vidas com os nossos olhos, mas 
em seguida, com ou sem Aparição da Virgem Maria, poder-se-á gerar a 
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- A ciência não poderá explicá-lo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Primeiro ver-se-á no ar, em todo o mundo; e, imediatamente se 
transmitirá ao interior das nossas almas.  
 
 
 
 
 
 
- Durará um tempo muito breve, e o mundo como que parará. 
 
 
 
- Os não cristãos acreditarão que é um Aviso de Deus. 
 
 
 
 
 
- Este aviso é tremendo, tanto para os bons como para os maus. 
Para aproximar os bons mais de Deus e para advertência e emenda 
dos demais. Será uma purificação a preparar-nos para o Milagre. É 
também uma espécie de catástrofe. 
 
 
 
 
 
 
- Far-nos-á conscientes de todo o mal que temos feito. 
 
 

verdadeira correcção de consciências, com a visão da nossa vida, mas 
então já com os olhos de Deus. 

 
- A ciência não poderá explicá-lo. 
A ciência não poderá explicá-lo, mas de certeza de que vão surgir 

"inteligentes" que vão dar explicações, tal como profetizado pelo Juan 
Antonio em revelações pessoais que teve: 

«O mundo inteiro saberá muito bem que esses sinais e esses aviso 
virão de Deus, mas apesar disso muitos os ridicularizarão e tentarão 
arranjar explicações, mais loucas umas que outras, para explicar estes 
fenómenos realmente extraordinários». 

 
- Primeiro ver-se-á no ar, em todo o mundo; e, imediatamente se 
transmitirá ao interior das nossas almas.  

Também aqui bateria certo se tudo começasse com uma Aparição da 
Virgem Maria e depois, quando Ela abrisse as mãos, se comunicasse 
aos nossos corações a visão da nossa vida com os olhos de Deus. Um 
fenómeno aterrador que se desse no céu, poderia também vir de acordo 
com esta parte da profecia. A ver vamos. 

 
- Durará um tempo muito breve, e o mundo como que parará. 

Terá a duração de uns minutos, mas que provavelmente parecerá 
uma eternidade. 

 
- Os não cristãos acreditarão que é um Aviso de Deus. 

Só o facto de os não cristãos acreditarem que vem de Deus é um 
grande passo, já que depois se saberá que tudo isto tinha sido 
profetizado pela Virgem Maria em Garabandal, e logicamente atrairá a 
tenção de todo o mundo para a Virgem Maria e a Igreja Católica. 

 
- Este aviso é tremendo, tanto para os bons como para os maus. 
Para aproximar os bons mais de Deus e para advertência e emenda 
dos demais. Será uma purificação a preparar-nos para o Milagre. É 
também uma espécie de catástrofe. 

Esta parte está perfeitamente também de acordo com as Mensagens 
de Jesus à Vassula que vou apresentar já a seguir.  

Também vem espevitar a hipótese de poder ter no início uma 
catástrofe com algum asteróide ou meteoro ou massa gasosa que venha 
do espaço contra a Terra… 
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- Poderão morrer pessoas pela emoção vivida ao ver e sentir o 
Aviso. 
 
 
 
 
- Durará muito pouco tempo e os católicos irão suportá-lo com mais 
resignação. 
- Será como a revelação interior e feita a cada um de nós dos nossos 
pecados. Ve-lo-ão e senti-lo-ão tanto os crentes como os não 
crentes e as pessoas de qualquer país ou religião. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Será visível pelo mundo inteiro, qualquer que seja o lugar onde se 
esteja. 
 
 
 
 
 
- Será mil vezes pior que terramotos. Será como fogo. Não queimará 
a nossa carne, mas senti-lo-emos corporal e interiormente. 
Ninguém escapará. Seria preferível morrer a suportar por cinco 
minutos que fosse, o que nos espera. Seria melhor estarmos na 
Igreja perto do Santíssimo. 

- Far-nos-á conscientes de todo o mal que temos feito. 
Este será o grande fruto do AVISO, para podendo ver o mal que 

temos feito, nos conduzir ao arrependimento, à confissão dos nossos 
pecados, a uma emenda de vida, a uma verdadeira conversão. 

 
- Poderão morrer pessoas pela emoção vivida ao ver e sentir o 
Aviso. 

O homem nunca pecou tanto como peca hoje em dia, só que não tem 
consciência do seu pecado. Quando tomar consciência desse pecado, 
ficará horrorizado. 

 
- Durará muito pouco tempo e os católicos irão suportá-lo com mais 
resignação. 
- Será como a revelação interior e feita a cada um de nós dos nossos 
pecados. Ve-lo-ão e senti-lo-ão tanto os crentes como os não 
crentes e as pessoas de qualquer país ou religião. 

Os católicos irão suportá-lo melhor, pelo simples facto de que tendo 
a possibilidade e o hábito de recorrer ao Sacramento da Confissão, e 
sendo os seus pecados perdoados, terão uma culpa menor do que os 
homens que pertencem a outras religiões. O Sacramento da Confissão 
é de facto determinante neste aspecto. Os católicos recorrendo mais do 
que os outros ao exercício do exame de consciência, terão assim uma 
melhor aptidão de não sofrerem tanto com a visão da sua vida, pois ela 
de certa maneira vai sendo melhorada no tempo através do Sacramento 
de Deus. Mas atenção, porque há muitos que se dizem católicos, mas 
de católicos só têm o nome, e esses provavelmente até poderão ser os 
que mais irão sofrer pela sua hipocrisia e tibieza. 

 
- Será visível pelo mundo inteiro, qualquer que seja o lugar onde se 
esteja. 

Esta parte faz-nos supor que se refere a qualquer coisa de material e 
que acontece realmente fora de nós e poderá estar relacionado com um 
fenómeno atmosférico ou astrofísico, com algum tipo de cataclismo ou 
acidente. 

 
- Será mil vezes pior que terramotos. Será como fogo. Não queimará 
a nossa carne, mas senti-lo-emos corporal e interiormente. 
Ninguém escapará. Seria preferível morrer a suportar por cinco 
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José Luis, 11 de Dezembro de 1996 

Um dia, não muito distante, chegará, em que Deus dará ao mundo um 
Grande Sinal, com o qual os corações dos homens despertarão, se 
aceitarem com humildade a Graça de Deus. Não é que Deus seja 
limitado, mas sim porque Ele quer que cada criança vá a Ele livremente, 
por isso meus pequenos, convido-vos a rezarem muito para que, logo 
que esse momento chegue, os corações se abram e reconheçam 
com humildade os seus pecados, para que eles chorem de dor ao 
arrepender-se das suas faltas e para que eles queiram em tudo agradar 
ao Pai; rezem muito Meus pequenos, por esta intenção, porque além 
disto, sabei e compreendei que para além da graça que será para o 
mundo inteiro e para além da grandeza deste prodígio que Deus trará a 
todos os homens, sem a mínima distinção, muito se obstinarão com os 
seus corações endurecidos, porque eles quererão encontrar uma 
explicação. 
Rezai Meus pequenos, para que todas estas manifestações do Amor de 
Deus tenha um verdadeiro acolhimento no coração dos homens e para 
que eles possam perseverar e manter-se fiéis àquele apelo que o Pai 
Eterno vos quis fazer por Amor. 
O mundo inteiro terá a possibilidade de mudar, e se depois, os 
homens não mudarem de vida, então Meus pequenos filhos… 
(longa pausa) … a humanidade receberá sobre os seus ombros o 
peso dos seus pecados. 
 
 
 
 
 
Apocalipse 13,11-13 
11 E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de 
um cordeiro; e falava como dragão. 
12 Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença; 
e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, 
cuja ferida mortal fora curada. 

minutos que fosse, o que nos espera. Seria melhor estarmos na 
Igreja perto do Santíssimo. 

Perto do Santíssimo, é estar ao pé de Jesus. Quem melhor do que 
Ele nos poderá proteger e nos evitar o sofrimento? 

 
A Virgem Maria falou ao José Luis sobre este AVISO ou grande sinal 

que viria sobre a humanidade. 
José Luis, 11 de Dezembro de 1996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O grande aviso será de o mundo parecer estar envolto em chamas. 

Muitos morrerão só com o susto. 
Tudo poderá começar quando o anticristo fizer descer fogo sobre a 

Terra para a destruir, alegando porventura outra coisa. 
Apocalipse 13,11-13 
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13 E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do 
céu à terra, à vista dos homens. 
 
Padre Ottavio Michellini, 10-12-76 A Justiça Divina e o Castigo 

Quem fala ainda do temor de Deus ? Quem fala ainda da Justiça Divina?  
Os setenta anos de escravidão na Babilónia foram permitidos por causa 
do desdém que os numerosos pecados do povo hebreu tinham 
provocado; a destruição de Sodoma e Gomorra não provem de Deus, 
nenhum mal vem de Deus, mas sempre e só do inferno, com a 
cumplicidade e a devassidão humana; Sodoma e Gomorra e outros 
inúmeros castigos foram punições, não ocasionadas mas permitidas 
para a emenda dos homens. O próprio dilúvio universal foi 
provocado pelo inferno com a cumplicidade dos homens 
corrompidos.  
 
 

 
MILAGRE de Garabandal 
- Será o maior Milagre que Jesus Cristo terá realizado no mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A Conchita conhece a data e irá anunciá-lo ao mundo com 8 dias 
de antecedência. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Não nos esqueçamos de que o grande dilúvio foi também perpetrado 

pelo demónio, tal como  Jesus revelou 
Padre Ottavio Michellini, 10-12-76 A Justiça Divina e o Castigo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MILAGRE de Garabandal ▲ 
- Será o maior Milagre que Jesus Cristo terá realizado no mundo. 
Se pensarmos nos grandes Milagres que Jesus fez na Sua vida terrena, 
no Milagre de ter ficado connosco na Eucaristia, em milhões de outros 
Milagres de curas, no Milagre do Sol em Fátima, então o MILAGRE de 
Garabandal vai de facto ser um acontecimento deveras maravilhoso e 
espantoso. 
Tendo em consideração que no início do AVISO pode estar um acidente 
astral, vindo do espaço, podem-se gerar consequências graves que se 
prolongarão no tempo, criando um ambiente catastrófico, e que com o 
MILAGRE irá ser travado e desaparecerá, motivando por si o maior 
Milagre que Jesus fez na Terra. As calamidades desencadeadas pelo 
acontecimento físico que provoca o AVISO, podem ser amainadas por 
Jesus, tal como ele o fez na tempestade, quando estava no barco com 
os apóstolos. 
 
- A Conchita conhece a data e irá anunciá-lo ao mundo com 8 dias 
de antecedência. 
Este anúncio será feito em todos os meios de comunicação social, 
nomeadamente na televisão. 
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- Acontecerá dentro do período de um ano após o Aviso. 
 
 
 
 
- Será nos meses de Março, Abril ou Maio, dos dias 8 a 16, numa 
quinta feira às 20:30, no dia de um mártir da Eucaristia, que não é 
espanhol e tem um nome estranho. 
 
 
 
 
Será no mesmo dia de um acontecimento raro, importante e feliz 
para a Igreja e a Cristandade. 
 
 
 
 
 
- Todos terão a certeza de que vem de Deus e será imensamente 
grande. 
- Todos os doentes presentes em Garabandal curar-se-ão e os 
pecadores que lá estejam converter-se-ão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na altura deste anúncio, já se terá dado o AVISO e o mundo viverá na 
expectativa deste MILAGRE. Viveremos nessa altura uma fase de 
grande perturbação, tribulação e perseguição, e quem sabe já de guerra 
generalizada. 
Será com este Milagre que será dada a última oportunidade aos homens 
de se converterem, porque depois já será demasiado tarde. 

 
- Acontecerá dentro do período de um ano após o Aviso. 
Em qualquer um dos dias enunciados a seguir dentro do decurso 
de um ano após o AVISO, poderá suceder o MILAGRE. 
 
- Será nos meses de Março, Abril ou Maio, dos dias 8 a 16, numa 
quinta feira às 20:30, no dia de um mártir da Eucaristia, que não é 
espanhol e tem um nome estranho. 
 

A partir do AVISO e dentro do prazo de 1 ano, em qualquer data que 
não exceda esse período, dar-se-á o MILAGRE. 

 
 

- Será no mesmo dia de um acontecimento raro, importante e feliz 
para a Igreja e a Cristandade. 

Por mim, obviamente aponto para o dia 13 de Maio de 1999, por ser 
o dia de Fátima por excelência e também corresponder a um dia muito 
raro, importante e feliz para a Igreja, aquele em que a Virgem Maria vem 
à Terra avisar os Seus filhos. Mas quem sou eu para apontar datas…? 

 
- Todos terão a certeza de que vem de Deus e será imensamente 
grande. 
- Todos os doentes presentes em Garabandal curar-se-ão e os 
pecadores que lá estejam converter-se-ão. 

Que grandioso Milagre será este que todos terão a certeza de que 
vem de Deus? 

À semelhança do que aconteceu em Fátima na última Aparição, 
penso que será uma Aparição da Sagrada Família, em toda a Sua Glória, 
em que a Virgem Maria trará nas Suas mãos o Rosário e o Escapulário 
do Carmo. 

A Virgem Maria disse ao José Luis o seguinte na Sua Aparição de 16 
de Julho de 1997, dia de Nossa Senhora do Carmo: 
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- O Padre Luís Andreu e o Padre Pio viram o Milagre de Garabandal 
antes de morrerem. 
- O Padre Luís Andreu, morreu no próprio dia em que viu o Milagre, 
e as últimas palavras que proferiu, foram: «Este é o dia mais feliz 
da minha vida! Que grande Mãe nós temos, no Céu! As aparições 
são verdadeiras!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- O Milagre sucederá a muitas falsas aparições e quando quase se 
tiver deixado de acreditar em Garabandal. As falsas aparições já 
começaram a partir de 1962. 
 
 
 

José Luis, USA, Texas, 16 de Julho de 1997 

«… venho com o Meu Divino Filho nos braços, para uma vez mais 
oferecer-vos o Meu Santo Escapulário, que é o Meu hábito e que desejo 
que como sinal da vossa consagração ao Meu Imaculado Coração o 
leveis sempre permanentemente nos vossos pescoços. 

Meus filhos, hoje vos digo uma vez mais que as promessas que vos 
fiz sobre o Meu Escapulário continuam sendo uma realidade, por isso 
Meus filhos, propagai sem cessar o Meu Santo Escapulário, porque o 
momento chegou em que o mundo será salvo através do Santo 
Rosário e do Santo Escapulário». 

O facto dos doentes serem curados e os pecadores se converterem 
e da natureza ser pacificada, serão parte integrante do enorme Milagre 
de Garabandal. Toda a vida de Jesus estaria resumida e reposta quanto 
aos Seus milagres, pois de uma só vez aconteceriam de novo todos os 
mesmos milagres operados durante a Sua Vida pública.  

 

- O Padre Luís Andreu e o Padre Pio viram o Milagre de Garabandal 
antes de morrerem. 
- O Padre Luís Andreu, morreu no próprio dia em que viu o Milagre, 
e as últimas palavras que proferiu, foram: «Este é o dia mais feliz 
da minha vida! Que grande Mãe nós temos, no Céu! As aparições 
são verdadeiras!» 

Também estes dois padres terem visto em antecipação o MILAGRE 
e terem ambos contactado com a Conchita, testemunharam da 
veracidade das Aparições de Garabandal. 

O facto do Padre Luís Andreu afirmar: «Que grande Mãe nós temos 
no Céu», só se pode ficar a dever ao facto de A ter visto nesta 
antecipação que teve do Milagre. Pelo menos faz sentido que assim 
tenha sido, e por conseguinte vem em reforço da probabilidade da 
Aparição da Sagrada Família, tal como em Fátima na última Aparição. 

Também aqui este MILAGRE foi pedido pelas videntes para que todo 
o mundo acreditasse, tal como em Fátima com o milagre do Sol, só que 
desta vez, não se circunscreverá a Fátima mas sim a toda a Terra. Mais 
um paralelismo com Fátima, pois. 

Mas de alguma maneira creio que estará relacionado de uma forma 
mais sólida com Fátima. 

 
- O Milagre sucederá a muitas falsas aparições e quando quase se 
tiver deixado de acreditar em Garabandal. As falsas aparições já 
começaram a partir de 1962. 
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O SINAL de Garabandal 

- Permanecerá para sempre um sinal nos Pinheiros de Garabandal, até 
ao Fim do Mundo, semelhante a uma coluna de fumo, que poderá ser 
visto e fotografado, televisionado, mas não apalpado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muitas falsas aparições tem-se dado por todo o mundo e Garabandal 
praticamente caiu no descrédito, muito em especial junto da hierarquia 
da Igreja. 

Espero que Garabandal não caia em descrédito mesmo junto 
daqueles que a têm divulgado pelo mundo fora, não acontecendo nestas 
datas que aqui apontei, passando um ano para a frente, coisa que me 
parece improbabilíssimo. Mas se assim for o desígnio de Deus, 
mantenhamo-nos firmes na Fé, porque aquele que persistir até ao fim, 
será salvo! 

 
 
 

O SINAL de Garabandal ▲ 
 

Este SINAL transcende os pedidos das próprias videntes, pois assim 
permanecerá visível para todos os que não tendo presenciado em 
Garabandal o Milagre, poder-se-ão deslocar ali para testemunhar o 
SINAL, e assim mais facilmente acreditarem. 
O SINAL de Garabandal 

Um Milagre de Jesus Cristo sempre deixa uma marca indelével onde 
ou em quem é operado, quanto mais o maior MILAGRE operado por 
Jesus na Terra. 

Se o MILAGRE for a hipótese sugerida atrás, a acalmia que Jesus vai 
conseguir sobre a Natureza descontrolada será de tal ordem que irá ser 
também vista em todo o mundo, que mais não seja pela televisão que 
cobrirá tudo o acontecido. Esta acalmia pode-se dar através de uma 
espécie de tornado gigantesco, que funcionando ao contrário, sorveria 
todos os males dos ares e os enfiasse pela terra abaixo, continuando-se 
no futuro e até o Fim do Mundo visível, como um gigantesco funil 
poderoso e rodopiante, mas intangível. 

 
 
 

Os Dez Segredos de Medjugorje ▲ 
 
As Aparições de Medjugorje vêm numa época conturbada para a 

Jugoslávia, hoje Bósnia-Herzegovina, continuando o apocalipse da 
Virgem Maria, isto é, alertando-nos e revelando-nos o que está para 
acontecer à humanidade no fim do século XX, com especial incidência 
na necessidade de conversão, nos meios para a conseguir, e com a 

MensagensdaVirgemMariaemMedugorje.htm
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promessa de muitos sinais. Transformou-se num local de grandes e 
numerosíssimas conversões de todos quantos lá vão. Já foram para 
cima de 25 milhões de peregrinos a Medjugorje, terra em que nunca 
houve um ataque sequer durante todo o período de guerra sangrenta da 
Jugoslávia. A Virgem Maria fica ali conhecida também pela Rainha da 
Paz, pois é a grande incentivadora da oração para ser alcançada a Paz 
no Mundo, apresentando para isso um plano em três fases: Primeiro a 
Paz nos Corações; depois a Paz na Família; e só depois será possível a 
Paz no Mundo. 

As aparições são diárias, tendo começado em 24 de Junho de 1981 
até a actualidade. A partir de 25 de Janeiro de 1987 até hoje em dia 
passaram a ser uma Mensagem principal todos os dias 25 de cada mês, 
dada a Marija Pavlovic. Há outras Mensagens, mas são dadas ao grupo 
de oração. 

Os seis videntes, no início das aparições, eram jovens: 
- Ivan, é o responsável pelo grupo de oração, e recebe mensagens 

para dirigir este grupo. 
- Vicka, é grande acolhedora dos peregrinos e foi miraculada pela 

Virgem Maria e impõe muito as mãos aos peregrinos. 
- Marija, é ela que dá as Mensagens para o mundo, nos dias 25. 
- Jacov, é o que mais faz sorrir a Virgem Maria. 
- Mirjana, só via a Virgem Maria nos segundos dias de cada mês. 
- Ivanka, só vê a Virgem uma vez por ano, no dia 25 de Junho. 
O Padre Jozo Zovko é o herói e ardente defensor das aparições, 

depois da Virgem Maria lhe ter também aparecido. Foi o capelão dos 
videntes. Foi perseguido pelos comunistas e preso, onde sofreu muito 
na prisão. O Padre Jozo é um dos maiores espirituais do nosso tempo, 
com muitos e grandes carismas. 

Em 1982 juntam-se aos seis videntes, outros duas raparigas, a Jelena 
e a Marijana, que têm locuções e visões interiores. 

Os seis videntes, foram caluniados, perseguidos e presos, só por 
persistirem na defesa da verdade e na guarda dos segredos que lhe 
foram confiados.  

 
Após 40 anos de aparições, A Virgem Maria continua a aparecer em 

Medjugorje, tendo já revelado tudo o que havia a ser revelado, persistindo 
e perseverando nos pedidos de amor e de oração e penitência, 
agradecendo a todos aqueles que correspondem aos seus pedidos. De 
facto só uma Mãe, com um Amor do tamanho do Universo, pode ter tanta 
paciência com filhos tão rabinos como todos nós… 
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Medjugorje, 4 de Setembro 1981 
O sinal será dado no final das aparições. 
 
Medjugorje, 12 de Outubro 1981 
Ainda não deixarei o sinal. Continuarei a aparecer. 
 
 
 
 
Carta do Padre Tomislav Vlasic 
- Antes do sinal visível ser dado à humanidade, haverá três advertências 
ao mundo. Elas produzir-se-ão na forma de acontecimentos terrestres. 
Mirjana será testemunha deles. Dez dias antes disso, Mirjana avisará um 
padre da sua escolha. O Testemunho de Mirjana será um testemunho 
destas aparições e um chamamento à conversão do mundo. 
- Depois das advertências, o sinal aparecerá no lugar das aparições em 
Medjugorje, para toda a humanidade. O sinal será dado como prova das 
aparições, a fim de que as pessoas reavivem a sua Fé. 
- O nono e décimo segredos são graves. São um castigo pelos pecados 
do mundo. Este castigo é inevitável pois não podemos esperar que todo 
o mundo se converta. Este castigo pode ser diminuído com oração e 
penitência, mas não pode ser evitado. Mirjana diz que um dos males que 
ameaçam o mundo, aquele que está no sétimo segredo, foi evitado 
graças às orações e ao jejum. 
 
Medjugorje, 24 de Junho de 1983 
O sinal virá, não vos deveis preocupar. A única coisa que vos desejo 
dizer é: convertei-vos! Fazei saber isto o mais depressa possível a todos 
os meus filhos. Não há trabalho, nem sofrimento que seja demais para 
vos salvar. Eu pedirei a meu Filho que não castigue o mundo, mas 
suplico-vos, convertei-vos! Vós não podeis imaginar o que se vai passar, 
nem o que o Pai Eterno enviará sobre a terra. É por isso que vos deveis 
converter! Renunciai a tudo, fazei penitência. Dai o meu agradecimento 
a todos os meus filhos que rezaram e jejuaram. Eu levo tudo isso a meu 
Filho para obter uma diminuição à sua justiça contra os pecados da 
humanidade.  
Agradeço às pessoas que rezaram e jejuaram. Sêde perseverantes e 
ajudai-me a converter o mundo. 

Em 1 de Janeiro de 1987, a Virgem Maria diz que se por cá ficou tanto 
tempo, foi para nos acompanhar nos caminhos da santificação. 

 
A Virgem Maria comunicou à Mirjana 10 Segredos sobre sinais e 

acontecimentos futuros. 
Medjugorje, 4 de Setembro 1981 

 
 

Medjugorje, 12 de Outubro 1981 
 
 
Em 25 de Dezembro de 1982, Mirjana recebe o último Segredo. 
O Padre Tomislav Vlasic revela numa sua carta, alguns aspectos 

destes segredos, que lhe foram comunicados pela Mirjana. 
Carta do Padre Tomislav Vlasic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medjugorje, 24 de Junho de 1983 
 
 
 
A Virgem Maria advertiu em Medjugorje que antes dos Novos Céus 

e Nova Terra desabaria sobre a Terra um grande castigo, através de 
grandes catástrofes, mas que primeiro viria a paz para aquele país 
devastado. 

A seguir à paz para a ex-Jugoslávia virão no entanto 3 avisos, que 
serão dados pelo padre Petar, de Medjugorje, com 3 dias de 
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Juan Antonio, revelações pessoais 

Uma terceira guerra mundial, pior que as duas anteriores 
combinadas, era suposto ter começado em 1995, mas entretanto, ela foi 
suspensa para uma data um pouco mais tardia, graças às orações e 
sacrifícios da humanidade, especialmente pelos grupos de oração que, 
à volta do mundo, se formaram a fim de corresponder ao apelo da Mãe 
de Cristo, criando assim um exército espiritual sobre a Terra. Bem que 
este conflito mundial esteja retido provisoriamente, o meu anjo 
"simpático" garantiu-me formalmente, que apesar de tudo, terá lugar 
num futuro muito próximo. A sua origem, decorrerá "de uma guerra 
negra" que terá lugar entre uma nação árabe e Israel… 

A série de acontecimentos que hão de vir, suceder-se-ão muito 
rapidamente. Haverá um terceiro conflito mundial, que infligirá grandes 
destruições, e vomitará a morte por todo o planeta. A duração deste 
conflito generalizado dependerá da consciência que os 
governantes mundiais tiverem, e por isso, é tão importante rezar 
por eles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

antecedência. O último destes avisos será o maior e acontecerá na 
montanha de Medjugorje.  

 
 
 

Guerra mundial generalizada ▲ 
 
Todos nós sentimos de que mais cedo ou mais tarde, uma guerra se 

pode desencadear no médio oriente, pois toda aquela zona é um 
autêntico barril de pólvora. Israel, Palestina, Iraque e de um modo geral 
aqueles países vizinhos, estão em constante guerrilha. Em África 
também está em permanente luta. Na América do Sul as revoltas internas 
são diárias. Na Ásia o panorama também é negro. Enfim de um momento 
para o outro a guerra pode-se desencadear. 

Foi profetizado pela Virgem Maria ao Juan Antonio Gil. 
Juan Antonio, revelações pessoais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para além desta guerra mundial generalizada, se olharmos à nossa 

volta, vemos que estão todos contra todos. Só se ajuda o que está ao 
lado se porventura se puder tirar alguma vantagem pessoal. Mesmo 
dentro dos próprios países, são os clubes uns contra os outros, os 
partidos uns contra os outros. As instituições umas contra as outras. O 
estado contra os cidadãos, não havendo de facto o espírito de 
entreajuda, a não ser nos discursos cínicos e hipócritas dos políticos. 

Em termos mundiais vive-se uma falsa paz, que a qualquer momento 
pode descambar. Toda a gente tem consciência disto. 
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La Salette 

A Terra será castigada com todo o género de pragas, haverá guerras 
atrozes até a última delas que será feita pelos 10 reis aliados do 
anticristo, os quais terão um único fim e serão os únicos que governarão 
o mundo. Antes que isto aconteça haverá uma espécie de falsa paz no 
mundo. Não se pensará mais que em divertir-se. Os malvados entregar-
se-ão a toda a espécie de pecado mas os filhos da Santa Igreja, os filhos 
da Fé, os meus verdadeiros imitadores crescerão no amor de Deus e 
nas virtudes que me são mais queridas. Ditosas as almas humildes 
guiadas pelo Espírito Santo! Eu combaterei com eles até que cheguem 
à plenitude da idade. 
 
 
 
 

 
La Salette 

A Natureza clama vingança contra os homens e treme de espanto à 
espera do que há-de acontecer à Terra empapada de crimes. Tremei, 
vós e Terra que fazeis profissão de servir a Jesus Cristo e que 
interiormente vos adorais a vós mesmos, tremei; pois Deus vai entregar-
vos ao seu inimigo, porque os lugares santos estão corrompidos; muitos 
conventos não são já casas de Deus, mas sim pastos de Asmodeo e dos 
seus. Durante este tempo nascerá o anticristo de uma religiosa hebreia, 
de uma falsa virgem que terá ligação com antiga serpente, mestra de 
impureza. 
O seu pai será bispo. No seu nascimento vomitará blasfémias, terá 
dentes; numa palavra, será uma encarnação do demónio; lançará gritos 
espantosos, fará prodígios e só se alimentará de impureza. Terá irmãos 
que ainda que não sejam como ele, demónios encarnados, serão filhos 
do mal; na idade de 12 anos chamará já a atenção pelas ruidosas vitórias 

Em La Salette, em 1846, a Virgem Maria advertiu-nos precisamente 
disto. 
La Salette 

Estes 10 aliados do anticristo, são dez países poderosos controlados 
pela maçonaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aparição física do anticristo ▲ 
 
Nos já longínquos dias do século passado, em 19 de Setembro de 

1846, a Virgem Maria em La Salette, advertiu o mundo para a vinda do 
anticristo. 

 
 
 
 
 

La Salette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pela maneira que a Virgem Maria diz "será uma encarnação", vê-se 

em rigor que não é a verdadeira incarnação de Lúcifer. 
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que alcançará. Bem depressa se porão à frente de grandes exércitos, 
assistidos pelas legiões dos infernos. 
… 
Roma perderá a fé e converter-se-á a sede do anticristo, os demónios 
do ar com o anticristo farão grandes prodígios na Terra e nos ares e os 
homens se perverterão mais, e mais e mais 
… 
Eis aqui o tempo, abre-se o abismo. Eis aqui o rei dos reis das trevas. 
Eis aqui a besta com os seus súbditos, chamando-se ele o salvador do 
mundo. Se elevará com orgulho pelos ares para subir até ao céu, mas 
será derrubado pelo sopro de S. Miguel Arcanjo. 
 
 
 
 
Juan Antonio, revelações pessoais 

A obra do diabo sobre a Terra se fará através do anticristo que 
foi descrito por Maria como uma falsa luz, um falso profeta, um homem 
que hoje está vivo. Este está inteiramente e perfeitamente possuído e 
controlado por Satanás, porque Ela disse: «O príncipe das trevas não 
tem o poder de incarnar neste mundo». 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
La Salette 

os demónios do ar com o anticristo farão grandes prodígios na Terra e 
nos ares e os homens se perverterão mais, e mais e mais. 
 
 
 

Juan Antonio, revelações pessoais 

Este homem foi o produto de uma "relação ilícita" entre um cardeal e 
uma prostituta, no entanto o seu nível social, e mais tarde o político, não 
cessará de crescer. Este indivíduo terá verdadeiramente um poder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O anticristo, é um homem que aparecerá realmente e se intitulará de 

Messias, macaqueando Jesus. Este anticristo será um homem com o 
poder do próprio Lúcifer, mas não será Lúcifer incarnado, pois ele não 
tem esse poder. Fará grandes milagres e enganará a muitos. 

 
Juan Antonio, revelações pessoais 

Ainda em 1998 vai se manifestar ao mundo o provável anticristo, 
Maitreya, um filósofo erudito judeu, que se vai intitular o messias de 
todas as religiões e vai fazer a sua Declaração através de todos os meios 
de comunicação, no que vai ficar conhecido pelo Dia da Declaração… 
Ninguém o olhe, nem o oiça nem receba a sua marca! 

Tudo o que ele disser será mentira, mas os seus poderes hipnóticos 
farão com que seja acreditado… CUIDADO! 

 
 
 

Os milagres do anticristo e a Falsa Paz  ▲ 
 

Também em La Salette a Virgem Maria nos advertiu dos milagres que 
o anticristo iria fazer. 
La Salette 

 
A arma mais persuasiva de que o anticristo se servirá para enganar e 
convencer a humanidade, será a de fazer grandes milagres aos olhos 
de todos e através da televisão, levando assim muitos a crer que ele é 
o próprio deus descido à Terra. 
Juan Antonio, revelações pessoais 

 

anticristo.htm
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imenso sobre a Terra inteira, mas será de curta duração. O seu poder 
parecerá ilimitado. Com efeito, ele fará sinais tanto sobre a terra como 
nos céus, e o mundo acreditará encontrar nele um novo Messias. 
Sua aparência, em conjunto com o seu carisma, parecerão irresistíveis, 
a sua inteligência, desproporcional à de um homem ordinário. Ele 
encontrará soluções para problemas que até então jamais foram 
solucionados, mas mesmo assim, Maria nos afirma que no fim o Seu 
Coração Imaculado vencerá, e que no momento menos esperado, 
quando o homem pensar que tudo está perdido, Seu Divino Filho virá 
reclamar o que Lhe pertence. O Seu adversário será vencido e 
lançado no inferno por um longo período, donde ele não poderá mais, 
sob qualquer forma, molestar o mundo: a Paz de Cristo será então 
omnipresente. 
 
 
 
 
 
 
Marcos 13,22 
22 Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e 
prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos.  
 
 
 
 
 
 
 

Marcos 13,3-29 
3 Depois estando ele sentado no Monte das Oliveiras, defronte do 
templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular:  
4 Diz-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando 
todas elas estiverem para se cumprir? 
5 Então Jesus começou a dizer-lhes: Acautelai-vos; ninguém vos engane  
6 muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu; e a muitos enganarão. 

7 Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, 
não vos perturbeis; forçoso é que assim aconteça: mas ainda não é o 
fim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mas esta Falsa paz em que vivemos hoje em dia, já é também um 

produto do anticristo, pois na realidade ninguém vive em verdadeira paz. 
É neste período que o demónio vai corrompendo cada vez mais e mais 
as almas. De um momento para o outro, deflagrará a guerra aberta, pois 
a guerra é sempre uma grande ocasião de crimes da mais variada ordem, 
ódios e raivas. e portanto, de grande perdição de almas, que são levadas 
na sua fúria para o inferno. 

 
Jesus em S. Marcos adverte-nos também dos milagres que hão-de 

ser operados por falsos cristos. 
Marcos 13,22 

 
 
 
 
 

Catástrofes naturais ▲ 
 
Pedro, Tiago, João e André, perguntaram um dia a Jesus quando tudo 

isto ia acontecer. 
Marcos 13,3-29 

 
 
 
 
 
 
Falsos profetas. 
As guerras e rumores de guerras são diários. 
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8 Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino; e haverá 
terramotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio 
das dores. 
9 Mas olhai por vós mesmos; pois por minha causa vos hão de entregar 
aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados; também sereis levados 
perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. 
10 Mas importa que primeiro o evangelho seja pregado entre todas as 
nações. 
11 Quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis 
com o que haveis de dizer; mas, o que vos for dado naquela hora, isso 
falai; porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. 
12 Um irmão entregará à morte a seu irmão, e um pai a seu filho; e filhos 
se levantarão contra os pais e os matarão. 
13 E sereis odiados de todos por causa do meu nome; mas aquele que 
perseverar até o fim, esse será salvo. 
14 Ora, quando vós virdes a abominação da desolação estar onde não 
deve estar (quem lê, entenda), então os que estiverem na Judéia fujam 
para os montes 
15 quem estiver no eirado não desça, nem entre para tirar alguma coisa 
da sua casa; 
16 e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. 
17 Mas ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles 
dias. 
18 Orai, pois, para que isto não suceda no Inverno; 
19 porque naqueles dias haverá uma tribulação tal, qual nunca houve 
desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais 
haverá. 
20 Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria mas 
ele, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. 
21 Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo! ou: Ei-lo ali! não 
acrediteis. 
22 Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e 
prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. 
23 Ficai vós, pois, de sobreaviso; eis que de antemão vos tenho dito tudo. 
24 Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, 
e a lua não dará a sua luz 
25 as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus, serão 
abalados. 
26 Então verão vir o Filho do homem nas nuvens, com grande poder e 
glória. 

 
 
 
Terramotos em diversos lugares, e haverá fomes. 
 
 
 
 
 
O Evangelho já hoje em dia é pregado em todas as nações, o que não 

é sinónimo que o seja pregado a todas as pessoas. 
 
 
 
 
Nos países comunistas e com o fachismo, com as perseguições que 

houve, todos denunciavam os próprios familiares. 
 
 
 
Quando se der a abolição oficial da Eucaristia, devemos sair das 

cidades, aliás o que a Virgem Maria já advertiu também em Puerto Rico, 
e ir para os campos, viver se possível em comunidades que se entre 
ajudem e começar a cultivar os campos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Já diversos lunáticos e vários tresloucados se intitularam de cristo. 
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27 E logo enviará os seus anjos, e ajuntará os seus eleitos, desde os 
quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. 
28 Da figueira, pois, aprendei a parábola: Quando já o seu ramo se torna 
tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o Verão 
29 Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que 
ele está próximo, mesmo às portas. 
 
La Salette 

A sociedade está em vésperas das mais terríveis calamidades e dos 
maiores acontecimentos. 
… 
Ao primeiro golpe da sua espada fulminante, as montanhas e a natureza 
inteira tremerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos 
homens trespassaram a abóbada do Céu. Paris será queimada e 
Marselha engolida. Várias grandes cidades serão sacudidas e fundidas 
por terramotos. 
… 
Mudar-se-ão as estações e a Terra só produzirá maus frutos. Os astros 
perderão os seus movimentos regulares. A Lua não reflectirá mais que 
uma débil luz avermelhada. A água e o fogo causarão no globo terrestre 
movimentos convulsivos e horríveis terramotos que tragarão montanhas 
e cidades inteiras. 
… Ai dos habitantes da Terra! Virão guerras sangrentas e fome, e pestes 
e doenças contagiosas; chuvas de granizo e de animais espantosos; 
tempestades que arruinarão cidades, terramotos que engolirão países; 
ouvir-se-ão vozes no ar, os homens esmagarão as cabeças contra os 
muros, chamarão a morte e por outro lado a morte será o seu suplício. 
Correrá o sangue por todas as partes. Quem poderá triunfar se Deus 
não diminuir o tempo da prova? Pelo sangue, as lágrimas e as orações 
do justos, Deus se aplacará. Enoch e Elias serão martirizados. A Roma 
pagã desaparecerá. Cairá fogo do céu e consumirá 3 cidades. O 
Universo inteiro será preso do terror, e muitos se deixarão seduzir por 
não ter adorado o verdadeiro Cristo que vivia entre eles. Chegou o 
tempo; O Sol obscurece-se; só a Fé viverá. 
.. 
Então a água e o fogo purificarão a Terra e consumirão todas as obras do 
orgulho dos homens e tudo será renovado: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Igualmente em La Salette a Virgem Maria nos adverte. 

La Salette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igualmente Virgem Maria adverte-nos através do Juan Antonio Gil. 
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Juan Antonio, revelações pessoais 

Para além das catástrofes criadas pelo homem, a Natureza se 
rebelará e acentuará, ao mesmo tempo, a sua cólera através de 
diversos cataclismos, que serão tão próximos uns dos outros, que os 
homens não terão tempo de recuperar o fôlego. O pecado do homem, 
desencadeará a Natureza não só através da ecologia mas também 
através de diversas epidemias, donde uma em particular me foi 
mencionada, mais horrível que qualquer outra conhecida pelo homem 
depois da peste negra. Esta doença fará com que a pele apodreça a uma 
taxa de aceleração rápida e será seguida de uma morte muito penosa; 
a sua transmissão será infinitamente mais fácil que a da SIDA e será 
comunicada duma pessoa para outra por um simples contacto físico.  

O homem pensará viver verdadeiramente o fim do mundo. 
A Virgem Maria também advertiu o homem que a destruição tomará tais 
dimensões que chegará o dia em que: «O homem terá fome e não 
encontrará nada para comer. O homem terá sede e não encontrará nada 
para beber». 
 
 
 
 
 
 
 
La Salette 

A Terra será castigada com todo o género de pragas,  
… Ai dos habitantes da Terra! Virão guerras sangrentas e fome, e pestes 
e doenças contagiosas; 
 
Juan Antonio, revelações pessoais 

O pecado do homem, desencadeará a Natureza não só através da 
ecologia mas também através de diversas epidemias, donde uma em 
particular me foi mencionada, mais horrível que qualquer outra 
conhecida pelo homem depois da peste negra. Esta doença fará com 
que a pele apodreça a uma taxa de aceleração rápida e será seguida 
de uma morte muito penosa; a sua transmissão será infinitamente 
mais fácil que a da SIDA e será comunicada duma pessoa para outra 
por um simples contacto físico.  

O homem pensará viver verdadeiramente o fim do mundo. 
 

Juan Antonio, revelações pessoais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrível doença contagiosa ▲ 
 
Para além das doenças que já caíram sobre a humanidade, a SIDA, 

os cancros, pandemias  e outras, virá uma outra ainda mais terrível. 
La Salette 

 
 
 
 

Juan Antonio, revelações pessoais 
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Frei David Lopez, Medjugorje, Agosto de 1987 

Num dia com o céu azul e sem nuvens. A cor vermelha significa o sangue 
de Jesus, que nos redimiu, e o sangue dos mártires escolhidos por Deus 
nos dias de trevas. Esta Cruz será vista por toda a gente. Cristãos, 
pagãos, ateus, etc.. bem como por todos os preparados (entenda-se por 
preparados não só os Cristãos, porque há pessoas que nunca ouviram 
falar das Escrituras, mas também têm a voz de Deus no santuário das 
suas consciências) que serão guiados por Deus pelo caminho de Cristo. 
Eles receberão Graças para interpretar o significado da Cruz. 

 

 
Auxílio que nos há-de vir do Leste ▲ 

 
No meio das guerras, dos cataclismos naturais, das epidemias, da 

fome, da apostasia, do reino do anticristo, das perseguições aos 
católicos, surgirá uma mão amiga, um apoio e auxílio que nos virá do 
Oriente, muito provavelmente vinda da Igreja Ortodoxa. 

 
O Papa eleito canonicamente será afastado, mas deveremos nos 

manter fiéis aos seus ensinamentos e à sua orientação. 
Da Igreja de oriente, ou seja, da Igreja Ortodoxa, virá um apoio. Temos 

de estar atentos a este acontecimento, pois será no auge do reinado do 
anticristo em que tudo será adulterado. 

Este auxílio que nos virá do Leste, será já quase prenúncio do início 
do Fim dos Fins. 

 
 
 

As Grandes Cruzes nos céus ▲ 
 
Quando estas Cruzes surgirem no céu, saberemos que a Grande 

Tribulação está achegar ao seu término, e os Novos Céus e Nova Terra 
estão à nossa porta com o retorno de Jesus Cristo em toda a Sua Glória 
para instaurar definitivamente o Seu Reino sobre toda a terra e sobre 
toda a criatura. 

Penso que elas aparecerão imediatamente antes do AVISO de 
Garabandal e logo após os 3 Dias de Trevas. 

Das Mensagens de Dozulé, do Padre Gobbi e de Frei David Lopez, 
penso que seja o que nos é dado a entender … 

 
Frei David Lopez, Medjugorje, Agosto de 1987 

Antes da grande tribulação, vai haver um sinal. Nós veremos no céu 
uma imensa Cruz vermelha. 
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Padre Gobbi 1 de Abril de 1994 
A Cruz ensanguentada, que hoje contemplais no pranto, será a causa 
da vossa maior alegria, porque se transformará em uma grande Cruz 
luminosa. 
A Cruz luminosa que se estenderá do Oriente ao Ocidente, e aparecerá 
no céu, será o sinal do retorno de Jesus na Glória. 
A Cruz luminosa do patíbulo, transformar-se-á no trono do seu triunfo, 
porque Jesus virá sobre ele para instaurar o seu Reino glorioso no 
mundo. 
A Cruz luminosa que aparecerá no céu no fim da purificação e da 
grande tribulação, será a porta que abre o longo e tenebroso sepulcro 
no qual jaz a humanidade. Para conduzi-la ao novo reino de vida, que 
Jesus trará com o seu glorioso retorno. 
 
 
Padre Gobbi 14 de Setembro de 1995 

A Sua Cruz luminosa, que se distenderá no céu, do oriente ao ocidente, 
indicará a todos vós o retorno de Jesus na Glória. 
 
Mensagem dada à Irmã Faustina Kovalska  

"Antes da vinda do Dia da Justiça, haverá um sinal no céu, dado aos 
homens. Toda a luz será apagada, no céu e na Terra. Então, aparecerá 
no céu o Sinal da Cruz. De cada uma das Chagas das Minhas Mãos e 
dos Meus Pés sairão luzes que iluminarão a Terra por um momento. 
Será pouco tempo antes do último Dia". 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Gobbi 1 de Abril de 1994 
 
 
 
 
 
 
Aqui é claramente afirmado que a Cruz luminosa aparecerá no fim da 

purificação e da grande tribulação. 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Gobbi 14 de Setembro de 1995 
 
 
 

Mensagem dada à Irmã Faustina Kovalska  

 
 
 
 
 
 
 

O papel de Portugal nestes Últimos Tempos ▲ 
 
Ainda nos tempos da Reconquista em que  Portugal não estava 

formado, já Jesus Cristo olhava com um carinho especial para a Nação 
que o havia de defender e divulgar por todo o mundo, para a terra que 
havia de ser a terra de Sua Mãe Santíssima, a Terra de Santa Maria. 

Na véspera da batalha de Ourique contra os Mouros, Jesus Cristo 
aparece a D. Afonso Henriques. 

Já com os exércitos dispostos para no dia seguinte ser travada a 
batalha, e para a qual os números indicavam uma tremenda derrota para 
os portugueses, pois contando só com 12.000 homens iam defrontar um 
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Oração e sonho de D. Afonso Henriques, em 24 de Julho de 1139. 

Crónicas de D. Afonso Henriques de Frei António Brandão. 

… e com o coração inflamado e olhos postos em o céu, rompeu nestas 
palavras: 
«Bem sabeis vós, meu Senhor Jesus Cristo, que  por vosso serviço, e 
pela exaltação de vosso santo nome, empreendi eu esta guerra contra 
vossos inimigos; e vós, que sois todo poderoso, me ajudai nela, animai 
e dai esforço a meus soldados, para que os vençamos, pois são 
blasfemadores de vosso santíssimo nome». 
Ditas estas palavras lhe sobreveio um brando sono, … 
 
 
 
 
Aparição de Jesus a D. Afonso Henriques, em 24 de Julho de 1139. 

Crónicas de D. Afonso Henriques de Frei António Brandão. 

… 
Saíu fora da tenda o bom velho e tornou a sua ermida, e o infante, 
esperando pelo sinal prometido, gastou em oração afervorada todo o 
espaço da noite até à segunda vigia, na qual ouviu o som da campainha; 
armado então com seu escudo e espada saíu fora dos arraiais, e, pondo 
os olhos no Céu, viu da parte oriental um esplendor formosíssimo, o qual 
pouco e pouco se ia dilatando e fazendo maior. No meio dele viu o 
salutífero sinal da santa Cruz, e nela encravado o Redentor do mundo, 
acompanhado em circuito de grande multidão de anjos, os quais em 
figura de mancebos formosíssimos apareciam ornados de vestiduras 
brancas e resplandecentes, e pôde notar o infante ser a Cruz de 
grandeza extraordinária, e estar levantada da terra quási dez côvados. 
Com o espanto de visão tão maravilhosa, com o temor e reverência 
devidos à presença do Salvador, pôs o infante as armas que levava, tirou 
a vestidura real, e descalço se prostrou em terra e, com abundância de 
lágrimas, começou a rogar ao Senhor por seus vassalos, e disse: 
«Que merecimentos achastes, meu Deus, em um tão grande pecador 
como eu para me enriquecer com mercê tão soberana? 
Se o fazeis por me acrescentar a fé, parece não ser necessário, pois vos 
conheço desde a fonte do Batismo por Deus verdadeiro, filho da Virgem 
Sagrada, segundo à humanidade, e do Padre Eterno por geração divina. 

exército de Mouros que alguns cronistas avaliam em cem vezes maior, 
Jesus Cristo aparece ao futuro fundador e primeiro Rei de Portugal. 

Naquele tempo estava em formação o Reino de Portugal, agora está 
em formação o Novo Reino de Cristo na Terra, os Novos Céus e Nova 
Terra. 
Oração e sonho de D. Afonso Henriques, em 24 de Julho de 1139. 

Crónicas de D. Afonso Henriques de Frei António Brandão. 

Aqui como na Bíblia, os acontecimento passados são precursores de 
acontecimentos futuros. A História se repete. 

Também hoje os portugueses se encontram face aos blasfemadores 
de Deus, tal como vimos anteriormente, pois esse é o papel da 
maçonaria, blasfemar contra Deus. Esta oração de D. Afonso Henriques, 
é a oração que todos nós devemos aprender dele para a repetir nestes 
nossos dias. 

 
Neste sonho teve a visão de um velho eremita, que de facto lhe veio 

interromper o seu sono e lhe deu boa esperança para a batalha do dia 
seguinte.  

Mal se afastou o eremita, começou D. Afonso Henriques a rezar. 
Aparição de Jesus a D. Afonso Henriques, em 24 de Julho de 1139. 

Crónicas de D. Afonso Henriques de Frei António Brandão. 

 
 
 
 
 
Não podemos deixar de ver a semelhança com a promessa de Jesus 

à Vassula de que do Oriente nos virá uma mão amiga. 
De igual modo, a semelhança da Cruz Luminosa que se estenderá de 

oriente a ocidente falada pela Virgem Maria ao Padre Gobbi, não deixa 
de nos vir à memória, e que vimos nas páginas anteriores. 
Padre Gobbi 14 de Setembro de 1995 

A Sua Cruz luminosa, que se distenderá no céu, do oriente ao 
ocidente, indicará a todos vós o retorno de Jesus na Glória. 

 
Aqui o grande respeito demonstrado por D. Afonso face a Jesus é 

grande ensinamento para as gentes de hoje em dia. 
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Melhor seria participarem os infiéis da grandeza desta maravilha, para 
que, abominando seus erros, vos conhecessem». 
O Senhor então com suave tom de voz que o príncipe pôde bem 
alcançar, lhe disse estas palavras: 
«Não te apareci dêste modo para acrescentar tua fé, mas para 
fortalecer teu coração nesta empresa, e fundar os princípios de teu 
Reino em pedra firmíssima. Tem confiança, porque, não só 
vencerás esta batalha, mas todas as mais que deres aos inimigos 
da fé católica. Tua gente acharás pronta para a guerra, e com 
grande ânimo pedir-te-á que com título de rei comeces esta batalha; 
não duvides de o aceitar, mas concede livremente a petição porque 
eu sou o fundador  e destruidor dos Impérios do mundo, e em ti e 
tua geração quero fundar para mim um reino, por cuja indústria será 
meu nome notificado a gentes estranhas. E porque teus 
descendentes conheçam de cuja mão recebem o reino, comprarás 
as tuas armas do preço com que comprei o género humano (as 
cinco Chagas e os trinta dinheiros), o daquele por que fui comprado 
dos judeos, e ficará este reino santificado, amado de mim pela 
pureza da Fé e excelência de piedade». 
O infante D. Afonso, quando ouviu tão singular promessa, se prostrou de 
novo por terra e, adorando ao Senhor, lhe disse: 
«Em que merecimentos fundais, meu l)eus, uma piedade tão 
extraordinária como usais comigo? Mas já que assim é, ponde os olhos 
de vossa misericórdia em os sucessores que me prometeis, conservai 
livre de perigos a gente portuguesa, e, se contra ela tendes algum 
castigo ordenado, peço-vos o deis antes a mim e a meus descendentes, 
e fique salvo êste povo, a quem amo como único filho». 
A tudo deu o Senhor resposta favorável, dizendo como nunca dêle, nem 
dos seus, apartaria os olhos de sua misericórdia, porque os tinha 
escolhidos por seus obreiros e segadores, para lhe ajuntarem grande 
seara em regiões apartadas. 
Com isto desapareceu a visão, e o infante D. Afonso, cheio de fortaleza 
e júbilos de alma, quais se deixão entender, fêz volta para os arraiais e 
se recolheu em sua tenda. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Parece que Jesus escutou esta prece de D. Afonso Henriques e vai 

fazer o que ele lhe pediu, mostra-se e a Sua Mãe Santíssima, a todo o 
mundo, aos mouros de hoje em dia, para que eles os vendo se possam 
converter. 

 
 
 
 
 
 
 
Jesus anuncia que é através de Portugal que se vai dar a conhecer a 

muitos povos. 400 anos mais tarde, Portugal dá novos mundo ao mundo 
e leva a Fé Católica a muitos povos. 

 
 
 
A Virgem Maria, na sequência desta dádiva de Jesus, anuncia em 

Fátima que sempre se manterá o dogma da Fé em Portugal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A estas petições de D. Afonso Henriques, Jesus concede a sua 

promessa. É chegada a hora dos portugueses através do seu Rei, pedir 
de novo clemência e misericórdia, lembrando a promessa que Jesus nos 
fez, e retomando a postura de humildade que o nosso primeiro rei teve 
face a Jesus Cristo. 

 
Nos séculos XV e XVI, Portugal cumpre o que Jesus lhe destinara, 

levando a terras distantes a Fé Católica e dando assim a conhecer Jesus 
Cristo: 
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Provisão Régia de João IV, em 25 de Março de 1646, constituindo a Virgem 

Maria, Padroeira de Portugal. 

DOM JOÃO por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves, daquém 
e dalém mar em África, Senhor de Guiné e da Conquista, Navegação e 
Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia, e da Índia, etc., faço saber aos que 
esta minha provisão virem que sendo ora restituído por mercê muito 
particular de Deus Nosso Senhor, a Coroa destes meus Reinos e 
senhorios de Portugal considerando que o Senhor Rei Dom Afonso 
Henriques meu progenitor e primeiro Rei deste Reino, sendo aclamado 
e levantado por Rei em reconhecimento de tão grande mercê de 
consentimento de seus vassalos tomou por especial advogada sua a 
Virgem Mãe de Deus Senhora Nossa debaixo de sua Sagrada protecção 
e amparo, lhe ofereceu todos seus sucessores, Reino e Vassalos com 
particular tributo em sinal de feudo e Vassalagem; Desejando eu imitar 
seu santo zelo, e alcançar piedade dos senhores Reis meus 
predecessores, reconhecendo em mim ainda avantajadas e contínuas 
mercês e benefícios da liberal, e Poderosa Mãe de Deus Nosso Senhor 
por intercessão da Virgem Nossa Senhora da Conceição: Estando ora 
juntos  em Cortes com os três Estados do Reino, lhes fiz propor a 
obrigação que tínhamos de renovar e continuar esta promessa, e 
venerar com muito particular afecto, e solenidade, a festa de Sua 
Imaculada Conceição:  E nelas, com parecer de todos assentarmos de 
tomar por padroeira de nossos Reinos e Senhorios, a Santíssima Virgem 
Nossa Senhora da Conceição na Forma dos Breves do Santo Padre 
Urbano 8º obrigando-me a haver confirmação da Santa Sé Apostólica e 
lhe ofereço de novo em  meu nome e do Príncipe Dom Teodósio meu 
sobre todos muito amado e prezado filho, e de todos os descendentes, 
sucessores, Reinos,  Senhores, e Vassalos, a Sua santa casa da 
Conceição sita em Vila Viçosa, por ser a primeira que houve em Espanha 
desta invocação, cinquenta cruzados de ouro cada um ano  em Sinal de 
Tributo e  Vassalagem: E da mesma maneira prometemos e juramos 
com o Príncipe e Estados, de confessar e  defender sempre (até dar a 

- «quero fundar para mim um reino, por cuja indústria será meu 
nome notificado a gentes estranhas». 

Nestes tempos difíceis que Portugal atravessa, temos de nos lembrar  
da promessa que Jesus nos deixou: 

«Tem confiança, porque, não só vencerás esta batalha, mas 
todas as mais que deres aos inimigos da fé católica». 

 
No século XVII, no dia 25 de Março de 1646, D. João IV declara 

Santíssima Virgem Nossa Senhora da Conceição Padroeira de Portugal 
e entrega  a sua coroa à Virgem Maria. 
Provisão Régia de João IV, em 25 de Março de 1646, constituindo a 

Virgem Maria, Padroeira de Portugal. 

 
 
 
 
 
 
D. João IV aceita aqui o procedimento de D. Afonso Henriques, 

pretendendo continuá-lo e perpetrá-lo no futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. João IV aceita aqui a Virgem Maria como Padroeira de Portugal. 
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vida sendo necessário) que a Virgem Maria Mãe de Deus foi concebida 
sem pecado original, tendo respeito a Santa Amada Igreja Romana a 
quem somos  obrigados seguir e obedecer celebra com particular oficio 
e festa, sua  Santíssima e Imaculada salvando porém este juramento no 
caso em que a mesma Santa Igreja resolva o contrário, esperando com  
grande confiança na infinita misericórdia de Deus Nosso Senhor, que por 
meio desta Senhora Padroeira e protectora de nossos Reinos e 
Senhorios, de quem, por honra nos confessamos e reconhecemos 
Vassalos e tributários, nos ampare e nos defenda de nossos inimigos, 
com grandes acrescentamentos destes Reinos, para glória de Cristo 
nosso Deus, exaltação da nossa Santa Fé Católica Romana, conversão 
das gentes e redução dos hereges. 
E se alguma pessoa intentar cousa alguma contra esta nossa promessa, 
juramento, e vassalagem, por este mesmo efeito, sendo vassalo, o 
havemos por não natural, e queremos que seja logo lançado fora do 
Reino; E se for Rei (o que Deus não permita) haja a sua e nossa 
maldição, e não se conte entre nossos descendentes: esperando que 
pelo mesmo Deus que nos deu o Reino e subiu à dignidade Real, seja 
dela abatido e despojado. E para que em todo o tempo haja certeza 
desta nossa Eleição, promessa e juramento firmado e estabelecido em 
Cortes mandamos fazer dela três autos públicos, um que será logo 
levado a Corte de Roma para se expedir a Confirmação da Santa Sé 
Apostólica, e outros dois que juntos à dita Confirmação, e esta minha 
provisão se guarde no Cartório da Casa de Nossa Senhora da 
Conceição de Vila Viçosa, e na nossa Torre do Tombo. 
Dada nesta nossa cidade de Lisboa aos vinte e cinco dias do mês de 
Março: Baltazar Raiz Coelho a fez ano do nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Cristo de 1646. Pedro Vieira a fez escrever: El Rei». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D. João IV aceita aqui a Imaculada Conceição da Virgem Maria. 
 
D. João IV aceita aqui a supremacia da Igreja Católica. 
 
 
 
 
D. João IV entrega-se aqui nas mãos da providência Divina para 

protecção dos seus inimigos. 
 
 
 
 
 
D. João IV adverte que todo aquele que vá contra esta promessa, será 

expulso do reino e amaldiçoado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na sequência de um século e meio de Aparições da Virgem Maria na 

Terra, sabemos que Ela nos veio pedir a Consagração ao Seu Imaculado 
Coração dos Povos e das gentes de todo o mundo. 

 
 
Foi nestas circunstâncias que em 14 de Setembro de 1975 foi feita a 

pedido de Nossa Senhora a Consagração de Portugal ao Imaculado 
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Texto da Consagração de Portugal ao Imaculado Coração de Maria feita 

em 14 de Setembro de 1975 

Consagração de Portugal ao Imaculado Coração de Maria, 
Mãe de Deus 

Santa Maria, Imaculada Conceição, Rainha e Padroeira das gentes e 
das terras de Portugal, certo da Vossa particular amizade ao Povo 
Português, como primeiro Chefe desta Nação, entrego e confio hoje para 
sempre ao Vosso Coração Imaculado e Materno, no meu nome pessoal 
e de todos os portugueses, esta nossa Pátria, os seus territórios, os seus 
cidadãos, as almas, os haveres, os trabalhos e instituições, todas as 
formas de vida, todos os quadrantes da palpitação nacional. 

Aceitai ó Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, Senhora 
de Portugal, a Pátria Portuguesa, que hoje Consagro à Vossa Guarda, 
certo de que a tomareis para futuro à particular protecção, que sempre 
lhe confiastes ao longo de toda a sua História, desde o seu nascimento 
e nas horas mais difíceis de seus caminhos. 

Prometemos honrar com filial respeito e atenção, as exigências da 
Vocação Cristã que os Portugueses têm por Maria desde o berço de 
Portugal como ao longo dos oito séculos de sua Vida, e os pedidos que 
em Fátima deixastes nas nossas mãos para a Paz e o Bem nosso e de 
todo o Mundo destes Tempos. 

Peço ao Anjo de Portugal, Anjo da Paz, que em 1917 visitou o seu 
Povo, que nos tome com Força de Sua Guarda, junto da Senhora, Mãe 
de Deus, e nos alcance o Bem da Fidelidade e da Aliança com Sua 
Graça, no Seu Querer e na Sua Santa Vontade. 

 

 

 
Juan Antonio, visão, revelada em 98-8-1 

Um dia tive uma visão em que estava o Duque de Bragança, o Dom 
Duarte, com uma capa sobre os ombros, daquelas que os Reis usam, 
com a corrente visível à frente, e por trás dele estava a Virgem Maria, 
num plano superior, com as mãos postas como em Fátima, e Ela sim, 
Ela é que tinha a Coroa de Portugal. 
 
 
 
 

Coração de Maria pelo então presidente da República, General Francisco 
da Costa Gomes.  
Texto da Consagração de Portugal ao Imaculado Coração de Maria, feita 

em 14 de Setembro de 1975 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Consagração é aceite pelo Céu e de forma tão evidente, que 

passados menos de dois meses e meio, o comunismo foi derrubado em 
Portugal em 25 de Novembro do mesmo ano de 1975. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Consagração, da qual pode ser obtida na AMEN uma litogravura, 

fac símile do pergaminho original, tem de ser reafirmada e vivida por cada 
português, pelo Povo no seu conjunto, e pelo seu Rei, Dom Duarte de 
Bragança. 
Juan Antonio, visão, revelada em 98-8-1 

 
 
 
 
 
Logo antes do casamento da Senhora Dona Isabel com o Senhor Dom 

Duarte de Bragança, um repórter referindo-se a ela com rainha de 
Portugal, ouviu de sua boca esta frase extraordinária: 
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Texto da Consagração de Portugal ao Imaculado Coração de Maria, feita 

em 8 de Junho de 1998 
Consagração de Portugal ao Imaculado Coração de Maria, 

Mãe de Deus 
Santa Maria, Imaculada Conceição, Rainha e Padroeira das gentes e 

das terras de Portugal, certo da Vossa particular amizade ao Povo 
Português, como Rei e Monarca desta Nação, Consagro, entrego e 
confio hoje e para sempre ao Vosso Coração Imaculado e Materno, no 
meu nome pessoal e de todos os portugueses, esta nossa e Vossa 
Pátria, os seus territórios, os seus cidadãos, as almas, os haveres, os 
trabalhos e instituições, todas as formas de vida, todos os quadrantes da 
palpitação nacional. 

Aceitai ó Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, Senhora 
de Portugal, a Pátria Portuguesa, que hoje Consagro à Vossa Guarda, 
certo de que a tomareis para futuro sob a particular protecção do Vosso 
Maternal Manto, que sempre lhe confiastes ao longo de toda a sua 
História, desde o seu nascimento e nas horas mais difíceis de seus 
caminhos, livrando-a de todos os vossos inimigos e de seus erros. 

«Rainha de Portugal há só uma, que é a Virgem Maria». 
O conhecimento do espírito Mariano dos nossos reis, e após o Grupo 

dos Seis ter começado a divulgar e a incentivar a Consagração de Lisboa 
ao Sagrado Coração de Jesus, a ser feita por famílias e grupos de oração 
no Cristo Rei, pediu também ao Senhor Dom Duarte  de Bragança que 
renovasse a Consagração de Portugal, de 1975, ao Imaculado Coração 
de Maria. 

Os contactos foram desenvolvidos no maior segredo e tiveram da 
parte do Senhor Dom Duarte de Bragança a aceitação imediata e 
incondicional. 

Com pequeninas alterações de pormenor, só foram acrescentadas 
algumas palavras com o propósito de retirar o poder à maçonaria e aos 
erros por ela espalhados, muito em especial o aborto, a eutanásia, o 
ateísmo e as falsas doutrinas. 

A Consagração de Portugal ao Imaculado Coração de Maria foi feita 
na Sé Patriarcal de Lisboa, por o Senhor Dom Duarte de Bragança, que 
ajoelhou frente ao Santíssimo e à imagem da Virgem Maria que lhe fica 
sobranceira, no dia 8 de Junho de 1998 pelas 15 horas. Nesta 
Consagração só esteve presente o Grupo dos Seis e o Padre Pedro, pois 
o Senhor Dom Duarte pediu a presença de um sacerdote. 

 
Texto da Consagração de Portugal ao Imaculado Coração de Maria, feita 

em 8 de Junho de 1998 

 
 
 
 
 
 
 
Este foi um passo de gigante para o cumprimento dos desígnios do 

Imaculado Coração de Maria em relação a Portugal e para a Vitória do 
Imaculado Coração de Maria no Mundo. 

 
 
 
 
 
Os seus inimigos e seus erros, são referidos genericamente às forças 

infernais e em particular à maçonaria, e aos erros que ela difunde. 
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Prometemos honrar com filial respeito e atenção, as exigências da 
Vocação Cristã que os Portugueses têm por Vós, Mãe do Céu, desde o 
berço de Portugal como ao longo dos oito séculos de sua Vida, e os 
pedidos que em Fátima deixastes nas nossas mãos para a Paz e o Bem 
nosso e de todo o Mundo destes Tempos. 

Peço ao Anjo de Portugal, Anjo da Paz, que em 1916 visitou o seu 
Povo, que nos tome com a Força de Sua Guarda, junto da Senhora, Mãe 
de Deus, e nos alcance o Bem da Fidelidade e da Aliança, com Sua 
Graça, no Seu Querer e na Sua Santa Vontade. 
 
 
Padre Gobbi 11 de Março de 1995 - Em FÁTIMA 

A humanidade chegará ao cume da corrupção e da impiedade, da 
rebelião a Deus e da aberta oposição à sua Lei de Amor. Ela conhecerá 
a hora do seu maior castigo, que já nos foi predito pelo profeta Zacarias. 
(Zacarias 13,7-9) 
Então, este lugar (Fátima) aparecerá para todos como sinal 
luminoso da minha presença materna, na hora suprema da vossa 
grande tribulação. 
Daqui a Minha Luz difundir-se-á em toda a parte e desta fonte jorrará 
a água da divina misericórdia, que descerá para orvalhar a aridez de um 
mundo, já reduzido a um imenso deserto. 
 
 
 
 
Mensagem da Virgem Maria para o Morelinho 

4ª feira, 20 de Novembro de 1996 

«Estou junto de vós e recebi nas Minhas mãos as vossas orações. Esta 

noite salvaram-se almas que não se salvariam se não as fizésseis, se 

não tivésseis rezado. Outras entraram no Céu. Também pelas vossas 

orações saíram da dor. 

Meus amados filhos, vós alegrais nestes momentos o Meu Coração tão 

preocupado com o que se passa no vosso país. Pelo vosso país deveis 

rezar de uma forma mais particular, por várias razões: porque é o país 

onde nascestes, e por isso o deveis amar, porque nele estão muitas 

pessoas que conheceis e que amais, porque nele habitam os vossos 

Esta Consagração, no próximo futuro, tem de ser reafirmada e vivida 
por cada Português! 

 
 
 

 
A própria Virgem Maria deu uma Mensagem ao Padre Gobbi 

estabelecendo Fátima como local fundamental nos acontecimentos que 
se estão para desenrolar. É de Fátima que tudo se difundirá. 
Padre Gobbi 11 de Março de 1995 - Em FÁTIMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
À luz de tudo isto, assume particular significado a passagem da 

Mensagem da Virgem Maria dada para o Morelinho, em que afirma que 
Portugal é a porta de entrada da Europa, ou seja, por aí se vai dar início 
à Vitória do Imaculado Coração de Maria para o resto da  Europa e depois 
para o Mundo.  
Mensagem da Virgem Maria para o Morelinho 

4ª feira, 20 de Novembro de 1996 
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compatriotas, mesmo que não os conheceis, porque nele habitais vós e 

porque ele é a entrada da Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em Junho de 1996, a Virgem Maria pediu-me, através do Juan Antonio 
Gil, o qual me transmitiu esse pedido, e me deixou absolutamente 
atordoado na Sacristia dos Salesianos em Lisboa, que eu escrevesse 
este livro. 

Mas atenção, não nos podemos deixar ficar de braços caídos, 
julgando que o Deus irá fazer tudo. Antes pelo contrário, temos acrescida 
responsabilidade de corresponder a tanto Amor claramente expresso e 
devemos redobrar de esforços para fazer a Vontade de Deus e cumprir 
os Seus desígnios de Salvação para Portugal, a Europa e o Mundo. As 
nossas armas nesta luta serão os Mandamentos da Lei de Deus, os 
Sacramentos da Igreja Católica, muito em especial a Confissão e a 
Eucaristia, Oração do Rosário, Penitência e Jejum, tudo em espírito de 
Humildade, muito Amor fraterno, Caridade, em Mansidão e Paz, e com 
uma Fé inabalável de que por fim a Vitória pertencerá ao Imaculado 
Coração de Maria. 

Há pois toda uma história em torno de Portugal e da predilecção de 
Deus por este pequeno País, que levam a concluir sobre a importância 
do papel que Portugal tem a desempenhar no mundo, nestes Últimos 
Tempos.  

Portugal vai ser farol para muitas Nações e muitos Povos. 
Os Portugueses vão ter de se empenhar em conjunto nesta grande 

missão. 
Portugal e os portugueses não se vão poder iludir com as patranhas 

e baboseiras que vão ser ditas na televisão a propósito da história de 
Portugal no século XX, narrada por homem ilustre, que por ignorância e 
falta de fé nem sequer vai abordar os grandes marcos da Verdadeira e 
Importante História de Portugal neste nosso século XX e XXI. O que foi 
dito nesse programa de televisão, foi a história vergonhosa de Portugal, 
adulterada e encoberta por falsos eventos e alindada com imagens e 
cenas de fantoches, com o intuito de enganar o povo e provavelmente o 
próprio narrador, que por orgulho e falta de discernimento será para além 
de enganador, também enganado. 

O Povo Português não se pode deixar enganar pela que já classifiquei 
como a Segunda mentira do século: «Século XX, o século do povo». A 
dura realidade que a humanidade está prestes a descobrir, vítima da 
brutalidade com o que o demónio vai atacar a Terra, na sua desesperada 
e derradeira tentativa de levar o maior número de almas para o inferno, 
é de que a frase certa é:  

«Século XX, o século do diabo». 
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O demónio e as suas hostes poderosas e inteligentes trazem os 
homens enganados, dando-lhes falsas luzes e falsas promessas, falsas 
doutrinas e falsas esperanças. 

Temos aqui em Portugal a prova conclusiva da forma inteligente pela 
qual o demónio engana a humanidade, dando-lhe uma perspectiva 
errada da realidade: "A Expo 98". 

Tem sido divulgado à boca cheia pelos nossos governantes de que a 
"Expo 98 é o orgulho do povo português", ao que eu contraponho que a 
"Expo 98 é a vergonha do Povo Português". A Expo não é obra do Povo 
Português, mas sim da Nação Portuguesa, coitada essa, que se encontra 
sob o poder dos seus governantes, coitados esses, que não têm 
consciência do que se passa ao seu redor, nem consciência do que 
fazem, nem do que devem fazer. Porquê os governantes não têm essa 
consciência? Porque estão cegos pelo orgulho, instilado pelo inimigo 
número um da humanidade, o demónio e os seus sequazes! O orgulho é 
o maior de todos os pecados, é o pai de todos os pecado, foi o pecado 
em que incorreu lúcifer e os outros anjos caídos. Por esta razão a Virgem 
Maria tanto pede para nós rezarmos pelos nossos governantes, para 
adquiram consciência. 

É desta forma, cegos pelo orgulho, que os nossos governantes da 
nação, nos incitam também a ficarmos orgulhosos com a obra deles. Mas 
a Expo 98 não é motivo de orgulho, mas sim motivo para ficarmos 
envergonhados de termos tanta falta de consciência, tal falta de 
consciência, que nos levou a eleger governantes que foram capazes de 
tamanha monstruosidade. E falo de monstruosidade, porque de 
verdadeira monstruosidade se trata. A monstruosidade de que falo, não 
é a de que os olhos vêem, daquela que o demónio nos mostra aos olhos 
da carne, mas sim daquela que está por detrás da Expo 98. Esta 
monstruosidade de que eu falo é a da falta de consciência de uma nação 
e dos seus governantes, levada a um extremo sem precedentes, de 
gastarem milhões e milhões de contos para construírem uma Exposição 
de futilidades, mas cujo preço é o de milhões de crianças a morrerem à 
fome pelo mundo inteiro. Vamos somar os milhões de contos que o 
governo português gastou. A estes milhões de contos, vamos somar os 
que os outros países gastaram nos seus pavilhões. Vamos ainda somar 
os milhões que as pessoas gastaram nas suas visitas e deslocações. 
Obteremos assim uma soma astronómica de centenas ou milhares de 
milhões de contos.  

Se não se tivesse feito a Expo 98, pergunto: "Quantas pessoas teriam 
morrido à fome pela falta dos empregos que foram criados 
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temporariamente"? Nenhum! Toda a vida teria continuado como até aqui 
em Portugal e como vai continuar, e ninguém teria morrido à fome. 
Também o país teria continuado na mesma como vai continuar. Também 
cada um de nós vai continuar mesmo depois de termos gasto umas 
dezenas ou centenas de contos nas visitas à Expo. O que ganhou de 
relevante cada um de nós com uma cansativa ida à Expo, para além de 
poder dizer que foi lá e de que gostou, muito ou pouco não interessa? 
Então pergunto: "Não teria sido mais útil gastar estes milhares de milhões 
de contos para salvar crianças de sofrerem e de morrerem à fome"? 

Deus que está nos Céus, e tudo vê, tem esta consciência. Que para 
uns pouquinhos gozarem com a sua ida à Expo, e lobys fazerem fortunas, 
tiraram-se os recursos que eram suficientes para milhares não morrerem 
à fome. Falei da Expo 98, mas todos os dias assistimos a “Expos” pelo 
mundo fora. É esta errada distribuição de recursos que é a verdadeira 
monstruosidade, que é motivo de vergonha para o povo português, e não 
de orgulho… É este tipo de consciência que o Povo Português tem de 
conseguir, mas até lá, ter-se-á muito que penitenciar.  

O Povo Português, Portugal, tem de ser farol para muitos Povos do 
Mundo, tem de ser exemplo para muitos, tem de afirmar novamente de 
que o Seu Rei é Jesus Cristo. Portugal tem de lutar, dentro da Humildade, 
da Paz, da Fé, da Esperança e da Caridade, através da Oração e da 
Penitência, pela unidade de todos os Povos em Cristo e na Sua Igreja. 

Quando chegar o momento que se está para abater sobre a Terra e 
toda a Humanidade, temos de estar preparados para optar pela 
humildade de sermos Povo de Deus, em Terra de Santa Maria.  

Quando chegar o momento, temos de estar preparados para renunciar 
a Expos, sejam elas quais forem. 

Chegado o momento, temos de apelar para a Deus e para a Virgem 
Maria para que nos dêem alguém que seja verdadeiro líder do Povo na 
sua luta de libertação das forças maléficas, as mesmas que são as 
responsáveis pelo estado degradado em que se encontra o Mundo. 

Os portugueses vão ter de se reconciliar entre si, contando com as 
enormes conversões que se darão, vindas dos mais diversos quadrantes 
da sociedade, de diferentes religiões, diferentes sensibilidades e 
diferentes classes e grupos sociais. 

Os Portugueses vão ter de se Consagrarem ao Imaculado Coração de 
Maria. Consagrarem-se a si, às suas terras e cidades, e viverem essas 
Consagrações. 

Foi neste espírito que, em primeiro lugar, o Grupo dos Seis já fez a 
Consagração de Lisboa ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado 
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Texto da Consagração de Lisboa ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado 

Coração de Jesus, feita em 11 de Fevereiro de 1998, no Santuário do 

Monumento do Cristo Rei 
Consagração de Lisboa a Cristo Rei e a Sua Mãe Santíssima 

Sagrado Coração de Jesus, nosso Deus, Senhor e Salvador, Cristo Rei 
de todo o Universo e em particular das gentes e das terras de Portugal, 
certos da Vossa particular amizade ao Povo Português, como cidadãos 
desta terra de Santa Maria, Vossa Santíssima Mãe, entregamos e 
confiamos hoje e para sempre uma vez mais, aos Vossos Dois Corações 
Unidos, ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de 
Maria, no nosso nome pessoal e de todos as suas gentes, esta nossa 
cidade e toda a sua Área Metropolitana, os seus cidadãos, o seu 
Território, as Almas, os Haveres, os Trabalhos e Instituições, todas as 
Formas de Vida, todos os quadrantes da Palpitação Regional. 

Nós os seis, aqui reunidos neste monumento erigido a Cristo Rei, no 
mesmo espírito que guiou no passado os nossos Bispos a Consagrar 
Lisboa ao Vosso Sagrado Coração, Vos pedimos que aceiteis esta 
humilde renovação, e por isso hoje e aqui Vos Consagramos à Vossa 
Guarda toda esta Região, certos de que a tomareis com particular 
protecção, que sempre lhe confiastes ao longo de toda a sua História, 
desde o seu nascimento e nas horas mais difíceis de seus caminhos, e 
de que agora mais do que nunca se avizinham. 

Prometemos honrar com filial respeito e atenção, as exigências da 
Vocação Cristã que os Lisboetas têm por Jesus e Maria desde o seu berço 
e ao longo dos seus oito séculos da sua vida, e os pedidos que em Fátima 
deixastes em nossas mãos para a Paz e o Bem nosso e de todo o Mundo 
destes Tempos. 

Pedimos ao Anjo de Portugal, ao Anjo da Paz e a São Miguel Arcanjo, 
que nos tomem com a força de Sua Guarda, junto de Jesus Cristo Rei e 
de Maria, Sua Mãe Santíssima, nos alcancem o Bem da Fidelidade e da 
Aliança com Sua Graça, no Seu Querer e na Sua Santa Vontade. 
 
Em Lisboa, Monumento do Cristo Rei, na Comemoração do dia de 
Nossa Senhora de Lourdes, a 11 de Fevereiro de 1998. 

Coração de Jesus. Depois dessa memorável data, já outros grupos de 
oração o fizeram também no monumento do Cristo Rei, com a cidade de 
Lisboa a seus pés.  
Texto da Consagração de Lisboa ao Imaculado Coração de Maria e ao 

Sagrado Coração de Jesus, feita em 11 de Fevereiro de 1998, no Santuário 

do Monumento do Cristo Rei 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Todos os Portugueses, que queiram ser verdadeiros filhos de Deus, 

deverão fazer esta Consagração das suas próprias terras! 
Poderão pedir à AMEN, em papel pergaminho, o texto adaptado desta 

Consagração a cada terra, para ser em seguida assinado pelos diversos 
membros que a fizeram, e guardada como penhor dessa mesma 
Consagração. 
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Quando O Espírito Santo derramar as torrentes de graças sobre o 
Mundo, Portugal vai ser profundamente transformado, e ver-se-ão 
verdadeiros milagres nas conversões de muitos ateus, maçons e 
inimigos da Igreja e da Doutrina de Jesus Cristo, tal como aconteceu com 
S. Paulo. 

Vai ser este enorme derrame do Espírito Santo em conjunto com a 
Purificação que vai se abater sobre o mundo, primeiro sobre Portugal, 
que vai fazer com que ele seja farol para muitos, quando eles puderem 
aprender, com o nosso exemplo, a suportar e diminuir aquilo que já se 
terá abatido sobre o nosso Povo e sobre as terras de Santa Maria. 

Só com uma Fé inabalável poderemos enfrentar o que se vai abater 
sobre a humanidade e a Terra no Fim dos Fins. Só com os olhos postos 
em Deus e na Sua Mãe Santíssima conseguiremos ultrapassar o Limiar 
da Esperança do Terceiro Milénio. 

 
Vamos analisar, no capítulo seguinte, o que nos espera na 

antecâmara dos Novos Céus e Nova Terra. 
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S. Mateus 24,36 
36 Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem 
o Filho, senão só o Pai. 
 
 
Apocalipse 9,13-15 

13 O sexto Anjo tocou. Ouvi então uma voz que vinha dos quatro chifres 
do altar de ouro, que estava colocado diante de Deus. 
14 A voz dizia ao sexto Anjo, que estava com a trombeta: “Liberte os quatro 
Anjos que estão presos no grande rio Eufrates.” 
15 E os quatro Anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano 
foram então libertados para matar a terça parte dos homens. 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO IX ◄ ▲ ►  

O Fim dos Fins, a Grande Purificação e o Armagedon 

 
 
 
No Capítulo V falámos dos Tempos e muito sumariamente definimos 

o Fim dos Fins como o curto espaço de tempo que existirá entre o Fim 
dos Tempos e os Novos Céus e Nova Terra. É uma franja de tempo, com 
uma faixa de sobreposição, que corresponde à fase terminal dos Últimos 
Tempos. Não se pode estabelecer uma fronteira rigorosa temporal, nem 
sequer funcional, pois não podemos ter certezas absolutas sobre as 
profecias, pois elas são sempre condicionadas à resposta humana. 

Este será de todos os períodos o mais curto e corresponderá a 
grandes tribulações e purificação de toda a Terra e de toda a 
Humanidade.  

Dar-se-á o Armagedon, tal como as dores de parto que antecedem o 
nascimento de uma criança e ocorrerá algures nesta década que 
vivemos. Com rigor não se sabe, pois só Deus Pai sabe o dia e a hora, 
mas tudo pode ser antecipado. 
S. Mateus 24,36 

O Armagedon, ou a Batalha do Grande Dia do Deus Todo-Poderoso, 
é quase que o culminar do Fim dos Fins, e corresponde ao derramar da 
taça do sexto anjo do Apocalipse. 

Apocalipse 9,13-15 

Virá em seguida o derramar da taça do sétimo anjo, e então logo a 
seguir virá o Fim dos Fins com os Três Dias de Trevas. 

Passados estes Três Dias de Trevas, entraremos nos Novos Céus e 
Nova Terra. 

 
Como já vimos, grande parte dos castigos e as purificações que 

cairão sobre a humanidade serão consequência das próprias acções do 
homem sobre a natureza, mas haverá também uma parte que será obra 
da intervenção directa da Mão de Deus. Incluem-se nestes últimos 
acontecimentos os provenientes do derramar das taças referidas no 
Apocalipse, e que por si implicarão a ocorrência de determinados 
castigos, com objectivos específicos de intervenção que serão em 
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Padre Ottavio Michellini, 10-12-76 A Justiça Divina e o Castigo 

Quem fala ainda do temor de Deus ? Quem fala ainda da Justiça Divina?  
Os setenta anos de escravidão na Babilónia foram permitidos por causa 
do desdém que os numerosos pecados do povo hebreu tinham 
provocado; a destruição de Sodoma e Gomorra não provem de Deus, 
nenhum mal vem de Deus, mas sempre e só do inferno, com a 
cumplicidade e a devassidão humana; Sodoma e Gomorra e outros 
inúmeros castigos foram punições, não ocasionadas mas permitidas 
para a emenda dos homens. O próprio dilúvio universal foi provocado 
pelo inferno com a cumplicidade dos homens corrompidos.  
Tempos de cegueira, tempos de obscurecimento, porque tempos de 
orgulho. Este homem, menos que um verme que rasteja na lama e no 
pó da terra, que tem a duração de um dia, ensoberbecido pela sua 
ciência e pela sua tecnologia, ousa desafiar o Criador do Universo. Até 
quando, meu filho?  
Eu sou o Amor. O Amor não pode permitir a ruína da humanidade 
desejada por Satanás. Eu sou o Amor eterno e imutável, por isso não 
posso desejar a ruína eterna das almas.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

absoluto controlados por Mão Divina, tal como as pragas do Egipto o 
foram na antiguidade. 

 
Um hino à nossa Terra, que tão maltratada tem sido por toda a 

humanidade, com um desprezo total ao que hoje os homens chamam de 
ecologia. Mais do que um dever cívico de defesa de princípios 
ecológicos, temos o dever de defender o que Deus nos entregou 
gratuitamente para nossa sobrevivência e manutenção da nossa vida. 

Devido à sua arrogância a humanidade será colocada de joelhos 
pedindo e implorando clemência a Deus. 

A arrogância dos homens fez-lhes esquecer o Temor a Deus, o 
mesmo de que fala Jesus ao Padre Ottavio Michellini. 
Padre Ottavio Michellini, 10-12-76 A Justiça Divina e o Castigo 

 
 
 
 
 
 
 
 
O próprio dilúvio universal foi provocado pelo inferno com a 

cumplicidade dos homens corrompidos, da mesma maneira será agora 
também, o inferno e os homens malvados de mãos dadas. 

 
 
 
 
 
 
O extirpar de todos os males que afectam a humanidade e a Terra. 
É a preparação dos Novos Céus e Nova Terra. 
Depois da Purificação, virá o Reino de Cristo. 
Podemos afirmar que grande parte das intervenções divinas são com 

base em elementos naturais, que depois de terem sido intervencionados 
pela sua vontade e em moldes materiais, desencadeiam acções e criam 
estados com duração variável. Este facto leva na maioria das vezes os 
descrentes em Deus, a levantar dúvidas quanto à causalidade divina de 
muitos acontecimentos e milagres. 
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João 9,6-7 
6 Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os 
olhos do cego  
7 e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé (que significa enviado). E 
ele foi e lavou-se, e voltou vendo. 
 
 
 

 
 
 
 

Apocalipse 16,1 
1 E ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, que dizia aos sete anjos: 
Ide e derramai sobre a terra as sete taças, da ira de Deus. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pode-se também concluir que quando Deus pretende intervir na 
matéria, utiliza também a matéria, e as suas leis, para actuar. Um pouco 
à maneira como Jesus usou quando curou o cego, primeiro misturou 
terra com saliva e depois esfregou os seus olhos. 
João 9,6-7 

Deixa assim sempre a porta aberta aos descrentes para levantarem 
dúvidas e porem em causa a intervenção divina. Não é por acaso que 
Jesus disse: 
"Felizes os que acreditarem sem terem visto". (João 20,29) 

 
Assim, no decorrer do curto espaço de tempo no qual decorrerá o Fim 

dos Fins, haverá o continuar do descalabro iniciado nos Últimos Tempos, 
das doenças, guerras e catástrofes atmosféricas e terrestres, 
paralelamente com os acontecimentos cirúrgicos provocados pela 
própria intervenção de Deus, com o derramar das taças dos Anjos, 
narrada no Apocalipse. 
Apocalipse 16,1 

Estas sete taças da ira de Deus não serão mais que a Sua mão que 
estará na génese a actuando sobre a matéria, que em seguida Ele 
libertará às leis da natureza, que se encarregarão de fazer o resto. 

 
(Apocalipse 6,12) - E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande 
terramoto; e o Sol tornou-se negro como saco de cilício, e a Lua toda 
tornou-se como sangue. 
(Apocalipse 9,2) - E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, 
como fumaça de uma grande fornalha; e com a fumaça do poço 
escureceram-se o Sol e o ar. 
(Génesis 3,14) - Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto 
fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos, e 
dentre todos os animais do campo; sobre o teu ventre andarás, e pó 
comerás todos os dias da tua vida 
(Isaías 13,13) - Pelo que farei estremecer o céu, e a Terra se moverá 
do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa 
do dia da sua ardente ira 
(Apocalipse 6,14) - E o céu recolheu-se como um livro que se enrola; 
e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. 

 
Esta fase da história da humanidade também é conhecido pelo Juízo 

das Nações, tendo estas que sofrer o julgamento e a condenação nesta 
vida terrena, pois tendo elas uma vida finita, ou seja, não eterna ou que 
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Apocalipse 16,12-16 
12 O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates; e a 
sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm 
do oriente. 
13 E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 
vi saírem três espíritos imundos, semelhantes a rãs. 
14 Pois são espíritos de demónios, que operam sinais; os quais vão ao 
encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do 
grande dia do Deus Todo-Poderoso. 
15 (Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, e 
guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua 
nudez).  
16 E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama 
Armagedon. 
 

Apocalipse 16,17-21 
17 O sétimo anjo derramou a sua taça no ar; e saiu uma grande voz 
do santuário, da parte do trono, dizendo: Está feito. 
18 E houve relâmpagos e vozes e trovões; houve também um grande 
terramoto, qual nunca houvera desde que há homens sobre a terra, 
terramoto tão forte quão grande  
19 e a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações 
caíram; e Deus lembrou-se da grande Babilónia, para dar-lhe o cálice do 
vinho do furor da sua ira. 
20 Todas ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. 
21 E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase 
do peso de um talento; e os homens blasfemaram de Deus por causa da 
praga da saraivada; porque a sua praga era muito grande. 
 
Padre Ottavio Michellini, 28-10-76  
O cataclismo que se abaterá sobre a humanidade será tal, que mudará 
a topografia da Terra; a humanidade será reestruturada e acabará a 
perturbadora tirania de Satanás. Vencido pela minha Santíssima Mãe, 

se desenvolva na eternidade, é nesta vida terrena que tem de sofrer o 
veredicto e o castigo. Ao contrário, as almas, por terem vida eterna, 
poderão ter o castigo ou a recompensa também na eternidade. 

 
O Fim dos Fins, é pois a parte mais terrível e dura da Purificação e 

Castigo que vai descer sobre a Humanidade. Com o derrame da sexta e 
da sétima taça, atinge-se esta fase. 
Apocalipse 16,12-16 

 
 
Esta é a preparação do Armagedon, em que as forças do mal se 

preparam para combater o combate final contra os Anjos de Deus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apocalipse 16,17-21 

 
Com o derrame da sétima taça no ar, advirão grandes catástrofes 

sobre a Terra e que terão a sua causa próxima em algo que virá do ar, 
do espaço. Meteoros e massas de gelo gigantes virão sobre a Terra. 

Este "Está feito", quer significar que mais nada há a fazer, que a 
intervenção de Deus está acabada quanto a este momento da 
Purificação da Humanidade. 

 
Esta é a modificação da topografia da Terra de que nos fala Jesus ao 

Padre Ottavio Michellini. 
O talento eram quase 40 quilos. 
 
 

Padre Ottavio Michellini, 28-10-76  
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ele será, juntamente com as suas tropas, encerrado no seu maldito 
inferno.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ora a sétima taça é derramada no ar. As calamidades terão pois o 

seu início em algum acontecimento vindo do espaço. 
Saiu na revista Science & Vie no número de Abril de 1994 um artigo 

em que nos são revelados pela CIA dados confidenciais até hoje e que 
dizem respeito a observações de satélites militares de vigilância. 

Os principais tópicos deste artigo e que mais interesse têm para o 
nosso tema são os seguintes: 

As observações agora deixadas vir a público foram feitas por satélites 
militares, e daí o facto delas terem ficado em segredo durante todos 
estes anos. 

De todas as observações feitas pelos satélites, rapidamente 
descobriram que grande parte não tinham origem na explosão de 
engenhos atómicos ou de outra natureza bélica, mas sim na 
desintegração de meteoritos que explodiam na alta atmosfera quando 
nela começavam a entrar. 

A desintegração destes meteoros atingem por vezes a potência de 
dezenas de bombas atómicas e são visíveis durante cerca de 1 segundo. 

Estes meteoros chegam à alta atmosfera com velocidades rondando 
os 20.000Km/h e os 200.000Km/h. 

Grande parte destes meteoros têm origem na cintura de asteróides 
entre Marte e Júpiter. Muitos podem no entanto provir de outros pontos 
do sistema solar. 

As dimensões destes meteoros vão desde os poucos metros de 
diâmetro até podendo atingir algumas dezenas de metros. 

Qualquer meteoro até a dimensão de 10Km de diâmetro é 
considerada uma poeira sideral. Isto quer dizer que poeiras desta 
dimensão existem aos milhões no nosso sistema solar. 

Entre 1975 e 1992 foram feitas 136 observações com potência 
superior à de uma bomba atómica. Mas pela forma como é feita a 
observação, estimam-se em cerca de 80 destas explosões por ano. 

Todos os dias cerca de 20 milhões de meteoritos atingem a alta 
atmosfera, mas só alguns milhares atingem os 80Km de altitude, onde 
se desintegram. O diâmetro destes últimos rondam os 10m. 

Já foram detectados 185 asteróides cujas órbitas cruzam a órbita da 
Terra, dos quais o maior tem 8Km de diâmetro. 

Depois de feitos os cálculos, os cientistas chegaram à conclusão de 
que segundo as dimensões dos meteoros as consequências dos 
impactos com a Terra seriam as seguintes: 
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- Os meteoros até 50m de diâmetro atingem a superfície da Terra só 
a cerca de 100Km/h, depois da atmosfera os ter travado e incandescido. 

- Os meteoros com diâmetro entre 50m e 250m causarão incidentes 
graves se caírem numa zona habitada. 

- Os meteoros com diâmetro superior a 250m causarão incidentes 
catastróficos. 

- Os meteoros com diâmetro entre 1Km e 5Km causarão um desastre 
global que afectará toda a Terra. 

- Os meteoros com diâmetro superior a 5Km provocarão o fim da 
Terra. 

 
Lembremo-nos que foi um meteoro que caiu no Yukatan que acabou 

com os Dinossauros. 
No Arizona  caiu um meteoro que fez uma cratera com 1200m de 

diâmetro e 130m de profundidade. 
Na Sibéria em 1908 caiu um meteoro com 80m de diâmetro e com a 

sua explosão arrasou tudo num raio de 30Km e libertou a energia 
equivalente à de 20 bombas H. 

Mais recentemente foram descobertos milhares de blocos gigantes 
de gelo rodeando a Terra, e que diariamente se precipitam em direcção 
a nós, derretendo-se e alimentando a atmosfera com água. Mas pode-
se dar o caso de alguns, suficientemente grandes não se derreterem 
completamente e atingirem a superfície do planeta com consequências 
catastróficas. 

Com este panorama, já de si meio apocalíptico, tudo leva a crer que 
de facto a Terra será abalroada por um meteoro gigante ou por um bloco 
gigante de gelo, que irão criar o caos. 

A entrada deste meteoro na atmosfera causará um desprendimento 
de calor colossal, libertando energia correspondente a muitos milhares 
de bombas atómicas. A subida de temperatura, a libertação de gases 
provenientes dos incêndios que serão deflagrados, a activação de 
diversos vulcões devido ao terrível abalo que a Terra sofrerá por causa 
do impacto, provocarão não só um efeito de estufa como também uma 
camada de fumos que encobrirão o Sol. Este aumento de temperatura 
provocará o degelo das calotes polares, que por sua vez provocarão uma 
subida brutal dos níveis do mar causando o desaparecimento de muitas 
ilhas e a invasão de grandes superfícies continentais. O caos espalhar-
se-á a nível planetário. A Terra ficará desfeita e grande parte da 
humanidade  perecerá. 
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A escuridão assolará a Terra durante 3 dias e 3 noites, e só brilharão 
as velas benzidas. 

 
Mas em vez do homem se encontrar fazendo enormes reparações 

par evitar a catástrofe que se aproxima da humanidade, continua na 
senda do precipício com crimes horrendos, uns atrás dos outros.  

Dizem-nos as estatísticas que por morte natural morre uma pessoa 
por segundo, mas que em cada segundo são assassinados pelos 
próprios pais no seio das mães dois bébés, através de abortos 
provocados. 

A própria Terra se revoltará contra os terríveis crimes cometidos pela 
humanidade. 

Os homens desgarrados, transformam-se em autênticos demónios, 
sendo difícil distinguir uns dos outros. 

O falso profeta é o que vai ser deificado pela Besta do Apocalipse e 
se sentará no topo da Igreja de Cristo, será aquele que se intitulará o 
cristo, que os judeus ainda aguardam, será o que vai praticar a 
abominação da desolação. Provavelmente é o Maitreya… ou outro que 
ainda nem sequer se vislumbra. 

 
Quando a Besta, a maçonaria, o demónio vir que vai ser derrotado, 

vai-se voltar enraivecida contra a humanidade, para a destruir, já que 
não pôde conquistá-la na sua totalidade. 

 
Mas aí dar-se-á a intervenção de Deus na história e na Vida dos 

homens. Pelo fogo, a Besta será vencida e toda a Terra purificada. 
 
Depois serão os Novos Céus e Nova Terra. Tudo terá sido renovado. 
 
Deus intervirá para que a Terra não seja totalmente destruída, e neste 

momento pode-se talvez dar o início ao AVISO de Garabandal. 
 
Jesus advertiu-nos nos Evangelhos para fugirmos das cidades e 

irmos para os montes. Será com relação a este acontecimento que Ele 
nos advertia?  

 
O abreviar destes tempos de destruição só ficará dependente da 

oração e da conversão da humanidade. 
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Profecia de Joel 3,1-5 

"Depois disto, acontecerá que derramarei o Meu Espírito sobre toda 
a carne: Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão; os vossos 
anciãos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões; naqueles dias 
derramarei também o Meu Espírito sobre os escravos e as escravas. 
Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhões de 
fumo; o sol converter-se-á em trevas e a lua, em sangue, ao aproximar-
se o grande e terrível dia do Senhor. Todo o que invocar o nome do 
Senhor será salvo... "  

 
 
 
 

 

Apocalipse 18,21 
21 Nisto, um Anjo poderoso levantou uma pedra, como uma grande mó, e 
atirou ao mar dizendo: "Com tal ímpeto será lançada Babilónia, a grande 
cidade, e nunca mais será encontrada". 
 
 
Padre Gobbi 13 de Outubro de 1990 

Eu revelo o meu segredo  
Está próximo o reino glorioso de Cristo, que se estabelecerá entre vós 
com a segunda vinda de Jesus ao mundo. 
 O que se prepara é coisa tão grande, que nunca houve desde a 
criação do mundo.  
 
Padre Gobbi 15 de Setembro de 1993 

A causa da minha grande dor  
Justamente nesta Nação vos dei um sinal extraordinário, fazendo 
descer, por mais de cem vezes, lágrimas copiosas dos olhos de uma 
estátua minha, na qual sou representada como Mãe das Dores aos pés 
da Cruz do meu filho Jesus. 
A apostasia e o grande cisma na Igreja está para acontecer e o grande 
castigo que vos pré-anunciei neste lugar já está às portas. Descerá fogo 
do céu e grande parte da humanidade será destruída. Aqueles que 
sobreviverem invejarão os mortos porque em toda a parte haverá 
desolação, morte e ruína. 
 
 

Profecia de Joel 3,1-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estes momentos devem corresponder provavelmente ao da 

abominação da desolação, em que a Besta estará com o máximo do 
poder, e fará parecer que venceu. Aí iniciará a intervenção Divina na 
História da humanidade e da Terra. 

 
Apocalipse 18,21 

Esta "pedra" ou asteróide, a cair no mar, produzirá ondas gigantes… 
 
 
 

Padre Gobbi 13 de Outubro de 1990 

 
 
 
 
O que se prepara é coisa tão grande, que nunca houve desde a 

criação do mundo. 
 

Padre Gobbi 15 de Setembro de 1993 

 
 
 
 
 
 
Descerá fogo do céu e grande parte da humanidade será 

destruída. 
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Padre Gobbi 22 de Maio de 1994 

Descerá fogo do céu e purificará toda a humanidade que voltou a ser 
pagã. 
 
 
José Luis e Juan Antonio, mensagens pessoais 
O fogo choverá do céu… grandes catástrofes terão lugar sobre a terra, 
sobre o mar e nos céus. 
Por causa de inúmeros pecados dos homens, a natureza revoltar-se-á 
contra ele. O efeito destas catástrofes tomará tais proporções que o 
homem não terá tempo de recuperar o fôlego antes da próxima 
calamidade lhe cair em cima. 
Logo que os acontecimentos se tenham verificado, então vós 
compreendereis… mas com que pena Meus filhos! Porque quando isto 
acontecer, já será tarde de mais. 
 
 
Juan Antonio, revelações pessoais 

Para além das catástrofes criadas pelo homem, a Natureza se 
rebelará e acentuará, ao mesmo tempo, a sua cólera através de 
diversos cataclismos, que serão tão próximos uns dos outros, que os 
homens não terão tempo de recuperar o fôlego. O pecado do homem, 
desencadeará a Natureza não só através da ecologia mas também 
através de diversas epidemias, donde uma em particular me foi 
mencionada, mais horrível que qualquer outra conhecida pelo homem 
depois da peste negra. Esta doença fará com que a pele apodreça a uma 
taxa de aceleração rápida e será seguida de uma morte muito penosa; 
a sua transmissão será infinitamente mais fácil que a da SIDA e será 
comunicada duma pessoa para outra por um simples contacto físico. O 
homem pensará viver verdadeiramente o fim do mundo. 

A Virgem Maria também advertiu o homem que a destruição tomará 
tais dimensões que chegará o dia em que: «O homem terá fome e não 
encontrará nada para comer. O homem terá sede e não encontrará nada 
para beber».  

Num mês de Novembro ocorrerão três dias de obscuridade, 
provocados pela passagem de um meteoro gigante, sensivelmente do 
tamanho da Terra. Estes serão os Três Dias de Trevas. 

Os cientistas já detectaram esta massa imensa que se dirige de 
encontro a Terra, estão convencidos de que chocará com ela, e de que 
só há 1% de probabilidades de isso não ocorrer. Já sabem a data 

Padre Gobbi 22 de Maio de 1994 

 
 
Sobre todas estas coisas, a Virgem Maria também falou ao José Luís 

Matheus e ao Juan Antonio Gil 
José Luis e Juan Antonio, mensagens pessoais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Antonio, revelações pessoais 

 
A Natureza se rebelará. 
 
 
 
Epidemias, das quais, uma em particular, mais aterradora que qualquer 
outra conhecida pelo homem. 
 
 
O homem pensará viver verdadeiramente o fim do mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
Os Três Dias de Trevas. 
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provável do impacto e ainda não a desvendaram publicamente para não 
lançarem o pânico na humanidade. A NASA e outras agências dos 
Estado Unidos estão ao par destes acontecimentos futuros, bem como 
as Nações Unidas e a Rússia. A Virgem Maria disse que a seu tempo, 
serão os cientistas a desvendar a data destes três dias de obscuridade. 
Para os cientistas serão apenas acontecimentos naturais que ocorrerão, 
mas nós os cristãos sabemos que não vai ser assim, em que haverá 
também a intervenção de Deus e dos demónios. Foi o próprio governo 
dos Estados Unidos que fomentou e deu dados para serem feitos os 
filmes, "Impacto Profundo" e o "Armagedon", e outro se encontra em 
elaboração sobre os "Três Dias de Trevas". 

Durante os Três Dias de Trevas, a fome, a sede e as 
necessidades normais, não existirão. Estes Três dias serão dias em 
que aqueles que forem devotos dos Sagrado Coração de Jesus e do 
Coração Imaculado da Virgem Maria serão chamados a rezar sem 
cessar nos seus lares pela renovação do mundo e pelo Glorioso Triunfo 
dos Sagrados Corações. 

Numa ocasião, a Virgem transmitiu-me uma visão: Eu estava numa 
cidade completamente às escuras, mas apesar de tudo eu podia ver. Eu 
via pessoas aflitas a andarem com os braços à frente para não 
esbarrarem com obstáculos, porque não conseguiam ver nada. Estas 
mesmas pessoas gritavam e estavam aterrorizadas pelo escuridão que 
as envolvia. À medida que eu andava, evitava os destroços das casas e 
os cadáveres que pejavam as ruas. Eu via igualmente homens e 
mulheres que sufocavam, de tal maneira que metiam as mãos na 
garganta, parecendo não conseguirem respirar. 

A Virgem Maria disse-nos que aqueles que tiverem conservado a Fé, 
serão chamados a ficarem em casa durante estes dias de trevas, e a 
não abrirem as portas a ninguém, porque os "espíritos impuros" que 
serão então soltos, tentarão nos enganar pedindo-nos para entrarem nas 
nossas casas, tentando todos a espécie de truques. Eles falarão de 
maneira suplicante, com vozes que nos serão familiares, mas no entanto 
pediu-nos para não abrirmos em nenhum caso as portas nem as janelas. 
Ela particularmente insistiu para que não abríssemos as portadas 
(estores) da nossas casas a fim de não vermos o que se vai passar lá 
fora. Porquê? Não sei, mas sei que é preciso obedecer. 

No último destes Três Dias de Trevas, ver-se-á um ponto 
luminoso muito brilhante no céu, que crescerá e se transformará 
numa Cruz Luminosa que iluminará a Terra inteira. Será o anúncio 
da vinda Gloriosa de Jesus Cristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No último destes Três Dias de Trevas, ver-se-á um ponto 
luminoso muito brilhante no céu, que crescerá e se transformará 
numa Cruz Luminosa que iluminará a Terra inteira. Será o anúncio 
da vinda Gloriosa de Jesus Cristo. 
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A obra do diabo sobre a Terra se fará através do anticristo que 

foi descrito por Maria como uma falsa luz, um falso profeta, um homem 
que hoje está vivo. Este está inteiramente e perfeitamente possuído e 
controlado por Satanás, porque Ela disse: «O príncipe das trevas não 
tem o poder de incarnar neste mundo». 

Este homem foi o produto de uma "relação ilícita" entre um cardeal e 
uma prostituta, no entanto o seu nível social, e mais tarde o político, não 
cessará de crescer. Este indivíduo terá verdadeiramente um poder 
imenso sobre a Terra inteira, mas será de curta duração. O seu poder 
parecerá ilimitado. Com efeito, ele fará sinais tanto sobre a terra como 
nos céus, e o mundo acreditará encontrar nele um novo Messias. 
Sua aparência, em conjunto com o seu carisma, parecerão irresistíveis, 
a sua inteligência, desproporcional à de um homem ordinário. Ele 
encontrará soluções para problemas que até então jamais foram 
solucionados, mas mesmo assim, Maria nos afirma que no fim o Seu 
Coração Imaculado vencerá, e que no momento menos esperado, 
quando o homem pensar que tudo está perdido, Seu Divino Filho virá 
reclamar o que Lhe pertence. O Seu adversário será vencido e 
lançado no inferno por um longo período, donde ele não poderá mais, 
sob qualquer forma, molestar o mundo: a Paz de Cristo será então 
omnipresente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profecia do Padre Pio 

"A hora dos castigos está próxima, mas Eu manifestarei a minha 
Misericórdia. 

A vossa época será testemunha de um castigo terrível. Os meus anjos 
tomarão um cuidado Espiritual de reduzir a nada todos aqueles que se 
rirem de mim e não acreditarem nas minhas profecias. 

Tempestades de fogo serão lançadas das nuvens e estender-se-ão 
pela Terra inteira. 

Tempestades, trovoadas, temporais, chuvas ininterruptas e tremores 
de terra cobrirão a Terra. 

 
Sobre o anticristo e o seu poder imenso. 
 
 
«O príncipe das trevas não tem o poder de incarnar neste mundo». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O demónio será vencido e lançado no inferno. 
 
 
 
Duas grandes profecias sobre os Três Dias de Trevas, foram também 
dadas a dois padres da Igreja Católica, um dos quais ao Padre Pio, 
franciscano e único padre estigmatizado da história da Igreja, já por 
todos considerado santo. 
Esta mensagem de Nosso Senhor foi dirigida ao Padre Pio em 1959, 
monge do convento de S. Giovanni Rotondo, que recomendou que ela 
só devia ser comunicada em 1984. 
Profecia do Padre Pio 
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Durante Três dias, uma chuva ininterrupta de fogo seguir-se-á então 
para provar que Deus é o Mestre da Criação. Aqueles que esperarem e 
que acreditarem nas minhas palavras não terão nada a recear, porque 
não os abandonarei nem àqueles que difundirem a minha mensagem. 
Nenhum mal acontecerá àqueles que estão em estado de graça e que 
procuram a protecção de minha Mãe. 

Para vos preparar para esta prova, dar-vos-ei sinais e instruções:  
A noite será muito fria, o vento surgirá, far-se-á ouvir o trovão. 
Fechai então todas as portas e janelas. Não faleis a ninguém do 

exterior. 
Ajoelhai diante do vosso crucifixo. Lamentai os vossos pecados. Rogai 

à minha Mãe para obter a Sua protecção. Não olheis para o lado de fora 
durante o tremor de terra, porque a cólera do Meu Pai é Santa. Vós não 
suportareis a Sua Cólera (Jesus não quer que olhemos com curiosidade 
a Cólera de Deus, porque Ele deve ser contemplado com Temor e 
tremor). Aqueles que negligenciarem este aviso serão abandonados e 
mortos instantaneamente de Terror pela Cólera Divina. 

O vento transportará gases envenenados que se espalharão por toda 
a Terra. Aqueles que sofrerem inocentemente, serão Mártires e entrarão 
no Meu Reino. 

Depois destes castigos, os Anjos descerão do Céu e espalharão o 
Espírito de Paz sobre a Terra. 

Um sentimento de gratidão incomensurável, tomará posse daqueles 
que sobrevivam a esta terrível prova. 

Recitai piedosamente o Terço, em comum se possível, ou sózinhos. 
Durante estes dias de trevas, só as velas benzidas no dia da Senhora 

das Candeias poderão ser acesas e arderão sem se consumirem." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profecia de Frei David Lopez  

Anúncio visível dos três dias de trevas 
Antes da grande tribulação, vai haver um sinal. Nós veremos no céu uma 
imensa Cruz vermelha num dia com o céu azul e sem nuvens. A cor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A Profecia de Frei David Lopez, franciscano, recebida em Medugorje 
em 1987. 
Frei David Lopez, franciscano, recebeu o dom de locuções interiores, de 
Jesus e Maria, numa das suas deslocações a Medugorje. 
 
A Mensagem a seguir transcrita, foi-lhe dada em Agosto de 1987, e está 
agora a ser divulgada por todo o mundo. Mais detalhes podem ser 
conseguidos através da Internet. 
Profecia de Frei David Lopez  
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vermelha significa o sangue de Jesus, que nos redimiu, e o sangue dos 
mártires escolhidos por Deus nos dias de trevas. 
Esta Cruz será vista por toda a gente. Cristãos, pagãos, ateus, etc.. bem 
como por todos os preparados (entenda-se por preparados não só os 
Cristãos, porque há pessoas que nunca ouviram falar das Escrituras, 
mas também têm a voz de Deus no santuário das suas consciências) 
que serão guiados por Deus pelo caminho de Cristo. Eles receberão 
Graças para interpretar o significado da Cruz. 
 
Mensagem da Bem Aventurada Virgem Maria ao Frei David Lopez 
Não tenham medo dos três dias de trevas que virão sobre a Terra, 
porque aqueles que estão vivendo as mensagens e têm uma vida interior 
de oração serão alertados por uma voz interior com três dias a uma 
semana de antecedência das ocorrências. 
Os meus filhos devem continuar com arrependimento pelos seus 
pecados e rezar mais como eu recomendei. Devem arranjar Água Benta, 
e sacramentais benzidos, e ter uma especial devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus, tendo sempre uma luz acesa em frente d’Ele. 
Eles devem contentar-se em satisfazer as necessidades básicas da vida 
e serem menos dependentes dos bens materiais. Os padres devem não 
só tomar cuidado com a sua vida interior de oração, mas também 
desenvolver a vida interior de oração dos seus paroquianos. Da mesma 
maneira, eles deverão evitar todos quantos falem de revolução e 
rebelião. Aqueles que falam de revolução e de rebelião, são discípulos 
do anticristo. 
Eu tenho pena dos religiosos do ocidente que renunciaram aos sinais da 
sua consagração. Eles, em especial, serão tentados por satanás e não 
serão capazes de resistir aos ataques físicos e espirituais. Eles têm de 
voltar a uma vida de santidade e obediência a Cristo, meu Filho. 
Não tenham medo de nada nem de ninguém. Sejam repletos pelo Amor 
de Deus através da oração, lendo as Sagradas Escrituras e recebendo 
os Sacramentos. Eu estarei convosco nos tempos de angústia, e os 
meus filhos poderão Me chamar para obterem um refúgio seguro. 
Aqueles que estão lutando para conseguirem acabar com os seus 
pecados pessoais mais recidivos, não devem desesperar, porque Deus 
tomará em conta os seus desejos e esforços para vencerem os seus 
pecados. 
Vão na Paz de Deus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não devemos ter medo dos três dias de trevas. 
 
Seremos alertados por uma voz interior com três dias a uma semana 
de antecedência das ocorrências. 
 
Devemos arranjar Água Benta, e sacramentais benzidos. 
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Impressões de Frei David Lopez e mais informação da Bem 
Aventurada Virgem Maria 
Durante os três dias de trevas, não vai haver um único demónio no 
inferno. Vão estar todos na Terra. Aqueles três dias vão ser tão escuros 
que nós nem sequer seremos capazes de ver as nossas próprias mãos 
á frente da cara. 
Nesses dias, aqueles que não estiverem em estado de graça vão morrer 
de medo devido aos terríveis demónios que irão ver. A Virgem Maria 
disse-me para fechar todas as portas e janelas e não responder a 
ninguém que nos chame do lado de fora. A maior tentação que nós 
teremos vai ser a de que o demónio vai imitar as vozes dos nossos 
queridos. Ela disse-me: ”Não dêem atenção, porque esses não serão os 
vossos queridos; esses serão demónios tentando enganá-los para trazê-
los para fora de casa.” 
Em relação ao sítio onde eu vivo. No princípio desses três dias, haverá 
pessoas a tentar atravessar o rio ( Rio Grande), mas não conseguirão, 
porque não conseguindo ver, afogar-se-ão. Eles estarão com tanto medo 
que se matarão uns aos outros e morrerão num estado de pecado. 
A Virgem disse-me que Deus escolheu algumas pessoas que vão ser 
mártires no princípio dos três dias de trevas, mas eles não devem ter 
medo, porque Deus dar-lhes-á perseverança, e, depois do martírio, os 
anjos vão levá-los em corpo e alma para o Céu. 
Ela insiste para que rezemos ao Senhor para que esses dias não sejam 
no Inverno e para que não hajam mulheres grávidas para dar à luz; 
porque se eles vierem no Inverno, o frio será intenso, não haverá 
aquecimento artificial, e as mulheres prestes a dar á luz não terão 
nenhuma assistência médica. 
Ela deu-me duas graças que eu não posso revelar a ninguém. Ela 
também me disse, “As pessoas não devem tentar procurar sinais e não 
devem perder tempo a tentar descobrir a data”. Ela disse-me isto porque 
havia um homem a tentar predizer a data exacta dos três dias de trevas. 
Quando eu perguntei à Virgem sobre esta profecia, Ela só me disse: 
“Tem cuidado com esses que tentam marcar datas, as pessoas viveriam 
á espera da data e não se converteriam pelo amor de Deus”. 
Ela disse-me que o número de horas de escuridão serão exactamente 
72, e a única maneira de contá-las será com relógios mecânicos, porque 
não haverá electricidade alguma. 
Depois da purificação, será Primavera. Tudo será verde e tudo estará 
limpo. A água estará límpida e cristalina, até a água que sair dos esgotos 
das casas. Não haverá contaminação na água, nem no ar, nem nos rios. 

 
 
 
 
Durante os três dias de trevas, não vai haver um único demónio no 
inferno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Virgem disse-me que Deus escolheu algumas pessoas que vão ser 
mártires no princípio dos três dias de trevas. 
Depois do martírio, os anjos vão levá-los em corpo e alma para o Céu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O número de horas de escuridão serão exactamente 72. 
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A coisa mais linda será de que as pessoas viverão da terra e não 
trabalharão para sobreviver, mas tão só por amor e ajuda ao próximo. 
O mais importante para atingir esta mudança é converter-se e viver com 
caridade hoje. Vivam num estado de graça. É muito importante formarem 
comunidades de alianças fraternas, onde consigam ter apoio dos vossos 
irmãos. Os dias de trevas serão muito duros para as pessoas sós e para 
pais de família que tenham filhos adultos, porque ouvirão as suas vozes 
lá fora. 
Os chefes de família, especialmente os pais, devem ensinar os seus 
filhos e filhas a rezar. Durante as horas de escuridão, as orações das 
crianças serão miraculosas. 
 
Uma Mensagem Adicional para os Padres 
Eu quero aumentar a mensagem para os padres. Eles têm a 
responsabilidade de falarem sobre estas ocorrências a todos os seus 
paroquianos, para lhes dar força, levá-los à conversão e para não 
temerem. Eles têm a obrigação de passar esta mensagem e não terem 
medo de a divulgar, porque a mensagem foi revelada antes a muitos 
santos, e não podemos perder mais tempo ignorando-a. Deverão põr 
todo o ênfase no ensino da conversão das pessoas, na oração com o 
Espírito Santo. Devem também ensinar as pessoas a não se 
preocuparem com os bens materiais, dinheiro, poder, trabalho, etc., 
porque não valem a pena. 
Da mesma maneira, devem pregar sobre como se prepararem para a 
morte. É importante pregarem sobre os fins novíssimos do homem: 
Morte, Julgamento, Céu e Inferno. Preguem sobre o ter consciência do 
pecado, em especial, o pecado mortal com as suas consequências 
mortais. 
O Senhor prefere que nós nos convertamos por amor, mas se for 
necessário que seja por medo do castigo. 
No entanto, Ele aceitará a conversão de todas as maneiras e nos 
aceitará porque Ele ama-nos e quer a nossa salvação. Por amor ou por 
medo, a única coisa que interessa é que nos entreguemos a Ele.  
 
Os padres têm a obrigação de guiar as pessoas, especialmente pelo 
exemplo das suas vidas de absoluta dedicação a Cristo. 
 
Divulgação da mensagem da Virgem Maria ao Frei David Lopez 
Depois de muitas hesitações, por parte do frei David Lopez, em divulgar 
esta mensagem, estava ele um dia em San Antonio, Texas. Estava em 

Uma ante-visão dos Novos Céus e Nova Terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os padres têm a responsabilidade de falarem sobre estas ocorrências 
a todos os seus paroquianos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É importante pregarem sobre os fins novíssimos do homem: Morte, 
Julgamento, Céu e Inferno. 
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frente do Santíssimo a orar, quando o Senhor lhe disse para ir para a 
nave principal rezar o Rosário en frente da imagem de Nossa Senhora 
de Guadalupe. 
 
De repente a imagem tornou-se viva, e entre coisas disse-lhe:  
 
“Eu quero que escrevas a mensagem que te dei em Medjugorje, 
antes que a esqueças, e quero que a leves ao Bispo, para ele a 
confirmar”. 
 
Duas semanas mais tarde, ele foi ter com o Bispo John Fitzpatrick, e 
mostrou-lhe o que tinha escrito, na esperança de que ele não acreditasse 
ou o desencorajasse. 
 
O Bispo John Fitzpatrick foi categórico e disse-lhe: 
 
“David, estas palavras não são novas. Esta mensagem não é tua e 
não é para ficar guardada. É para todo o mundo e eu não vou 
impedir-te de publicares estas palavras. Mas sê prudente, porque 
nem todos querem aceitá-las ou compreendê-las. Seguramente, 
não têm erros doutrinais, espirituais ou morais". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Antonio, França, Lourdes, Santuário de Lourdes, 

11 de Fevereiro de 1997 

Depois me disse que o sentido das velas era muito simples mas ao 
mesmo tempo muito poderoso. Que iam ser para os três dias de trevas! 
Com a diferença de que onde estiver esta luz acendida, na casa, durante 
os três dias de trevas, haverá uma PAZ! Que nos recordemos disto. Que 
haverá uma Paz, contrariamente à que haverá noutros lugares, que 
tenham a vela das candeias, porque aí ainda haverá perturbações, o 
demónio tentará imitar vozes que nos sejam familiares. Mas onde estas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nestes momentos de grande angústia que a humanidade está para 
atravessar, muito em especial durante os Três Dias de Trevas, nós 
deveremos vivê-los exclusivamente a rezar o Terço e a pedir misericórdia 
a Deus. 

 
Algumas armas nos são dadas para estes dias de sofrimento, tal 

como a Virgem Maria disse à Mama Rosa de San Damiano  
 
A Água de San Damiano, e provavelmente de outros santuários 

Marianos serão importantes. 
 
Entre estas armas podemos contar com as Velas de Lourdes, trazidas 

pelo Grupo dos Seis para Portugal, e sobre as quais falaremos mais em 
detalhe no Capítulo XII. 
Juan Antonio, França, Lourdes, Santuário de Lourdes, 

11 de Fevereiro de 1997 

 
 
 
 
 
 
 
Estas velas já foram transmitidas aos milhares pelo mundo fora e 

muito em especial em Portugal. 
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velas estejam acendidas, não irá haver essa perturbação. Então me 
disse que a Graça a transmitiríamos através desta luz. 
 
 
José Luis, revelações pessoais 
Sobre sacramentais para nossa protecção, Maria oferece-nos os 
símbolos do Cristianismo. A Virgem Maria convida-nos a colocar em 
todas as portas de entrada e saída das nossas casas, um par de peixes, 
o primeiro símbolo do Cristianismo, de cor branca, vermelho, amarelo 
(ou dourado), devendo ser colocados paralelamente (um de cada lado 
da porta) e apontando na mesma direcção. Maria Sublinha que a 
disposição destes símbolos sobre as portas das casas daqueles que 
aceitam a sua mensagem, é uma declaração aberta e pública de que da 
sua parte, as suas casas são sítios cristãos e que aqueles que nelas 
vivem levam vidas cristãs. Com estes símbolos a Virgem Maria promete 
uma protecção Divina durante as tribulações sobre as casas, os bens e 
as pessoas que aí se refugiem: "Quando o Anjo Exterminador passar 
diante de vossas casas e vir o sinal que eu vos dei, ele passará sem vos 
molestar"… 
A armadura final que Maria nos dá, é naturalmente a Cruz. Ela nos pede 
para colocar uma só cruz, desta vez, sobre todas as portas da casa (só 
num dos lados da porta). Ela promete, que fazendo assim, a mesma 
casa será protegida das calamidades da guerra e das epidemias. 
 
 
 
Padre Gobbi 1 de Abril de 1994 
A Cruz ensanguentada, que hoje contemplais no pranto, será a causa 
da vossa maior alegria, porque se transformará em uma grande Cruz 
luminosa. 
A Cruz luminosa que se estenderá do Oriente ao Ocidente, e aparecerá 
no céu, será o sinal do retorno de Jesus na Glória. 
A Cruz luminosa do patíbulo, transformar-se-á no trono do seu triunfo, 
porque Jesus virá sobre ele para instaurar o seu Reino glorioso no 
mundo. 
A Cruz luminosa que aparecerá no céu no fim da purificação e da grande 
tribulação, será a porta que abre o longo e tenebroso sepulcro no qual 
jaz a humanidade. Para conduzi-la ao novo reino de vida, que Jesus trará 
com o seu glorioso retorno. 
 

 
Também os símbolos do cristianismo, o Peixe e a Cruz, nos foram 

dados como meios de protecção. 
José Luis, revelações pessoais 

Foi por conselho da Virgem Maria, que devemos o mais cedo possível 
colocar em nossas casas, peixes e cruzes, com as dimensões 
aproximadas das que a AMEN distribui, e digo aproximadas, porque 
Nossa Senhora não deu indicação rigorosa sobre as dimensões, mas 
tão só fez um gesto com a mão. 

À semelhança do que se passou no Egipto com o Sangue do 
Cordeiro, agora se passará também com os Peixes colocados nas 
portas. Quando o Anjo passar, nada fará nestas casas. 

As dimensões que eu defini para os Peixes e Cruzes e que a AMEN 
distribui, são uma redução rigorosa das medidas da Cruz Gloriosa de 
Dozulé, e por coincidência com uma aproximação notável à das 
indicações dadas pelo José Luis por gesto, em Fátima, durante o retiro 
em que também falou deles. 

Nas portas que derem para o exterior, dever-se-ão colocar 2 Peixes, 
um por fora e outro por dentro, de tal maneira que pareça só um, como 
se atravessasse a porta de um ao outro lado, apontando ambos no 
mesmo sentido. 

Em todas as portas interiores da casa dever-se-á colocar uma só cruz 
de madeira. 

 
A Cruz será sempre o símbolo da nossa salvação. 

Padre Gobbi 1 de Abril de 1994 
 
 
 
 
 
O grande Sinal da vinda de Jesus, será uma Grande Cruz no céu. 
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Mensagem dada à Irmã Faustina Kovalska  

"Antes da vinda do Dia da Justiça, haverá um sinal no céu, dado aos 
homens. Toda a luz será apagada, no céu e na terra. Então, aparecerá 
no céu o Sinal da Cruz. De cada uma das Chagas das Minhas Mãos e 
dos Meus Pés sairão luzes que iluminarão a Terra por um momento. 
Será pouco tempo antes do ultimo Dia". 

 
 
 
 
 
 
 
 
CASTIGO de Garabandal 

- Só virá o Castigo, condicionado ao facto da humanidade cumprir ou 
não o que a Santíssima Virgem pede. 
- Não se sabe quanto tempo mediará entre o Milagre e o Castigo. 
- A Conchita sabe de que se trata o Castigo, mas não pode dizer. Será 
pior do que estar envolto em chamas por cima e por baixo. 
 
 
 
Apocalipse 18,1-3 
1 Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande 
autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. 
2 E ele clamou com voz poderosa, dizendo:  
"Caiu! Caiu Babilónia, a Grande! 
 Tornou-se morada de demónios, e guarida de todo o tipo de espíritos 
impuros, abrigo de todo o tipo de aves impuras e repelentes,  
3 porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, 
e os reis da terra se prostituíram com ela; e os mercadores da terra se 
enriqueceram graças ao seu luxo desenfreado". 
 
Apocalipse 18,8 
8 Por isso, num mesmo dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto, e 
a fome; e será consumida no fogo; porque forte é o Senhor Deus que a 
julga. 
 
 

Mensagem dada à Irmã Faustina Kovalska  

Esta Cruz, que deixei em aberto propositadamente no Capítulo VIII, 
poderá muito bem ser uma Cruz que surgirá por breves momentos no fim 
do Segundo Dia de Trevas, anunciando que o Fim dos Fins está próximo. 
 
Outros sacramentais têm sido abençoados pela Virgem Maria, muito em 
especial Terços, com Bênçãos especiais para os Três Dias de Trevas, 
nomeadamente no Escorial, na Aparição de Beja em casa da família 
Sousa Lara e em muitos outros locais de Aparições Marianas. 
 
Sabemos que o Castigo não pode ser hoje evitado, mas pode ser 
diminuído, mas mesmo através das mensagens de Garabandal não se 
sabe o tempo que mediará entre o Milagre e o Castigo. 
CASTIGO de Garabandal 

 
 
 
 
 
Este CASTIGO será a um tempo purificador das almas, da humanidade 
e da Terra, acabando de uma vez por todas com a Babilónia em que 
vivemos, tal como anunciado no Apocalipse. 
Apocalipse 18,1-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apocalipse 18,8 

 
 
O Padre Laffineur, dominicano, encarregue por Nossa Senhora de 
difundir  as Mensagens de Garabandal, disse:  
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«Advertir o universo a tempo, é amá-lo mais que a nós mesmos. 
Ajudá-lo a compreender o que nos espera, é prepará-lo 
fraternalmente para mudar de vida  e encontrar no Aviso o caminho 
da salvação. A partir de hoje, o nosso dever é tão evidente como 
urgente: 

Há que mudarmos de vida e anunciar sem cessar, 
o AVISO DE GARABANDAL!...» 

 
Estas serão as terríveis dores de parto que antecederão o nascimento 

dos Novos Céus e Nova Terra. 
Vamos com muita Fé aceitar o que a humanidade precisa de corrigir 

a nível das consciências e da sua vida, com os olhos postos no Novo 
Paraíso Terrestre que Jesus nos tem preparado do outro lado do Limiar 
da Esperança, no Terceiro Milénio. 
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Catecismo da Igreja Católica 

VI. A esperança dos Novos Céus e Nova Terra 

1042 No fim dos tempos, o Reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois 
do Juízo final, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em 
corpo e alma, e o próprio Universo será renovado. … 

 CAPÍTULO X ◄ ▲ ► 

Os Novos Céus e Nova Terra - Novo Paraíso Terrestre 

 
 

Promessa das Sagradas Escrituras  .............................................. 288 
As Simetrias da Bíblia e os Paraísos Terrestres  .......................... 295 
As Profecias recentes  .................................................................... 296 
Grandes milagres passados, indícios do Futuro Paraíso  ........... 298 
A Lei do Amor será a única a prevalecer  ...................................... 299 
A Abolição das leis, exércitos, polícias e tribunais  ..................... 300 
Os Novos Governos da Terra  ........................................................ 301 
Haverá um único idioma para toda a Terra  .................................. 301 
A Ciência desenvolver-se-á fenomenalmente  .............................. 302 
O desaparecimento do dinheiro  .................................................... 302 
A Nova Indústria e o Novo Comércio vão servir os homens  ...... 304 
Os Novos Transportes  ................................................................... 305 
O Contacto privilegiado com Deus, Anjos e Santos  .................... 306 
As Novas Formas  de Comunicação  ............................................. 307 
O Novo Trabalho Profissional será para ajudar o próximo  ......... 309 
A Nova Medicina  ............................................................................ 310 
O Novo Ensino  ............................................................................... 311 
O Novo Desporto e Lazer  .............................................................. 312 
O Novo Urbanismo  ......................................................................... 312 
A Nova Agricultura  313 

 
 
Estes são verdadeiramente os Tempos que toda a cristandade tem 

aguardado ansiosamente que cheguem, os Tempos do Novo Paraíso 
Terrestre tão prometido por Deus aos homens desde o tempo da sua 
criação e após a queda de Adão e Eva. 

Catecismo da Igreja Católica 
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1043 A esta misteriosa renovação, que há-de transformar a humanidade e o 
mundo, a Sagrada Escritura chama «os Novos Céus e Nova Terra» (2Pe 
3,13). Será a realização definitiva do desígnio divino de «reunir sob a chefia 
de Cristo todas as coisas que há nos Céus e na Terra» (Ef 1,10). 

1060 No fim dos tempos, o Reino de Deus chegará à sua plenitude. Então, 
os justos reinarão com Cristo para sempre, glorificados em corpo e alma; o 
próprio universo material será transformado. Deus será, então, «tudo em 
todos» (1 Cor 15, 28), na vida eterna. 

 
 
 
 
2S.Pedro 3,12.13 
12 Aguardando, e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em 
que os céus, em fogo se dissolverão, e os elementos, ardendo, se 
fundirão. 
13 Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma 
nova terra, nos quais habita a justiça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enquanto vivendo os Últimos Tempos, Jesus quer fazer já em nós 

uma Nova Terra, mas verdadeiramente fará uma Nova Terra, depois da 
Vitória do Imaculado Coração de Maria, dos Dois Corações Unidos. Será 
um Paraíso ainda melhor do que o primeiro. Enquanto o primeiro estava 
circunscrito ao Éden, o próximo será sobre toda a Terra. 
2S.Pedro 3,12.13 

 
 
 
 
 
 
 

Promessa das Sagradas Escrituras ▲ 
 
Os Novos Céus e Nova Terra correspondem não só a: 
- Uma Nova Era em que a humanidade vai entrar e viver, como 

também  
- Uma Nova Realidade e Nova Forma de Vida que vai ter.  
 
Atenção! Quando me refiro a uma Nova Era, não confundir este termo 

com o nome de uma seita luciferina denominada Nova Era, ou New 
Age, que utiliza textos semelhantes aos Bíblicos para melhor enganar 
os incautos. 

Clarificando, podemos dizer que, os Novos Céus e Nova Terra são os 
Tempos que vêm na sequência e cronologicamente a seguir aos Últimos 
Tempos e ao Fim dos Fins. 

 
Em relação a uma Nova Era, ou Novos Tempos que vão ser vividos 

pela humanidade, sabemos que vai ser um longo período de tempo que 
durará no mínimo 1.000 anos, no qual o Reino de Jesus Cristo estará 
implantado sobre toda a Terra e toda a criatura, não havendo o demónio 

NovaEra.htm
NovaEra.htm
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Apocalipse 20,2-3 
2 Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e o 
amarrou por mil anos. 
3 Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não 
enganasse mais as nações até que os mil anos se completassem. 
 

Padre Ottavio Michellini, 28-10-76 

Vencido pela minha Santíssima Mãe, ele será, juntamente com as suas 
tropas, encerrado no seu maldito inferno.  
 
 
 
Apocalipse 20,4 
4 Vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho 
de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua 
imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos; e reinaram 
com Cristo durante mil anos. 

 
Apocalipse 20,6 
6 Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira 
ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda morte; mas serão 
sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os mil anos. 
 
Apocalipse 21,2-4 
2 E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de 
Deus, vestida como uma esposa que se preparou para o seu marido. 
3 E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo 
de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu 
povo, e Deus mesmo estará com eles. 
4 Ele enxugará de seus olhos toda lágrima; e não haverá mais morte, 
nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor; porque já  as primeiras 
coisas são passadas. 
 
 
 
 
 
 

para tentar o homem nem lhe fazer mal, já que ele vai ser acorrentado e 
lançado nos infernos. 
Apocalipse 20,2-3 

 
 
 
 
 

Padre Ottavio Michellini, 28-10-76 

 
 
Os que ressuscitarão do pecado em que o mundo vivia, ou seja, os 

que ultrapassarem os Três Dias de Trevas, e a sua descendência, 
reinarão com Cristo por mil anos. 
Apocalipse 20,4 

 
 
 
 
 

Apocalipse 20,6 

 
 
Quanto a uma Nova Realidade e Nova Forma de Vida que a 

humanidade vai ter, também nos é indicado no Apocalipse, pois será o 
próprio modo de viver do Céu que descerá à Terra. 
Apocalipse 21,1-4 

 
 
 
 
 
 
Jesus, passará a habitar com os homens e estará no meio deles. 
Não será só Jesus Eucarístico, mas o homem mesmo em carne e 

osso, no seu corpo Glorioso, tal como aparecia aos Apóstolos depois da 
Ressurreição e antes da Ascensão, que aliás já era também um 
prenúncio desta segunda vida de Jesus na Terra. 
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Isaías 65,17 
17 Pois eis que eu crio novos céus e nova terra; e não haverá lembrança 
das coisas passadas, nem mais se recordarão. 
 
Isaías 66,22 
22 Pois, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, durarão 
diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso 
nome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apocalipse 21,1 
1 E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já se foram o primeiro céu 
e a primeira terra, e o mar já não existe. 
 
 
 
 
Padre Ottavio Michellini, 28-10-76 

O cataclismo que se abaterá sobre a humanidade será tal, que mudará 
a topografia da Terra; a humanidade será reestruturada e acabará a 
perturbadora tirania de Satanás.  
 

Será uma nova forma de viver, e isso nos é prometido logo no primeiro 
livro dos profetas da Bíblia, em Isaías. 
Isaías 65,17 

 
 
 

Isaías 66,22 

Aqui é claramente afirmado que o que se vai passar será diante de si, 
dos seus olhos. Reforça assim a noção de que estará realmente 
presente convivendo com o Seu povo. 

 
É interessante constatar que sendo logo no primeiro livro dos profetas 

em que Deus promete um novo Paraíso aos homens, como que não 
querendo perder a primeira oportunidade que surge de escrever através 
do Seu Espírito Santo nos livros de profecias que se abrem na Bíblia, 
Deus o faz mas nos 2 últimos capítulos do livro do profeta Isaías, como 
que chamando também a atenção que isto se referiria também à fase 
final da vida na Terra. 

 
Nessa altura a própria Terra terá sofrido alterações profundas na sua 

estrutura, durante os cataclismos que estamos para viver nos próximos 
anos, de tal maneira, que o mar desaparecerá, tal como o conhecemos 
agora, grandes massas de água salgada que separam os continentes e 
os povos, e passará a haver toda uma nova distribuição de baixos 
relevos e de lagos, motivados pelos grandes terramotos que sobrevirão 
à Terra nos próximos anos e muito em especial durante os Três Dias de 
Trevas. 
Apocalipse 21,1 

 
 
A própria topografia da Terra será modificada, e por conseguinte as 

fossas oceânicas serão alteradas, recriando novo sistema de 
distribuição das águas e de continentes. Estaremos muito mais próximos 
e interligados uns com os outros, num planeta refeito e renovado à 
imagem do primeiro Paraíso Terrestre, mas à escala planetária. 
Padre Ottavio Michellini, 28-10-76 
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Isaías 4,40 
40 Todo vale será levantado, e será abatido todo monte e todo outeiro; e 
o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso, aplanado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Lucas 18,27 
27 Respondeu-lhes: As coisas que são impossíveis aos homens são 
possíveis a Deus. 
 
 
Mensagem de La Salette 
Então a água e o fogo purificarão a Terra e consumirão todas as obras 
do orgulho dos homens e tudo será renovado: Deus será servido e 
glorificado. 
 
Salmos 102,25-26 
25 Desde a antiguidade fundaste a terra; e os céus são obra das tuas 
mãos. 
26 Eles perecerão, mas tu permanecerás; todos eles, como um vestido, 
envelhecerão; como roupa os mudarás, e ficarão mudados. 
 
Padre Ottavio Michellini, 14-1-76 

A Igreja e a humanidade, renovadas, verão uma aurora radiosa nunca 
antes conhecida. Um período de Paz e Justiça será a resposta a todas 
as provocações do Inferno contra uma pobre humanidade que se fez 
colaboradora das forças do Mal. 

Isaías 4,40 

 
A humanidade será reestruturada, ou seja, fundar-se-á numa nova 

estrutura, onde terão cessado todas as perturbações de satanás. Viver-
se-á num mundo sem perturbações e sem a tirania exercida por satanás. 
Por si só, esta é uma definição de paraíso. Aqui as palavras têm sentido 
profundo, e é a esse sentido profundo e rigoroso que nos temos de 
reportar para tentarmos imaginar um paraíso sem perturbação. 
Habituados que estamos a viver num mundo de publicidade em que as 
palavras são utilizadas para formar frases bonitas, mas enganosas, 
temos grande dificuldade em aceder a um discurso em que as palavras 
querem dizer aquilo que afirmam no seu primeiro significado, no seu 
significado profundo e verdadeiro. Depois de obtermos algum sucesso 
nessa tentativa de imaginar o que será a vida que nos espera nesse 
paraíso prometido para o homem neste terceiro milénio, teremos uma 
pálida imagem do que na realidade ele vai ser, pois o verdadeiro Paraíso 
que nos espera, está para além de toda a imaginação do homem. Nós 
podemos julgar que estas coisas são impossíveis, mas a Deus tudo é 
possível. 
S. Lucas 18,27 

 
A Virgem Maria prometeu em La Salette que TUDO seria renovado. 

Reforço a ideia de que o tudo utilizado por Deus ou pela Sua Mãe 
Santíssima, quer dizer mesmo TUDO! 
Mensagem de La Salette 

 
 
 
 

Salmos 102,25-26 

 
 
 
 
 

Padre Ottavio Michellini, 14-1-76 

Esta renovação da terra e da humanidade só poderá conduzir 
inevitavelmente a um período e a uma vida de Paz e Justiça. 
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Apocalipse 21,4 

4 Ele enxugará de seus olhos toda lágrima; e não haverá mais morte, 
nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor; porque já  as primeiras 
coisas são passadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2S.Pedro 3,13 
13 Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma 
nova terra, nos quais habita a justiça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nesta maneira de viver que nos espera do lado de lá do lado de lá, 

deixará de haver morte e sofrimento.  
Apocalipse 21,4 

Sabemos que a morte é uma consequência do pecado e o sofrimento 
tudo o que antecede a morte. 

Ora como Deus promete fazer desaparecer a morte, 
automaticamente também desaparecerá o sofrimento. A morte 
verdadeira é a morte do espírito, no sentido da sua condenação eterna. 
Só essa é verdadeira morte. Todo o sofrimento é purificação para uma 
vida eterna, e como tal, desaparecendo a morte eterna, ou condenação 
eterna, nesse sentido também terá de desaparecer o sofrimento. Esta 
morte e este sofrimento desaparecerão pois, e esta é a maior das 
promessas e o maior dos presentes que podiam ser dados ao homem, 
ou seja, que não mais haverá condenação de almas, não mais irão 
homens se condenar ao inferno. A morte do corpo será mais uma 
passagem desta vida para outro tipo de vida, mas nunca poderá mais 
poderá ser considerada morte. Quanto ao sofrimento do corpo, 
provavelmente continuará a existir se andarmos às cabeçadas ou a dar 
caneladas, mas para termos a certeza, teremos de esperar mais um 
pouquinho e confirmar. 

A vida será de tal maneira assistida por Deus, pelos seus anjos e 
santos, que poucas razões haverá para choro e lamentações, ou de 
outra forma mal se compreenderia que se vivesse num Paraíso. 

 
Esta nova vida que nos espera será também uma vida de Justiça e 

de Felicidade. Já os primeiros cristãos a esperavam, tal como nos diz S. 
Pedro na sua segunda epístola. 
2S.Pedro 3,13 

Na realidade o Reino de Jesus Cristo, segundo os planos de Deus 
era para ter vindo logo nos primórdios do cristianismo, e por isso vemos 
os Apóstolos falando como estando a aguardarem essa vinda ainda em 
suas vidas, mas a impiedade e estultícia dos homens foi tal, que Deus 
multiplicou os 40 anos de cativeiro do povo escolhido no Egipto por 50, 
dando por conseguinte os 2.000 anos que passaram entretanto. 

Estamos no fim deste período de 2.000 anos, e não haverá desta vez 
mais prolongamentos, mas sim antecipações. 
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Isaías 11,2 
2 E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e 
de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de 
conhecimento e de temor do Senhor. 

 
Isaías 11,6-9 
6 Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará; e 
o bezerro, e o leão novo e o animal cevado viverão juntos; e um menino 
pequeno os conduzirá. 
7 A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão; e o 
leão comerá palha como o boi.  
8 A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada 
meterá a sua mão na cova da víbora.  
9 Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte; porque 
a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas enchem 
o mar. 
 
Isaías 65,25 
25 O lobo e o cordeiro juntos se apascentarão, o leão comerá palha como 
o boi; e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum 
em todo o meu santo monte, diz o Senhor. 
 
 
Isaías 2,4 
4 E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos; e estes 
converterão as suas espadas em relhas de arado, e as suas lanças em 
foices; uma nação não levantará espada contra outra nação, nem 
aprenderão mais a guerra.  
 
Isaías 65,18-24 
18 Mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio; porque 
crio para Jerusalém motivo de exultação e para o seu povo motivo de 
gozo.  
19 E exultarei em Jerusalém, e folgarei no meu povo; e nunca mais se 
ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. 
20 Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não 
tenha cumprido os seus dias; porque o menino morrerá de cem anos; 
mas o pecador de cem anos será amaldiçoado. 
21 E eles edificarão casas, e as habitarão; e plantarão vinhas, e comerão 
o fruto delas.  

Esta vida de Amor, Justiça, Paz e Felicidade serão fruto dos dons do 
Espírito Santo que inundará a humanidade inteira. 
Isaías 11,2 

 
 

Isaías 11,6-9 

Haverá uma harmonia total entre todas as criaturas de Deus, não só 
entre os homens, mas também entre os homens e os animais que foram 
criados para serem dominados pelo homem desde a sua Criação, como 
descrito no Génesis. 

Os próprios hábitos que conhecemos se transformarão. 
 
 
Mal algum será feito em toda a Terra, nem por homens nem por 

animais, nem pelo demónio. 
 

 

Isaías 65,25 

 
 
 
 
 

Isaías 2,4 

Os exércitos desaparecerão bem como a indústria de armamento, 
que em seu lugar passará a fabricar aparelhagem agrícola. Em vez da 
produção de máquinas de morte, serão fabricadas máquinas de 
manutenção da vida. 

 
Isaías 65,18-24 

Deus faz-nos aqui uma descrição pormenorizada de como vai ser o 
Paraíso. 

Ordena ao seu Povo que rejubile, pois a nova Jerusalém será criada 
com o propósito de tornar felizes os homens. 

O choro e os grito não mais se ouvirão. 
 
Não haverá mais crianças a morrer, pois todos chegarão a velhos. 
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22 Não edificarão para que outros habitem; não plantarão para que outros 
comam; porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e 
os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos.  
23 Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade; porque 
serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes 
estarão com eles.  
24 E acontecerá que, antes de clamarem eles, eu responderei; e estando 
eles ainda falando, eu os ouvirei.  
 

 

Isaías 35,5-10 
5 Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se 
desimpedirão. 
6 Então o coxo saltará como o cervo, e a língua do mudo cantará de 
alegria; porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. 
7 E a miragem tornar-se-á em lago, e a terra sedenta em mananciais de 
águas; e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com 
canas e juncos. 
8 E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho 
santo; o imundo não passará por ele, mas será para os remidos. Os 
caminhantes, até mesmo os loucos, nele não errarão. 
9 Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá por ele, nem se achará 
nele; mas os redimidos andarão por ele.  
10 E os resgatados do Senhor voltarão; e virão a Sião com júbilo, e alegria 
eterna haverá sobre as suas cabeças; gozo e alegria alcançarão, e deles 
fugirá a tristeza e o gemido. 
  
Actos 2,42-47 
42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir 
do pão e nas orações. 
43 Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos 
pelos apóstolos. 
44 Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. 
45 E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, 
segundo a necessidade de cada um. 
46 E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão 
em casa, comiam com alegria e singeleza de coração  
47 louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E cada dia 
acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. 
 

Cada um viverá do produto das suas obras, muito mais naturalmente, 
e não haverá a exploração de uns pelos outros. 

 
 
 
O trabalho não será mais infrutífero, sendo bem sucedidas todas as 

obras dos homens, pois antes dos homens pedirem a ajuda a Deus, já 
Ele os terá ajudado e respondido. 

 
 

Isaías 35,5-10 

Todas as doenças serão curadas, mesmo as mais graves. 
 
Um dos bens mais preciosos da Terra, a água, não faltará e brotará 

onde for necessária. 
A mais fértil imaginação será ultrapassada pela realidade, tornando-

se as próprias miragens em realidades. As paisagens urbanas serão 
transformadas em ambientes belos e calmos. 

As estradas desta nova Terra serão percorridos só pelos remidos. 
 
 
 
 
Viver-se-á em eterna felicidade, não havendo mais sofrimento e 

angústia. 
 
 

Actos 2,42-47 

A vida das novas comunidades futuras encontrarão já um embrião 
nas primitivas comunidades cristãs, no tempo dos Apóstolos. 

Prodígios serão dados a fazer de novo aos homens e aos seus 
pastores. 

Os bens serão tidos em comum, e tudo será de todos, pois o amor 
entre os homens será a moeda de troca. 

 
A frequência das igrejas será diária e os dias serão vividos 

alegremente com verdade e simplicidade. 
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Hebreus 10,37 
37 Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá, e não 
tardará. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As Simetrias da Bíblia e os Paraísos Terrestres ▲ 
 
De facto, já no capítulo IV tínhamos abordado este facto dos Paraísos, 

mas agora, assume já um particular relevo falarmos de novo em mais 
esta simetria e prenúncio do segundo Paraíso Terrestre através do 
primeiro do Éden. 

Este segundo Paraíso era aguardado pelos Apóstolos de uma 
maneira muito forte a seguir à Ascensão de Cristo aos Céus, esperando 
que eles que Jesus voltaria logo a seguir à Terra, dessa vez sim para 
implantar definitivamente o Seu Reino sobre toda a criatura, e com ele 
um Novo e segundo Paraíso Terrestre.  
Hebreus 10,37 

 
Tiveram que passar no entanto quase mais 2000 anos para ele estar 

prestes a ser implantado.  
Sabemos agora da sua proximidade, porque entretanto se têm já 

estado a cumprir as profecias do Apocalipse que o antecedem e 
anunciam, nomeadamente a vinda da Virgem Maria a nos avisar da sua 
iminência, que nos aparece referida como a Mulher vestida de Sol, e de 
todas as Suas Mensagens de Amor e Salvação para os homens. 

 
A existência destes dois Paraísos Terrestres nos Planos de Deus 

para os homens foi um pouco desenvolvido no Capítulo IV, nos grandes 
Marcos da Bíblia, e em que apresentámos o esquema da página 
seguinte, que acompanhámos com as leituras adequadas. 

 
Assim, os grandes marcos da Bíblia são: 
 
⚫- Deus 
◼- O Paraíso Terrestre 
- Demónio, o inimigo 
- A Narrativa da História da Humanidade 

- Jesus Cristo, o Salvador 
◼- Novos Céus e Nova Terra  

⚫- O Paraíso Celeste 
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Impressões de Frei David Lopez 

Depois da purificação, será Primavera. Tudo será verde e tudo 
estará limpo. A água estará límpida e cristalina, até a água que sair 
dos esgotos das casas. Não haverá contaminação na água, nem no 
ar, nem nos rios. 

A coisa mais linda será de que as pessoas viverão da terra e não 
trabalharão para sobreviver, mas tão só por amor e ajuda ao 
próximo. 

O mais importante para atingir esta mudança é converter-se e viver 
com caridade hoje. Vivam num estado de graça. É muito importante 
formarem comunidades de alianças fraternas, onde consigam ter apoio 
dos vossos irmãos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Reis 2,11 
11 E, indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, 
com cavalos de fogo, os separou um do outro; e Elias subiu ao céu num 
redemoinho  
 

As Profecias recentes ▲ 
 
Para além de todas estas profecias antigas que passámos em revista, 

existem também nas Mensagens de Jesus e da Virgem Maria muitas 
referências a este Paraíso Terrestre que nos está prometido para o 
Limiar do Ano 2.000. 

Vamos passar em revista algumas mais significativas, 
nomeadamente as dadas por Jesus à J.N.S.R.. 

Da Mensagem e mais informação dada pela Virgem Maria ao Frei 
David Lopez, ele escreveu algumas linhas sobre os Novos Céu e Nova 
Terra. 
Impressões de Frei David Lopez 

Os Novos Céus e Nova Terra será uma consequência dos Três Dias 
de Trevas, durante os quais toda a terra será purificada pelo fogo, e pelo 
Poder de Deus será renovada. 

 
A sobrevivência não estará dependente do trabalho, mas sim dos 

frutos da terra. 
 
Nesta fase em que vivemos até o ano 2.000, devemos começar a 

tomar medidas, tais como tentarmos viver em comunidades em que nos 
comecemos a entre ajudar. Aliás, este também foi um concelho dado 
pela Irmã Lúcia. 

 
O homem é chamado por Deus a participar pela sua vontade na 

construção de um mundo bom. 
Mediante o sim do homem, então Deus dar-lhe-á uma Nova Terra. 
 
Deus começará por adormecer o Homem (todos os Homens) e por 

afastá-los, para fazer desta Terra um novo Paraíso, semelhante ao 
primeiro; e ainda mais belo, ainda com mais flores, com mais árvores, 
com mais Alegria. 

Será que os homens serão arrebatados temporariamente como Elias 
o foi no passado? 
2Reis 2,11 
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Padre Gobbi 21 de Novembro 1993 

O Reino glorioso de Cristo se estabelecerá depois da derrota completa 
de satanás e de todos os espíritos do mal e com a destruição do seu 
poder diabólico. 
Assim será amarrado e precipitado no inferno e será fechada a porta do 
abismo, para que não possa mais sair e fazer mal no mundo. 
A Eucaristia desprenderá todo o seu divino poder e se tornará o novo 
Sol, que reflectirá os seus raios luminosos nos corações e nas almas e 
depois na vida de cada um, das famílias e dos povos, com todos 
formando um único rebanho dócil e manso de quem Jesus será o único 
Pastor. 
Para estes novos céus e esta nova terra vos conduz a vossa Mãe 
Celeste, que hoje vos reúne de todas as partes do mundo para preparar-
vos para receber o Senhor que vem. 

 
Padre Gobbi 24 de Dezembro de 1994 
Este Seu Glorioso retorno, dará pleno cumprimento à plenitude do 
tempo, quando iniciará o tempo novo dos novos céus e da nova terra. 
 
Padre Gobbi 3 de Junho de 1990 

O Tempo do Espírito Santo 
—"Vinde Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do 
Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa". 
Repeti frequentemente esta invocação. 

… 
O Espírito Santo tem a tarefa de transformar toda a humanidade e de 
renovar a face da terra, para que ela se torne um novo Paraíso terrestre, 
no qual Deus seja por todos desfrutado, amado e glorificado. 

 
 
 

A separação que existe entre os que estão no Céu e os que estão na 
Terra, desaparecerá, ou seja, poderemos comunicar livremente com os 
que já partiram desta vida terrena para a vida eterna. 

 
A união que vai passar a existir entre os da Terra e os do Céu será 

tal, que ficaremos de certa maneira transfigurados, ficaremos mais à 
semelhança de Deus, e como tal os nossos corpos serão transfigurados 
e a vida daí em diante passará a ser radicalmente diferente.  

 
Padre Gobbi 21 de Novembro 1993 

 
 
 
A Missão da Virgem Maria nas Mensagens que dá ao Padre Gobbi é 

essencialmente a de nos conduzir a nós para este Novo Paraíso, tal 
como o fez com os Apóstolos no início da Igreja de Cristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Gobbi 24 de Dezembro de 1994 
Aqui a Virgem Maria reafirma que o retorno de Jesus em toda a Sua 

Glória coincidirá com o início dos Novos Céus e Nova Terra. 
 

Padre Gobbi 3 de Junho de 1990 

Desta maneira Jesus torna-se o Centro de tudo e para todos, e nós 
somos conduzidos para Ele pela mão da Virgem Maria, Sua e Nossa 
Mãe, pois Ela é a medianeira de todas as Graças, é através d'Ela que é 
exercida sobre o mundo toda a acção do Espírito Santo. 

 
 
 
Todos glorificarão o nosso Deus, incluindo os governantes da Terra, 

que irão ser também eles transformados e bem diferentes dos actuais. 
Os novos reis da Terra serão o braço forte da Igreja e fiéis servos de 
Deus. 
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La Salette 

Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, que será forte, 
humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isaías 35,7 
7 E a miragem tornar-se-á em lago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Salette 

 
 
 
 
 
 

Grandes milagres passados, indícios do Futuro Paraíso ▲ 
 
Quando Isaías profetiza que até as miragens se tornarão realidade, 

quer dizer que até a nossa mais fértil imaginação será ultrapassada pela 
realidade. Tudo aquilo de maravilhoso, pois, que nós possamos 
imaginar, será ultrapassado pelos Novos Céus e Nova Terra que nos 
aguardam. 
Isaías 35,7 

Nesta óptica, é lícito lançarmos um olhar sobre o passado e vermos 
todas as maravilhas que aconteceram pontualmente durante a já longa 
história da humanidade, e sem termos sequer necessidade de entrarmos 
no campo da divagação e do imaginário, que de qualquer maneira nos 
foi prometido, e tirarmos algumas conclusões seguras da anatomia 
destes Novos Céus e Nova Terra. 

 
Este exercício tem por missão nos facilitar o conhecimento daquilo 

que Deus nos preparou e onde nos quer introduzir, para nos fazer 
participantes da Sua Glória e do Seu Amor, da Sua Paz e da Felicidade 
do Seu Convívio aqui na Terra. 

 
Esta anatomia dos Novos Céus e Nova Terra é promessa do Deus 

Criador de Todo o Universo. Não são patacoadas e macaquices do 
demónio sobre a Era do Aquário e congéneres. Não são previsões de 
espíritas nem astrologices (astrologia + intrujices). São promessas de 
Deus, Nosso Pai e Criador, que estão para se cumprir. 

 
Uma vez mais podemos encontrar na vida e nos acontecimentos 

passados, o prenúncio do que há-de vir no futuro. A utilização da 
comparação e o confronto entre as realidades materiais e espirituais é 
sugerida por Jesus como coisa boa, razão pela qual também utilizava as 
parábolas, para facilitar a compreensão das coisas do espírito aos 
homens do Seu tempo. 
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Padre Ottavio Michellini, 9-9-76  
Comparação entre o material e o espiritual 
Proponho-te ainda a analogia entre o que se passa no mundo da matéria 
e no do espírito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

João 15,12 
12 O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim 
como eu vos amei. 

Jesus disse exactamente isto ao Padre Ottavio Michellini. 
Padre Ottavio Michellini, 9-9-76  

 
 
Os ensinamentos dos milagres e da vida terrena de Jesus, bem como 

a dos grandes santos da história da Igreja Católica, serão os nossos 
grandes professores. 

Tudo o que aconteceu, pois, nem que tenha sido uma só vez com 
alguém sobre a Terra, pode-se vir a repetir no futuro novamente, não só 
com uma pessoa, mas com todas, e não só uma vez, mas sim todas as 
pretendidas. Ocorrências raras no passado, por vontade restritiva de 
Deus, podem passar a ser uma ocorrência frequente e banal no futuro, 
por Vontade permissiva de Deus. 

 
Com a prefiguração da anatomia dos Novos Céus e Nova Terra, 

teremos extremamente facilitada a nossa Esperança para suportarmos 
com resignação os sofrimentos que se avizinham. e que serão as dores 
de parto do Paraíso do Terceiro Milénio para o qual o Papa João Paulo 
II nos vem preparando com os Três Anos Preparatórios do Grande 
Jubileu do Ano 2.000. 

 
Para além das grandes linhas mestras que já analisámos nos 

primeiros títulos deste capítulo, vamos especificar agora alguns 
aspectos um pouco mais em pormenor, e não nos esqueçamos o que 
Jesus disse em S. Lucas 18,27: 

"As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus". 
 
 

A Lei do Amor será a única a prevalecer ▲ 
 
Todas as Constituições Políticas, leis e códigos dos homens serão 

banidos, restando unicamente os Mandamentos da Lei de Deus, que 
serão aprendidos e cumpridos desde criança até à entrada no Paraíso 
Celeste, por toda a humanidade. E Mesmo assim, dos Dez 
Mandamentos, provavelmente só restará um só, que abarca todos os 
outros, o que Jesus nos deixou: 

"Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei". 
João 15,12 

Como um santo dizia: "Amai a Deus e fazei o que quiserdes"! 
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La Salette 

Então se fará a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus 
Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá em 
todas as partes,  
… 
O Evangelho será pregado por todas as partes e os homens farão 
grandes progressos na Fé, visto que haverá unidade entre os servos de 
Jesus Cristo e os homens viverão no temor de Deus. 

 
 
 

Romanos 14,13 
13 Portanto não nos julguemos mais uns aos outros; antes o seja o vosso 
propósito não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. 

 
Mateus 5,39 
39 Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau; mas a qualquer 
que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra 

 
 
 
 
 
 
 

Quando imperar a Lei do Amor, serão abolidas todas as leis humanas, 
por passarem a ser escusadas.  

 
 

A Abolição das leis, exércitos, polícias e tribunais ▲ 
 
Quando forem abolidas todas as leis humanas, serão também 

automaticamente abolidas e desaparecerão todas as profissões 
parasitárias que viviam, saprofitamente em torno delas, tais como a 
advocacia, os diversos direitos, os juízes, os tribunais, as prisões, os 
oficiais de justiça, as polícias e os exércitos. Tudo isto desaparecerá 
como fumaça. Aqueles que estudaram com o fito de carreirismo nesta 
área, serão chamados, se passarem o Limiar da Esperança, a viverem 
de outra maneira, esquecendo o passado e vivendo para Deus e o 
próximo. 
La Salette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nas primitivas comunidades cristãs estava dado o exemplo. 

Romanos 14,13 

 
 
O ensinamento de Jesus é bem claro. 

Mateus 5,39 
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La Salette 

os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, que será forte, 
humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. 

 
 
 

Marcos 10,43 
43 Mas entre vós não será assim; antes, qualquer que entre vós quiser 
tornar-se grande, será esse o que vos sirva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Génesis 11,9 
9 Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o 
Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre 
a face de toda a terra. 
 
 
Actos 2,2-4;7-8 
2 De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e 
encheu toda a casa onde estavam sentados  
3 E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, 
e sobre cada um deles pousou uma.  
4 E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras 
línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem  
… 

Os Novos Governos da Terra ▲ 
 
Quando todos viverem como irmãos, desaparecerão as rivalidades, 

os partidos, as diferentes ideologias, pois todos se entre ajudarão, sem 
competições, com a única vontade que será a de servir a Deus e ao 
próximo. 
La Salette 

 
 
Os governos, existindo por imposição da gestão de interesses 

antagónicos, perderão a razão de ser, e os novos reis, não serão mais 
do que os auxiliadores da Igreja de Cristo Rei. 
Marcos 10,43 

 
Todo aquele que quiser ou se sentir chamado por Deus para liderar, 

deverá ser o servo de todos, sem ambições e com o único desejo de 
servir a Deus e ao próximo. 

 
Será uma verdadeira Teocracia de Amor, Paz e Concórdia  Divinas. 
 
 

Haverá um único idioma para toda a Terra ▲ 
 
Quando o homem por orgulho se quis elevar, Deus fez com que ele 

se desentendesse com o seu próximo. 
Génesis 11,9 

 
 
 
Quando o Espírito Santo desceu sobre os Apóstolos, todos os que os 

ouviam falar, entendiam o que diziam. 
Actos 2,2-4;7-8 

 
Assim vai ser também nos Novos Céus e Nova Terra, pois eles serão 

união e não divisão. Como podíamos nós estar unidos, se nem nos 
entendêssemos uns aos outros. 
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7 E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: Pois quê! 
Não são galileus todos esses que estão falando? 
8 Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que 
nascemos?  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1Coríntios 12,4-8 
4 Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 
5 E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.  
6 E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo 
em todos  
7 A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito 
comum. 
8 Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria; a outro, 
pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A Ciência desenvolver-se-á fenomenalmente ▲ 
 
 
Se a Ciência se desenvolveu o que sabemos neste passado século 

XX, ao serviço na maior parte das vezes do demónio, poderemos nós 
imaginar o que vai ser ao serviço e com o total apoio de Deus e ao 
serviço d'Ele? 

A ciência é um dom de Deus, e ao Seu serviço tem de ser posta. 
Quando a Ciência for inteiramente posta ao serviço de Deus, sob acção 
do Espírito Santo, então aí, será a verdadeira Ciência que Deus soube 
guardar ciosamente para os Seus Filhos, para que eles a desfrutando, 
possam se unir a Ele, aos Seus Anjos e Santos. 
1Coríntios 12,4-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grandes problemas que ainda não foram solucionados pela pesquisa 

ou devidos a questões técnicas, serão por acção do Espírito Santo 
absolutamente resolvidos e ultrapassados até atingirem níveis nunca 
antes sonhados. De tal maneira isto será verdade, que a ciência tal como 
nós a conhecemos hoje em dia, poderá até vir a desaparecer, e em lugar 
dela vir outra coisa ainda mais importante: A Sabedoria de Deus! 

 
 

O desaparecimento do dinheiro ▲ 
 
Do dinheiro e as riquezas sempre foram a grande causa das divisões, 

lutas  e guerras entre as pessoas os povos. Se nós quiséssemos acabar 
com todas as lutas desgraças que têm por causas a luta e conquista de 
dinheiro e riqueza, movidos simplesmente pela inteligência e motivação 
humana, logicamente não poderíamos tomar outra atitude que não fosse 
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S. Mateus 22,21 
21 Responderam: De César. Então disse-lhes: Dai, pois, a César o que 
é de César, e a Deus o que é de Deus. 

 
S. João 18,36 
36 Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo; se o meu reino 
fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse 
entregue aos judeus; entretanto o meu reino não é daqui  

 
Mateus 6,24 
24 Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar a um e 
amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis 
servir a Deus e às riquezas  

 
 
 

Mateus 17,24-27 
24 Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que 
cobravam as didracmas, e lhe perguntaram: "O vosso mestre não paga 
as didracmas"? 
25 Disse ele: "Sim". Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, 
perguntando: "Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra 
imposto ou tributo? Dos seus filhos, ou dos estranhos"? 
26 Quando ele respondeu: "Dos alheios", disse-lhe Jesus: "Logo, são 
isentos os filhos.  
27 Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira 
o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. 
Pega-o, e dá-lho por mim e por ti.  
 
Mateus 21,12 
12 Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e 
compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que 
vendiam pombas  

 
 
 

a de acabar com o dinheiro. Se o conseguíssemos, tínhamos dado um 
passo de gigante para a Paz a e concórdia entre os homens. Mas tal não 
é possível, pois o dinheiro faz parte integrante deste mundo, que se opõe 
ao Reino de Deus. 
S. Mateus 22,21 

 
 
 

S. João 18,36 

 
 
Quando se quer estar com Deus, temos de voltar as costas às 

tentações do mundo e do seu príncipe, o demónio. 
Mateus 6,24 

 
Os interesses do reino de Deus estão em oposição aos deste mundo. 
 
A comprovar, vem o próprio exemplo de Jesus, que nunca tocou em 

dinheiro durante toda a sua vida. 
Mateus 17,24-27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus sempre foi contra o comércio com meros fins lucrativos, daí 

também ter escorraçado os vendilhões do templo. 
Mateus 21,12 

 
 
Ora como o comércio tem sempre neste mundo o objectivo do lucro 

e do enriquecimento, vai de facto desaparecer nos Novos Céus e Nova 
Terra, pois também está prenunciado no modo de vida das primitivas 
comunidades cristãs. 
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Actos 2,42-47 
44 Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. 
45 E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, 
segundo a necessidade de cada um. 

 
Impressões de Frei David Lopez e mais informação da Bem Aventurada 

Virgem Maria 

A coisa mais linda será de que as pessoas viverão da terra e não 
trabalharão para sobreviver, mas tão só por amor e ajuda ao 
próximo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actos 2,42-47 

 
 
 

Impressões de Frei David Lopez e mais informação da Bem Aventurada 

Virgem Maria 

 
 
 
Nos Novos Céus e Nova Terra, tendo desaparecido o dinheiro, 

desaparecerão também todas as instituições de crédito, seguradoras, 
caixas de pagamento no comércio. Enfim, por si só, isto transformará a 
nossa vida, por não termos mais preocupações de dinheiro para 
sobreviver, num verdadeiro Paraíso.  

Paralelamente ao desaparecimento do dinheiro ter-se-á verificado 
uma correcção das consciências e uma mudança de objectivos da 
humanidade, que estará então inteiramente virada para tesouros 
espirituais e não para tesouros temporais ou materiais. Não haverá mais 
o consumismo nem aquela ânsia do ser à custa do ter, mas sim do amar 
a Deus e o próximo à custa do servir. Para além desta nova ânsia de 
amar e de servir, toda a criatura terá acesso a ter o que quiser, pois não 
haverá a limitação do dinheiro, pois não sendo ele necessário para se 
ter, poderemos ter tudo o que desejarmos. Deus encarregar-se-á de nos 
renovar de tal maneira que passaremos exclusivamente a desejar ter 
aquilo que for melhor para a nossa santificação e salvação da nossa 
alma. 

 
 
 

A Nova Indústria e o Novo Comércio vão servir os homens ▲ 
 
Nem todos os bens de que necessitarmos serão de produção própria 

e caseira. Se vamos ter através do nossa nova forma de vida acesso ao 
sustento e vestuário, outros bens continuarão a ser fabricados em Novas 
fábricas evoluidíssimas, de modo aos homens serem servidos, e em que 
não haverão fins lucrativos, como até agora. 

Os standards serão uma constante e o desenvolvimento tecnológico 
será de tal ordem, que nunca o homem sonhou sequer com os novos 
produtos que irão surgir. 
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Actos 2,42-47 
44 Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. 

 
 
 
 
 

O comércio será relativo a estes bens e máquinas produzidos nestas 
novas fábricas, e será relativo a bens de transporte e outros auxiliares 
da humanidade. 

 
 

Os Novos Transportes ▲ 
 
Os novos transportes vão sofrer evoluções mirabolantes, e a grande 

vitória neste campo será o da sinistralidade em todos eles baixar 
drasticamente para a taxa 0%. 

Vamos poder contar com a ajuda dos Anjos como assessores 
científicos e técnicos. 

 
Só deste facto advirão avanços milagrosos em todos os meios de 

transporte, e muito em especial no desenvolvimento dos carburantes e 
meio de propulsão utilizados, bem como também em novos tipos de 
veículos, tais como os anti-gravitacionais, processos individuais de voo, 
e todos eles 100% seguros e com Garantia Divina. 

Nesta área dos transportes vamos poder contar com uma rede de 
estradas 100% seguras e com uma assistência a todos os níveis 
fraterno, eficaz e inimaginável. Os meios computacionais e técnicos 
serão de uma nova geração, e as condições climatéricas e físicas farão 
com que os acidentes sejam coisas do passado. 

 Os transportes colectivos e os para grandes distâncias serão 
autênticas réplicas do sonho de cada homem, e viajar neles será de um 
grande prazer para todos, pelo convívio, pelo conforto, pela segurança 
absoluta, pelas paisagens que permitirão desfrutar, etc.. 

Nos transportes também se notará uma grande partilha de alguns dos 
novos meios locomocionais, tal como se verifica com as bicicletas na 
Holanda, em que há umas que são públicas e que podem ser usadas 
por todos e deixadas em qualquer local, para o seguinte que vier a 
necessitar delas. Esta partilha é muito bonita e, em especial, 
extremamente prática. 
Actos 2,42-47 
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Apocalipse 21,2-4 
2 E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de 
Deus, vestida como uma esposa que se preparou para o seu marido. 

O Contacto privilegiado com Deus, Anjos e Santos ▲ 
 
O facto de Jesus ter prometido à J.N.S.R.: "Eu não separarei o Meu 

Reino da Terra do dos Céus, porque Eu quero unir-vos para 
sempre", vem na sequência do que já acontecia com algumas almas 
privilegiadas, pois na história da vida dos santos houve muitos que 
contactavam com os seus Anjos da Guarda, salientando-se entre eles o 
Padre Pio, alma vítima de grande santidade. 

Vamos poder falar tu cá tu lá com Deus, com os Anjos e Santos e 
todos aqueles que já partiram antes de nós. Pois só assim se tornará 
verdadeira a promessa de Jesus. 

Antes deste novo processo de comunicação com seres meramente 
espirituais, nós próprios teremos sido transfigurados e renovados, tendo 
assim sido criados novas condições e novos canais de comunicação até 
então não permitidos à maioria, e só utilizados por Deus e pela Virgem 
Maria e Anjos em circunstâncias esporádicas e excepcionais.  

A partir dessa transformação de que Jesus nos fala, passará a ser 
possível aos homens comunicar com Deus, com Anjos e pessoas em 
espírito, a qualquer momento da mesma maneira que o fizeram os 
chamados videntes do século XX. No século XX, estes videntes, eram 
seres escolhidos por Deus, para receberem as Mensagens do Céu. Nos 
Novos Céus e Nova Terra seremos todos capazes dessas mesmas 
comunicações, não já por escolha de Deus, mas por livre arbítrio nosso. 
Aqui também funciona mais uma vez aquilo que defini como a "Lei da 
Prefiguração", isto é, certos acontecimentos passados que prefiguram o 
futuro, de uma forma restrita ou alargada. 

Isto é o que vem no próprio Apocalipse, sobre a descida da Nova 
Jerusalém, que não é mais do que uma das três partes de que se 
compõe a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é o Seu Corpo místico, que 
neste momento se encontra dividido em três partes: 

- A Igreja Gloriosa - a que já está nos Céus 
- A Igreja Padecente - a que está no Purgatório. 
- A Igreja Peregrina - a que está na Terra 
A Nova Jerusalém que desce dos Céus, é a Gloriosa que vai ser unida 

à Peregrina, que está na Terra. 
Apocalipse 21,1-4 
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3 E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo 
de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu 
povo, e Deus mesmo estará com eles. 
4 Ele enxugará de seus olhos toda lágrima; e não haverá mais morte, 
nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor; porque já  as primeiras 
coisas são passadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Em qualquer momento, pois, poderei dialogar, e não só, com qualquer 

Anjo ou Espírito, mas com o próprio Deus e a Virgem Maria. 
Este grande milagre será mais um da Divina Misericórdia de Deus, 

mais um milagre de Amor de Deus pela humanidade. 
 
 
 

As Novas Formas  de Comunicação ▲ 
 
A porta que se abre através do contacto privilegiado com Deus, a 

Virgem Maria, Anjos e Santos, criará também em consequência uma 
nova forma poderosa e total de comunicação com todos os outros 
homens, ainda habitantes desta então renovada Terra. 

Os nossos Anjos da Guarda serão a ligação privilegiada entre os 
homens, pois passarão a ser também os seus mensageiros, para além 
dos seus fiéis conselheiros. 

Enquanto, hoje em dia, o mal pode muitas ser divulgado  através dos 
meios de comunicação, porque esses meios estão controlados pelo 
príncipe do mundo, quando os esses mesmos meios forem controlados 
em absoluto pelos Anjos de Luz, o mal não mais poderá ser espalhado, 
com todos os efeitos devastadores que conhecemos hoje em dia. Aí, os 
Anjos da Guarda exercerão a sua função de conselheiros, que 
constantemente serão nossos auxiliares e educadores. 

Mais uma vez, a Lei da Prefiguração funcionará, e será generalizado 
o diálogo aberto entre todos nós e os nossos Anjos da Guarda, tal como 
no passado alguns santos mantiveram com os seus. 

Este contacto com os Anjos e com outros homens vivos, far-se-á 
através de um estado semelhante ao que hoje conhecemos como de 
êxtase, mas com uma total e perfeita consciência de tudo o que nos 
rodeia. Esses "êxtases" não nos criarão uma redoma para além da qual 
não temos consciência, mas criar-nos-á uma nova forma de sentido, que 
poderá ser talvez aquele 6º sentido de que sempre falámos mas ao qual 
nunca tivemos um acesso fácil e seguro. 

Esse estado a que teremos acesso, dar-nos-á a possibilidade de 
individualmente termos acesso ao mundo do além, com toda a 
confidencialidade, pois será um estado restrito e seguro que virá 
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directamente da mão de Deus. Tal como nas Aparições de hoje em dia, 
só o vidente está em contacto com o Anjo, ou a Virgem Maria ou Jesus. 
Os outros que se encontram à volta, presentes no mesmo local, de nada 
se apercebem.  

Em Lourdes, já estive presente numa situação destas, que comprova 
o que acabo de afirmar, aquando duma Aparição da Virgem Maria ao 
Juan Antonio Gil. 

Esta aparição, na qual nos foi dito para que iam servir as Velas Bentas 
de Lourdes, das quais falaremos adiante no capítulo sobre os Meios de 
Defesa e Salvação, o Juan Antonio vê a Virgem Maria com os olhos 
abertos, como qualquer pessoa, numa visão tridimensional, 
perfeitamente real, mas continua com plena consciência do que se passa 
à sua volta, de tal maneira que, logo no início da Aparição, quando 
tomámos consciência de que Nossa Senhora lhes estava a aparecer, eu 
aproximei-me com o gravador, e ele afastou-me ligeiramente, porque eu 
sem querer, no meio da nossa cegueira, me tinha interposto entre ele e 
Ela. 

Isto portanto é possível e já aconteceu no passado, e é portanto mais 
um pequeno indício de maravilhas futuras. 

Desta maneira ser-nos-á possível falar com outras pessoas com uma 
visão tridimensional e colorida, como que real, usando um modo falado 
telepático, sem movimento de lábios, inteiramente restrito e confidencial, 
se assim o for desejo dos que comunicarem. 

Não nos esqueçamos de que a Deus tudo é possível. 
Para além desta forma em que não há mudança de local dos 

intervenientes, não nos podemos esquecer dos casos ditos de bilocação, 
em que no passado alguns santos estavam simultaneamente em dois 
locais ao mesmo tempo. Este é ainda um grande mistério para a 
humanidade, mas o próprio Santo António de Lisboa valeu-se desta 
maravilha, quando simultaneamente estava em Itália e em Portugal, para 
defender o pai, que era acusado de assassinato. Santo António bilocou-
se para Portugal, serviu de defensor do pai, ressuscitou o assassinado, 
o qual testemunhou ele próprio de que não era o pai de Santo António o 
assassino.  

Grande milagre de então, que se vai tornar acontecimento frequente 
nos Novos Céus e Nova Terra. 

Evidentemente estas comunicações serão sempre em circunstâncias 
que nunca interferirão com a privacidade e com o espírito de oração e 
recolhimento das pessoas contactadas. 
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Todas estas formas poderosas de comunicação, vão tornar 
obsoletas, se não mesmo as fizerem desaparecer, os telefones e os 
videofones. internets, etc. 

Os próprios sistemas de arquivo poderão se tornar obsoletos, se a 
nossa memória for melhorada, e se pudermos ter acesso constante à 
zona que hoje apelidamos de subconsciente e inconsciente. Para já este 
acesso é conseguido com a aplicação de certas drogas, mas no futuro 
poder-se-á tornar habitual, corrente e natural. O acesso às próprias 
bases de dados e a todo o saber poder-se-á fazer através dos nossos 
Anjos da Guarda, que de tudo têm conhecimento, pois que eles são uma 
extensão de Deus, em perfeita união com Ele, a Sabedoria, a Ciência e 
o Conhecimento Totais e Globais. 

Também aqui, pode-se supor que estes avanços, que ainda são 
perfeitamente compatíveis com a projecção de acontecimentos 
passados, possam estar na base de uma revolução radical no modo de 
vida nos Novos Céus e Nova Terra, conduzindo ao desaparecimento 
também dos computadores e outros sistemas de manuseamento da 
informação, nas áreas hoje em dia mais utilizados. Porventura eles se 
manterão em áreas menores, mas também com tecnologias 
perfeitamente incríveis e mirabolantes. 

Não tenham pena, os apaixonados pelos computadores, porque o 
que aí vem será mil vezes melhor. 

Rejubilem os que têm medo dos computadores, porque vão poder ter 
acesso a tudo e a todos, sem terem que lutar com aquelas maquinetas 
de teclado e monitor. 

 
 
 

O Novo Trabalho Profissional será para ajudar o próximo ▲ 
 
Com o Aviso de Garabandal, as nossas consciências serão 

corrigidas.  Com o Milagre de Garabandal, as nossas consciências 
serão confirmadas. Com o Castigo as nossas consciências serão 
purificadas. Com o arrebatamento, os nossos corpos e as nossas almas 
serão transformadas, e por isso, todo o nosso ser se voltará para Deus 
e para o próximo. 

 
Esta profunda transformação a que seremos sujeitos, vai ser levada 

a cabo por etapas, e dar-nos-á a pureza original dos nossos pais Adão 
e Eva, antes da queda, mas passados milhares de anos de vivência 
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Apocalipse 21,4 

4 Ele enxugará de seus olhos toda lágrima; e não haverá mais morte, 
nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor; porque já as primeiras 
coisas são passadas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. Lucas 9,54 
54 Vendo isto os discípulos Tiago e João, disseram: Senhor, queres que 
mandemos descer fogo do céu para os consumir?  

 
Actos 5,15 
15 a ponto de transportarem os enfermos para as ruas, e os porém em 
leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra 
cobrisse alguns deles. 

 

sobre a Terra. Seremos a todo o momento levados a Amar a Deus, 
directamente e através do nosso próximo, o que irá precisamente nos 
levar a trabalhar por amor e para ajudar o próximo, os nosso irmãos. O 
trabalho será comunitário e de entreajuda e feito "com" e "por" amor. Já 
não será por bons salários, nem por interesses egoístas e de carreirismo 
ou conquista de poder. Todas estas razões serão coisas do passado de 
que já nem sequer haverá memória. 
Apocalipse 21,4 

 
 

Esse trabalho encher-nos-á de alegria e felicidade, porque as antigas 
preocupações e o stress terão desaparecido. Os períodos de trabalho 
serão minimizados com Justiça e Sabedoria Divinas. 

Tudo será feito para Glória de Deus e segundo a Sua Santa Vontade. 
Mas como saberemos nós dar os passos necessários para atingir 

tudo isto, perguntará alguém. Não nos temos que preocupar. Pois será 
Deus que vai operar em nós e connosco todas estas maravilhas, e que 
serão uma vez mais a prova incontestável do seu Amor pelo Homem, 
por cada um de nós. 

 
A Nova Medicina ▲ 

 
Penso sinceramente que a medicina tal como a conhecemos irá 

desaparecer, e em seu lugar advirá a implantação do poder de Deus 
através da imposição das mãos, como descrito nas Sagradas Escrituras, 
em que todos os doentes que se aproximavam de Jesus e dos Apóstolos 
eram curados. 

Para já não falar em Jesus, os próprios Apóstolos eram homens 
poderosos, pois eram investidos do Poder de Deus, e com ele faziam 
enormes prodígios. 
S. Lucas 9,54 

 
S. Pedro era tão poderoso, que até ao passar da sua sombra os 

doentes eram curados. 
Actos 5,15 
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Actos 28,3-9 
3 Ora havendo Paulo ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de gravetos, 
uma víbora, fugindo do calor, apegou-se-lhe à mão.  
4 Quando os indígenas viram o réptil pendente da mão dele, diziam uns 
aos outros: Certamente este homem é homicida, pois, embora salvo do 
mar, a Justiça não o deixa viver.  
5 Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. 
6 Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de 
repente; mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal 
lhe sucedia, mudaram de parecer e diziam que era um deus. 
7 Ora, nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao 
homem principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e 
hospedou bondosamente por três dias.  
8 Aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de 
Públio; Paulo foi visitá-lo, e havendo orado, impôs-lhe as mãos, e o 
curou. 
9 Feito isto, vinham também os demais enfermos da ilha, e eram 
curados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Salmo 19,7 

A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho do Senhor é fiel, 
e dá sabedoria aos simples.  
 
 
 
Salmo 111,10 

O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; têm bom entendimento 
todos os que cumprem os seus preceitos; o seu louvor subsiste para 
sempre. 

 

S. Paulo, o grande Santo e homem poderoso, que não pertenceu aos 
12 iniciais, a todos que lhe eram trazidos, curava. 
Actos 28,3-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ora se, já no tempo dos Apóstolos, eles tinham este poder, o que não 

será nos Novos Céus e Nova Terra? 
 

 
O Novo Ensino ▲ 

 
O Novo Ensino será a grande fonte de onde jorrará a Sabedoria 

Divina. 
As primeiras coisas a serem ensinadas serão as Leis de Deus, pois 

delas emanará toda Sabedoria. 
Salmo 19,7 

 
A humanidade será toda ela temente a Deus. Será também uma nova 

forma de Temor, pois terá por base o Amor e o Reconhecimento das 
coisas que Deus fez pelos homens. Desse Temor Amoroso, só se dará 
atenção a Deus, donde jorrará toda a Sabedoria. 
Salmo 111,10 

 
Esta Sabedoria será veiculada por amor, primeiro pelas mães, em 

suas casas, e um dia mais tarde, talvez em escolas, cujos objectivos e 
métodos serão os dos próprios Anjos do Senhor. 
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Provérbios 2,6 
6 Porque o Senhor dá a sabedoria; da sua boca procedem o 
conhecimento e o entendimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provérbios 2,6 

 
 
 
 

O Novo Desporto e Lazer ▲ 
 
Será que o desporto não irá ser tudo aquilo que faremos para 

desenvolver o corpo e a alma, não já uns contra os outros, sem 
competição, mas para nos divertirmos e louvar a Deus e ajudar os mais 
fracos a se tornarem mais fortes em graça e santidade? 

O desporto passará a ser motivo de riso, de alegria e satisfação para 
todos. Será motivo de união e partilha. Será motivo de manter a forma 
do corpo e da alma. Será baseado em novos jogos, novas regras e novos 
objectivos. 

Quanto ao Lazer, irá ser tudo aquilo que passaremos a fazer com 
alegria por amor a Deus e para maior satisfação nossa e Sua maior 
Glória, ou seja, passará a ser tudo aquilo que fizermos, no trabalho, no 
descanso ou na oração. Tudo passará a ser Lazer, pois tudo será feito 
com satisfação e regozijo por estarmos sempre na companhia de Deus, 
da Virgem Maria  e dos Seus Anjos e Santos. 

 
 

O Novo Urbanismo ▲ 
 
O novo Urbanismo será qualquer coisa que não terá nada a ver com 

o caos de hoje em dia, com o tráfego automóvel, com as filas 
intermináveis, com os engarrafamentos, com as faltas de 
estacionamento, com a poluição dos carros, com as irritações e os 
palavrões, com os acidentes, com os assaltos, com a falta de parques e 
zonas verdes, com os bairros de lata e a falta de infra-estruturas, com as 
zonas industriais e as zonas dormitórios, as torres de habitação com as 
pessoas como sardinhas em lata. 

Deixará de haver os muros e os gradeamentos para dividir a 
propriedade, pois será o próprio amor e respeito mútuo que impedirão 
alguém de trespassar algo que não deve. 

Poder-se-á andar e percorrer as terras de uma ponta à outra sem 
encontrarmos barreiras construídas pela mão do homem. 

Os Espaços verdes de recreio e de agricultura proliferarão em torno 
das quintas e comunidades em que as famílias viverão. O número infindo 
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de lagos e canais que substituirão os actuais mares circundarão toda a 
Terra. As estradas encontrar-se-ão em condições de não perturbarem a 
vida pacífica das comunidades que se organizarão em torno das Igrejas 
e grandes zonas de convívio. Toda a Terra será ocupada de uma forma 
extensiva e paradisíaca, sem olhar à exploração imobiliária e fundiária. 

O Novo Urbanismo terá um único objectivo: o de tornar o homem feliz 
em união com Deus e a Natureza. 

 
 

A Nova Agricultura ▲ 
 
A Nova Agricultura será praticada por todos, nos seus quintais, hortas 

pomares e seus campos, em torno de nossas casas. Não haverá muros 
nem muretes e cercas e vedações, pois toda a terra será de todos. Em 
questão de terra, não haverá o meu e o teu, mas sim o nosso. 

Cada um viverá dos frutos da terra. 
 
Por todos passarem a ser submissos à Vontade de Deus, que em 

última instância é sermos Santos, todos viveremos em Santidade num 
Paraíso Terrestre, que Deus vai preparar para nós, para com Ele sermos 
eternamente felizes, já a partir desta vida na Terra. 

 
 
Esta Realidade está ao alcance da nossa mão. Este foi o sonho de 

todo o homem que pisou a Terra, o de viver num Paraíso Terrestre.  
Fomos nós os escolhidos por Deus Pai para vivermos este Tempos e 

sermos os primeiros habitantes deste Novo Paraíso Terrestre. 
Vamos agarrar com ambas as mãos esta oportunidade única que é 

dada à humanidade! 
 
Este Novo Paraíso Terrestre vai ser implantado por Jesus Cristo, que 

voltará à Terra em toda a Sua Glória! 
 
Ele está prestes a chegar! 
De tudo o que já descobrimos, vamos pois tentar estabelecer 

uma certa cronologia e tentar encaixar no Tempo, todas estas 
profecias, para consolidarmos a urgência que existe em medidas 
seguras. 
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 CAPÍTULO XI ◄ ▲ ► 

Cronologia provável dos acontecimentos  

 
Os Sinais dos Tempos  .................................................................. 319 
ETAPA 1 - O Sinal para o início da 3ª Guerra Mundial  - Europa 
dividida. Queda da Bolsa, Pânico Financeiro .............................. 321 
ETAPA 2 - MANIFESTAÇÃO DO ANTICRISTO  ............................ 322 
ETAPA 3 - ABOLIÇÃO DA EUCARISTIA  ...................................... 327 
ETAPA 4 - Início da grande seca e das pragas, possível 
aparecimento do Grande Monarca  ............................................... 329 
ETAPA 5 - SURGIMENTO DO GRANDE MONARCA, OU REI DE 
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ETAPA 6 - INÍCIO DA 3ª GUERRA MUNDAL  ................................ 333 
ETAPA 7 - Formação da nuvem branca, ou nevoeiro de Umbe  . 334 
ETAPA 8 - AVISO DE GARABANDAL  ........................................... 334 
ETAPA 9 - O anticristo consegue uma falsa paz e grandes 
prodígios  ........................................................................................ 335 
ETAPA 10 - Fim da nuvem branca, dos trovões e do 
enclausuramento  .......................................................................... 337 
ETAPA 11 - FASE DO FRIO INTENSO  .......................................... 337 
ETAPA 12 - CONCHITA COMUNICA A DATA DO MILAGRE DE 
GARABANDAL  .............................................................................. 338 
ETAPA 13 - CONSAGRAÇÃO DA RÚSSIA AO IMACULADO 
CORAÇÃO DE MARIA  ................................................................... 339 
ETAPA 14 - O MILAGRE DE GARABANDAL e os SEGREDOS DE 
MEDJUGORJE  ............................................................................... 339 
ETAPA 14A - OS 10 SEGREDOS DE MEDJUGORJE  ................... 341 
ETAPA 15 - ALGUM TEMPO DE PAZ PROMETIDO EM FÁTIMA E 
FLORESCIMENTO DA IGREJA  ..................................................... 343 
ETAPA 16 - Assassinato do Papa em Jerusalém  ........................ 347 
ETAPA 17 - ELEIÇÃO DE UM PAPA MAU  .................................... 350 
ETAPA 18 - CONVERSÃO DOS JUDEUS  ..................................... 351 
ETAPA 19 - AVISO INTERIOR DOS 3 DIAS DE TREVAS  ............. 353 
ETAPA 20 - APARECIMENTO DA CRUZ VERMELHA NO CÉU, 
INÍCIO DOS TRÊS DIAS DE TREVAS  ........................................... 354 
ETAPA 21 - FIM DOS TRÊS DIAS DE TREVAS, FIM DO MUNDO E 
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ETAPA 23 - RESSURREIÇÃO DA CARNE  .................................... 360 
ETAPA 24 - ARREBATAMENTO DOS JUSTOS  ........................... 360 
ETAPA 25 - JUÍZO FINAL  .............................................................. 361 
ETAPA 26 - ACORRENTAMENTO DOS DEMÓNIOS NO INFERNO 
 ......................................................................................................... 363 
ETAPA 27 - DEVOLUÇÃO DOS JUSTOS AO PLANETA TERRA, 
INÍCIO DOS NOVOS CÉUS E NOVA TERRA ................................. 364 
 
 

 
 
Quero realçar que existe na Amen um Dossier mais completo e 

pormenorizado sobre esta Cronologia possível para o Fim do mundo. 
Faço também um Ponto d'Ordem, para clarificar as razões que me 

levam a estabelecer uma cronologia para os acontecimentos que 
estamos prestes a viver neste Início de Milénio, e que serão os mais 
importantes dos vinte séculos da história da humanidade após a 
Ascensão de Jesus Cristo aos Céus.  

Dada a dimensão do que está para acontecer e o pouco tempo 
disponível para as pessoas tomarem medidas eficazes, é fundamental 
que se estabeleça um calendário provável das ocorrências, bem como 
uma sequência cronológica dos grandes acontecimentos, fortalecendo a 
certeza sobre a veracidade das profecias que os desvendaram, e que 
permita às pessoas adquirirem consciência da urgência das medidas a 
tomar. 

Os acontecimentos que se irão desenrolar neste quartel de século já 
foram abordados nos capítulos anteriores. Só falta, pois, estabelecer, 
com uma certa segurança, a sua cronologia, baseando-a nas próprias 
Mensagens que os revelaram. 

Esta cronologia, não pretende fazer adivinhação, nem tão pouco se 
pode considerar futurologia, mas tão só se limitará a sequenciar num 
corpo lógico as diversas revelações que foram dadas separadamente, 
em diferentes datas e em diferentes locais do mundo, a diferentes 
videntes, por Jesus e pela Virgem Maria. Utilizará somente a informação 
contida nas próprias Mensagens, encaixando os acontecimentos 
profetizados dentro dos próprios prazos nelas contidos. 

Destina-se simplesmente a ajudar as pessoas a compreender o 
perigo em que se encontra a humanidade no seu todo e cada homem 
individualmente. 

file:///C:/Trabalho/Textos/Docs/RELIGIAO/Livro%20de%20JB/1º%20Volume/cronologiadofimdostempos-2014.htm
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Padre Gobbi 15 de Setembro de 1975 

Sucede muitas vezes perguntardes-vos: "Então quando virá a 
purificação"? 
Há até quem, em meu nome, pensa poder indicar datas e determinadas 
coincidências e esquece que a hora e o momento são segredo oculto no 
Coração misericordioso e paterno de Deus (Mateus 24,36). 
 

 
Impressões de Frei David Lopez e mais informação da Bem 
Aventurada Virgem Maria 

Ela também me disse, “As pessoas não devem tentar procurar sinais 
e não devem perder tempo a tentar descobrir a data”. Ela disse-me isto 
porque havia um homem a tentar predizer a data exacta dos três dias de 
trevas. Quando eu perguntei à Virgem sobre esta profecia, Ela só me 
disse: “Tem cuidado com esses que tentam marcar datas, as pessoas 
viveriam à espera da data e não se converteriam pelo amor de Deus.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesta óptica, convém recordar o que a Virgem Maria disse, ao Padre 
Gobbi e a Frei David Lopez, sobre ser escusado tentarmos adivinhar ou 
determinar a data da purificação ou da vinda Gloriosa de Jesus à Terra, 
ou ainda dos Três Dias de Trevas, pois só Deus Pai as sabe. 
Padre Gobbi 15 de Setembro de 1975 

 
 
 
 
 
 
 

Impressões de Frei David Lopez e mais informação da Bem 
Aventurada Virgem Maria 

 
 
 
 
 
Que fique bem claro que não é da determinação dessas datas que 

este capítulo vai tratar. Do que vai tratar este capítulo, é estabelecer uma 
cronologia dos acontecimentos, baseados em critérios consensuais a 
todos quantos tenham lido estas Mensagens, e usar as próprias datas 
que a Virgem Maria e Jesus nos deram para nossa orientação. Assim, 
seremos apóstolos das Mensagens de Jesus e da Virgem Maria, tal 
como Jesus nos pediu que fôssemos. 

Há sempre quem surja a dizer que: "Pode-se muito bem falar das 
Mensagens, mas sem falar de datas". Mas atenção, porque estes 
também são sempre os mesmos tíbios que, por cautela, não só não 
falam das datas, mas também não falam das mensagens, simplesmente 
porque não acreditam nelas, ou por acreditarem tão pouco, não se 
atrevem por respeito humano a divulgá-las. 

Devemos sim usar as datas! Devemos usar as datas da mesma 
maneira que Jesus e a Virgem Maria as utilizam. O objectivo com que 
Jesus e a Virgem Maria as utilizaram foi de nos fazer ver a urgência da 
nossa mudança de vida. Deve também ser esta a razão pela qual 
devemos falar de datas, porque de facto elas são extraordinariamente 
próximas, e as medidas a tomar são grandes e urgentes. 

Se não fosse importante falar de datas, e há algumas que já foram 
marcadas, Jesus e a Virgem Maria nunca teriam falado delas. 
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Não devemos fazer cálculos nem projecções, mas tão simplesmente 

nos basearmos no que nos foi revelado! 
A oração é arma poderosa, que pode mover as decisões do próprio 

Deus, e neste sentido temos a garantia, que desta vez, não será para 
atrasar os tempos, mas sim para encurtá-los e apressá-los. 

 
O que Deus tem feito, é por um lado antecipar o dia da vinda de Jesus, 

e por outro lado encurtar o tempo da provação e da purificação, adiando 
o dia do início das grandes dores. Acredito que determinados 
acontecimentos já poderiam ter ocorrido se não fosse a oração 
desencadeada pelo aumento da consciência de muita gente sobre estes 
factos. Este adiamento de alguns dos primeiros e grandes 
acontecimentos não tem no entanto adiado a vinda de Jesus, mas 
simplesmente encurtado o período de grande sofrimento que advirá 
sobre a humanidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em sublinhado estão os acontecimentos já ocorridos.   

(Escrito em Agosto de 1998) 
 

 
Os Sinais dos Tempos ▲ 

 
Os Sinais dos Tempos são acontecimentos simultâneos, que nos 

indicam a proximidade do Fim do Mundo, tal como nos advertiu o 
próprio Jesus. 

A nossa geração contemporânea vive testemunhando o desenrolar, 
à frente dos seus olhos, dos Sinais dos Tempos. E mesmo assim, 
muitos não crêem! 

Os Sinais dos Tempos vão continuar a se adensar, dando-se 
cumprimento das profecias descritas no capítulo 24 de S. Mateus 

http://www.amen-etm.org/FimdosTemposvsFimdoMundo.htm
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Mateus 24,3-14  
3 Estava Jesus sentado no Monte das Oliveiras e os discípulos 
aproximaram-se dele em particular para lhe perguntarem: "Quando 
será isso e qual vai ser o sinal da tua vinda e da consumação dos 
tempos"?  
4 Jesus respondeu: "Tenham cuidado e não se deixem enganar por 
ninguém!  
5 Vão aparecer muitos a fingirem que sou eu e a dizerem: "Eu sou o 
Messias"! E vão assim enganar muita gente.             
6 Vocês hão-de ouvir dizer que há guerras por toda a parte, mas não 
se preocupem. Essas coisas têm de acontecer, mas não quer dizer que 
já seja o fim.  
7 As nações vão entrar em guerra umas com as outras, e os países 
vão atacar-se uns aos outros. Haverá tremores de terra e fomes em 
muitos lugares.  
8 Todos estes acontecimentos serão como as primeiras dores de parto. 
9 Então vocês hão-de ser perseguidos e condenados à morte, e toda 
a gente vos odiará por minha causa.  
10 Muitos vão perder a fé nessa altura e vão atraiçoar-se e odiar-se 
uns aos outros.  
11 Hão-de aparecer muitos falsos profetas que enganarão muita 
gente.  
12 A maldade aumentará de tal maneira que o amor de muitos 
arrefecerá. 
13 Mas, aquele que se mantiver firme até o fim, será salvo.  
14 Esta Boa Nova do Reino de Deus será pregada em todo o mundo 
como testemunho para os povos. E então virá o fim". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Antonio Gil, Garabandal, no alto dos Pinheiros, 13-2-97 

Penitência... Penitência... Penitência... Penitência... Penitência. 
 “Em muitos lugares, por todo o mundo, falei de que haveria uma 
ruptura dentro da Igreja. Pois agora vos digo, meus filhos, que essa 

Mateus 24,3-14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANO   1998    -    ANO  DO  ESPÍRITO SANTO 

 

• Adensamento da Apostasia dentro da Igreja Católica: Difusão de 
falsas doutrinas. 

• Aumento significativo dos Sinais dos Tempos: Falsos profetas, 
guerras, tremores de terra, cataclismos, fomes, epidemias, grandes 
acidentes, criminalidade, imoralidade, impenitência. 

• Adensamento das Trevas sobre o Mundo. O Príncipe do Mundo 
continua ganhando aderentes e posições, muito rm especial dentro da 
hierarquia da Igreja Católica, aumentando o cisma dentro dela. 
Juan Antonio Gil, Garabandal, no alto dos Pinheiros, 13-2-97 
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ruptura já se deu dentro da Minha Igreja. Muitos cardeais, bispos e 
sacerdotes estão corrompidos e caminham pelos caminhos das 
trevas. 
 
 

 

Carta do senhor X, funcionário do Vaticano, de Maio de 1998. 

… Se o Vaticano II é a raiz de todo o mal, compromissos, não querendo 
expor predecessores, falsas lealdades e a absoluta bem sucedida 
destruição da infra-estrutura da Igreja Romana, durante os 15 anos do 
pontificado de Paulo VI, fizeram o resto. Pessoalmente eu acredito que 
é tarde demais para uma operação de salvamento a nível mundial. 
… Mais, ele (antigo chefe da Stasi, serviços secretos da Alemanha de 
Leste) afirmou publicamente (e fotografias foram mostradas) que ele 
estivera no Vaticano alguns meses atrás e que os avisara que haviam 
uma série de conspirações de assassinatos. Aquele Coronel (Alois 
Estermann) tinha sido secretamente denunciado, mas antes que 
pudesse ser feita, ou fosse feita, qualquer coisa, ele tinha sido eliminado 
pela "oposição" … quem quer que eles sejam. Ele também afiançou 
que o pior ainda estava para vir. 
O problema é que tantas conspirações foram planeadas por tantos 
agentes e contra-agentes (para não mencionar a Mossad e a CIA) desde 
os últimos anos do pontificado de Pio XII, que é praticamente impossível 
de desatar os nós. Grosseiramente falando, o presente status quo que 
envolve João Paulo II recua até os dias em que eles prenderam o então 
Cardeal Arcebispo de Varsóvia; prenderam-no, torturaram-no, mas mais 
importante, administraram-lhe doses massivas de drogas com efeitos 
pós-hipnóticos. 
Nós estamos a entrar agora na última vaga. Parece uma onda tsunami 
que causará uma destruição total, porque quem está lá para a 
parar? 
… Eu mantê-lo-ei informado de qualquer desenvolvimento importante. 
Até Y admite que eles andam a correr em círculos dentro do Vaticano 
como galinhas sem cabeça. Há pânico, pânico, pânico, e não há um 
botão para carregar! 
 
 
 
 
 

• Continuação das tentativas para afastamento do Papa, aumentando o 
tão profetizado grande cisma da Igreja Católica neste fim dos tempos. 
O assassinato do chefe da guarda do Papa, Alois Estermann, foi um 
passo grande para desproteger o Papa João Paulo II e de adensar as 
tentativas da infiltração do mal dentro do Vaticano. 
Carta do senhor X, funcionário do Vaticano, de Maio de 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◄ ▲ ► 
ETAPA 1 - O Sinal para o início da 3ª Guerra Mundial  - Europa 
dividida. Queda da Bolsa, Pânico Financeiro  
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Revelação da Virgem Maria ao Juan António, após o 11 de Setembro de 2001 

A Terceira Guerra Mundial, como conflito alargado e massivo, só terá 
início, após a Europa estar dividida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Tessalonicenses 2,8-10 
8 E então aparecerá o ímpio, a quem o Senhor Jesus destruirá com o 
sopro de sua boca e o suprimirá com a manifestação da sua Vinda. 
9 Ora a vinda do ímpio será assinalada pela actividade de Satanás com 
toda a sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos  
10 e com todo o engano da injustiça para aqueles que se perdem, porque 
não acolheram o amor de verdade, a fim de serem salvos. 
 

Apocalipse 13,18 
18 Eis aqui a sabedoria! Quem tiver inteligência, calcule o número da besta, 
porque é número de um homem, e esse número é seiscentos e sessenta e 
seis. 

Das realidades mais temidas pelo homem, é a possibilidade de uma 
Terceira Guerra Mundial. Ninguém a quer. Ninguém pensa nela. Mas no 
fundo, todos sabemos que ela virá a acontecer. Mas quando? Haverá 
algum sinal? Qual será esse sinal? 

Esta Revelação da Virgem Maria ao Juan António, sobre o Sinal que 
antecederá o início da Terceira Guerra Mundial, foi-me desvendada em 
Janeiro de 2002, em Fátima. 

Revelação da Virgem Maria ao Juan António, após o 11 de Setembro de 

2001 

Suponho que esta divisão na Europa será consequência de uma 
divergência grave entre os membros da União Europeia, sobre assuntos 
económicos, ou de política externa, com relação a algum conflito já 
existente no mundo, muito provavelmente no Médio Oriente ou na 
Europa de leste. 

 
 
 
 

◄ ▲ ► 
ETAPA 2 - MANIFESTAÇÃO DO ANTICRISTO ▲ 

 
As graves crises mundiais propiciaram sempre, no passado, o 

aparecimento de figuras que se destacaram pela sua capacidade de 
sedução, domínio e liderança. Normalmente estas figuras que 
emergiram de crises agudas, foram ditadores. Esta futura e próxima crise 
mundial será ideal para a manifestação daquele que se auto-denominará 
como o salvador da humanidade, pois contribuirá de forma decisiva para 
a ultrapassagem da crise. 
2 Tessalonicenses 2,8-10 

 
 
 
 
 
 
 

Apocalipse 13,18 
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Padre Gobbi 17 de Junho de 1989 

O número da besta: 666 
… 
Combatei comigo, pequenos filhos, contra a besta semelhante a um 
cordeiro, a maçonaria infiltrada no interior da vida eclesiástica para 
destruir Cristo e a sua Igreja. Para alcançar este objectivo quer construir 
um novo ídolo, isto é, um falso Cristo e uma falsa Igreja. 
A maçonaria eclesiástica recebe ordens e poder das lojas maçónicas e 
trabalha para conduzir secretamente todos a fazer parte destas seitas 
secretas. 
… 
No capítulo 13 do Apocalipse está escrito: Aqui está a sabedoria. Quem 
tem inteligência calcule o número da besta: ele representa um nome de 
homem. E tal número é 666. - Com inteligência, iluminada pela luz divina 
da sabedoria, consegue-se decifrar no número 666 o nome de um 
homem e este nome, indicado por tal número, é o do anticristo. 
Lúcifer, a antiga serpente, o diabo ou satanás, o dragão vermelho, torna-
se nestes últimos tempos, o anticristo. 
… 
O número 666 indicado três vezes, isto é, por 3, exprime o ano de 1998, 
mil novecentos e noventa e oito. 
Neste período histórico, a maçonaria ajudada pela maçonaria 
eclesiástica, conseguirá o seu grande intento: construir um ídolo para 
colocar no lugar de Cristo e da sua Igreja. 
… 
Chegaste assim ao vértice da purificação, da grande tribulação e da 
apostasia. 
A apostasia será então generalizada porque quase todos seguirão o 
falso Cristo e a falsa Igreja. 
Então, será aberta a porta para o aparecimento do homem ou da 
própria pessoa do anticristo! 
Eis, filhos predilectos, porque vos quis iluminar sobre as páginas do 
Apocalipse, que se referem aos tempos em que viveis. 
 

 

Na realidade, ele não será o Cristo (sinónimo de Salvador), mas sim 
o anticristo, profetizado nas Sagradas Escrituras, nomeadamente no 
livro do Apocalipse. O anticristo é referido no Apocalipse como sendo 
a Besta. Nalgumas más traduções da Bíblia, aparece com o nome 
de Fera. Quem ainda não ouviu falar na Besta do Apocalipse? 

 
Padre Gobbi 17 de Junho de 1989 

 
 

O anticristo, a besta, é um homem totalmente possuído pelo 
demónio, com todo o poder de Lúcifer, que já está em acção há muitos 
anos, e manifestar-se-á publicamente para todo o mundo, fazendo uma 
Declaração para toda a humanidade. Esse dia ficará conhecido como 
o dia da Declaração, e todas as mentiras que ele proferir, dado o seu 
tremendo poder, serão aceites por quantos o escutem. Ele será o 
salvador que muitas religiões ainda estão à espera, como por exemplo 
o islamismo e o judaísmo. O anticristo autodenominar-se-á o próprio 
deus, descido à Terra para salvação de todos os homens e a união de 
todas as religiões. Dizendo ele ser o próprio cristo, conseguirá eliminar 
a Eucaristia e provocar as mais escabrosas mudanças doutrinais dentro 
da Igreja Católica. 

A arma mais persuasiva de que o anticristo se servirá para enganar 
e convencer a humanidade, será a de fazer grandes falsos milagres aos 
olhos de todos, levando assim muitos a crer que ele é realmente o 
próprio deus descido à Terra. 

O anticristo, a Besta, poderá muito bem ser o Maitreya, que vive, 
segundo consta, entre Londres e Agartha, o maior centro de satanismo 
mundial. No entanto, ainda se encontra incógnito do grande público, mas 
é um dos chefes da Maçonaria e mentor da Cabala Judaica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amen-etm.org/Anticristo.htm
http://www.amen-etm.org/ANticristo.htm
http://www.amen-etm.org/Maconaria.htm
http://www.amen-etm.org/Judaismo.htm#Cabala
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Apocalipse 19,20 

20 Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que realizara 
prodígios sob o seu controle, com os quais seduzira aqueles que tinham 
recebido o sinal da besta e se tinham prostrado diante de sua imagem. 
 
 
Marcos 13,22 
22 Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e 
prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Tessalonicenses 2,8-10 

8 E então aparecerá o ímpio, a quem o Senhor Jesus destruirá com o 
sopro de sua boca e o suprimirá com a manifestação da sua Vinda. 
9 Ora a vinda do ímpio será assinalada pela actividade de Satanás com 
toda a sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos 
10 e com todo o engano da injustiça para aqueles que se perdem, porque 
não acolheram o amor de verdade, a fim de serem salvos. 
 
 

Apocalipse 19,20 

Existe ainda uma outra grande figura, que é o falso profeta, referido 
no livro do Apocalipse, e que será o precursor do anticristo, a Besta, 
preparando as consciências de muitos para que estejam abertas à sua 
aceitação. 

 
Marcos 13,22 

Este falso profeta poderá não ser um homem. Foi a falsa vidente 
Vassula que o associou a um falso papa. Mas essa associação não 
existe no Apocalipse nem em nenhum dos livros das Sagradas 
Escrituras. Pelo contrário, o anticristo, a Besta, esse sim, é 
um homem e o seu número é o 666, tal como acabámos de ver no 
Apocalipse e nas Mensagens ao Padre Gobbi. 

Este falso profeta poderá ser a denominação usada por São João, 
que escreveu o Apocalipse, para indicar o conjunto dos falsos 
profetas que surgiram nos últimos tempos do fim em que vivemos, e 
para os quais Jesus nos advertiu. 

Voltemos ao anticristo. Ele é de descendência judia, filho de uma 
ligação pecaminosa e estabelecerá o seu quartel-general em Jerusalém. 

Opor-se-á a tudo o que é Sagrado. Perseguirá todas as religiões e 
far-se-á adorar como o único deus. Debaixo da impiedosa perseguição 
que moverá, todas as falsas religiões desaparecerão, incluindo o 
judaísmo e o islamismo, fazendo dos que as abandonarem, seus 
adoradores. Os que persistirem nelas, serão mortos. 

O Dragão 
A manifestação do anticristo poderá ser antecedida de uma vaga 

de grande frio em toda a Terra, tal como profetizado por alguns falsos 
profetas. Este frio pode não ser climatérico, mas se referir ao esfriar da 
Fé. Mas, forçosamente, terá que emergir numa grave crise 
internacional, porque aí encontrará maior aceitação por parte de todos. 

 
2 Tessalonicenses 2,8-10 
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Segredo de La Salette deixado à Melanie 

A Natureza clama vingança contra os homens e treme de espanto à 
espera do que há-de acontecer à Terra empapada de crimes. Tremei, 
vós e Terra que fazeis profissão de servir a Jesus Cristo e que 
interiormente vos adorais a vós mesmos, tremei; pois Deus vai entregar-
vos ao seu inimigo, porque os lugares santos estão corrompidos; muitos 
conventos não são já casas de Deus, mas sim pastos de Asmodeo e dos 
seus. Durante este tempo nascerá o anticristo de uma religiosa hebreia, 
de uma falsa virgem que terá ligação com antiga serpente, mestra de 
impureza. 
O seu pai será bispo. No seu nascimento vomitará blasfémias, terá 
dentes; numa palavra, será uma encarnação do demónio; lançará gritos 
espantosos, fará prodígios e só se alimentará de impureza. Terá irmãos 
que ainda que não sejam como ele, demónios encarnados, serão filhos 
do mal; na idade de 12 anos chamará já a atenção pelas ruidosas vitórias 
que alcançará. Bem depressa se porão à frente de grandes exércitos, 
assistidos pelas legiões dos infernos. 
… 
Roma perderá a fé e converter-se-á a sede do anticristo, os demónios 
do ar com o anticristo farão grandes prodígios na Terra e nos ares e os 
homens se perverterão mais, e mais e mais. 
… 
Eis aqui o tempo, abre-se o abismo. Eis aqui o rei dos reis das trevas. 
Eis aqui a besta com os seus súbditos, chamando-se ele o salvador do 
mundo. Se elevará com orgulho pelos ares para subir até ao céu, mas 
será derrubado pelo sopro de S. Miguel Arcanjo. 
 
● Texto Integral da Mensagem de La Salette ► 
 
 Juan Antonio, revelações pessoais 

Este homem (o anticristo) foi o produto de uma "relação ilícita" entre um 
cardeal e uma prostituta, no entanto o seu nível social, e mais tarde o 
político, não cessará de crescer. Este indivíduo terá verdadeiramente um 
poder imenso sobre a Terra inteira, mas será de curta duração. O seu 
poder parecerá ilimitado. Com efeito, ele fará sinais tanto sobre a terra 
como nos céus, e o mundo acreditará encontrar nele um novo Messias. 
Sua aparência, em conjunto com o seu carisma, parecerão irresistíveis, 
a sua inteligência, desproporcional à de um homem ordinário. Ele 
encontrará soluções para problemas que até então jamais foram 
solucionados, mas mesmo assim, Maria nos afirma que no fim o Seu 

Segredo de La Salette deixado à Melanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Antonio, revelações pessoais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MensagemdeLaSalette.htm
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Coração Imaculado vencerá, e que no momento menos esperado, 
quando o homem pensar que tudo está perdido, Seu Divino Filho virá 
reclamar o que Lhe pertence. O Seu adversário será vencido e lançado 
no inferno por um longo período, donde ele não poderá mais, sob 
qualquer forma, molestar o mundo: a Paz de Cristo será então 
omnipresente. 
 

 
Juan Antonio, revelações pessoais 

Este indivíduo terá verdadeiramente um poder imenso sobre a Terra 
inteira, mas será de curta duração. O seu poder parecerá ilimitado. Com 
efeito, ele fará sinais tanto sobre a terra como nos céus, e o mundo 
acreditará encontrar nele um novo Messias. Sua aparência, em 
conjunto com o seu carisma, parecerão irresistíveis, a sua inteligência, 
desproporcional à de um homem ordinário. Ele encontrará soluções para 
problemas que até então jamais foram solucionados 

 
Juan Antonio, revelações pessoais 

Mas antes que as catástrofes cheguem em avalanche e que a terceira 
guerra mundial se desencadeie, uma primeira perseguição à Igreja 
Católica e em particular contra o Papa terão lugar. 
 
 
Padre Gobbi 11 de Março de 1995 - Em Fátima 

Na Igreja entrará o homem iníquo, que se opõe a Cristo, e que levará 
ao seu interior o abomínio da desolação, assim dando cumprimento ao 
horrível sacrilégio do qual falou o profeta Daniel. (Mateus 24,15) 
… 
Então, este lugar (Fátima) aparecerá para todos como sinal luminoso da 
minha presença materna, na hora suprema da vossa grande tribulação. 
Daqui a Minha Luz difundir-se-á em toda a parte e desta fonte jorrará a 
água da divina misericórdia, que descerá para orvalhar a aridez de um 
mundo, já reduzido a um imenso deserto. 
 
 
 
2ª Aparição de Fátima 

«…O Meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te 
conduzirá até Deus». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Antonio, revelações pessoais 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Antonio, revelações pessoais 

 
 
 
 
 

Padre Gobbi 11 de Março de 1995 - Em Fátima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os Católicos serão dos poucos a sobreviver, pois serão dos poucos 

a encontrar Refúgio Seguro no Imaculado Coração de Maria, como 
prometido por Nossa Senhora, em Fátima, à Lúcia: 

2ª Aparição de Fátima 
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● Dossier sobre o Anticristo ► 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Tessalonicenses 2,1-11 
1 Acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com ele, 
pedimos-vos, irmãos, 2 não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e 
alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação nem por palavra ou carta 
tidas como procedentes de nós e que vos afirmassem estar iminente o dia do 
Senhor. 3 Ninguém de modo algum vos engane. 
Com efeito, antes deve vir a apostasia, e manifestar-se o homem da 
iniquidade, o filho da perdição, 4 o adversário, aquele que se levanta contra 
tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus, e 
de se ostentar a si mesmo como Deus. 5 Não vos lembrais de que vos dizia 
estas coisas, quando estava ainda convosco? 6 Agora, sabeis perfeitamente 
que algo o detém, para que se manifeste no momento que lhe toca. 
7 Com efeito, o mistério da iniquidade já está em acção, basta que seja 
afastado aquele que agora o detém. 8 Então é que se manifestará o 
ímpio que o Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca e o aniquilará 
com o fulgor da sua vinda. 9 A vinda do ímpio dá-se por obra de Satanás, 
com toda a espécie de milagres, sinais e prodígios enganadores. 10 Com todo 
o tipo de seduções de injustiça para os que se perdem, porque não 
acolheram o amor da verdade para serem salvos. 11 Por isso, Deus manda-
lhes uma força que leva ao erro para que acreditem na mentira, e sejam 
condenados todos os que não acreditaram na verdade mas sentiram prazer 
na mentira. 

 
 
 
 
 

 ◄ ▲ ► 
ETAPA 3 - ABOLIÇÃO DA EUCARISTIA ▲ 

 
 
Depois da Declaração do anticristo ao mundo e de ter chamado a si 

os louros por encontrar a solução para a crise económica e  financeira 
em que o mundo estava mergulhado, rapidamente a sua influência 
estender-se-á ao interior da própria Igreja e, com o afastamento 
do Espírito Santo, Aquele que ainda o impede, dominará os membros 
da Cúria, e servirá de castigo para os que não acreditaram na Verdade, 
tal como São Paulo deixou escrito na segunda Carta aos 
Tessalonicenses. 
2Tessalonicenses 2,1-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amen-etm.org/Anticristo.htm
http://www.amen-etm.org/Anticristo.htm
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Daniel 12,9-12 

9 Ele respondeu: Vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e 
seladas até o tempo do fim. 
10 Muitos se purificarão, e se embranquecerão, e serão acrisolados; 
mas os ímpios procederão impiamente; e nenhum deles entenderá; mas 
os sábios entenderão. 
11 E desde o tempo em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo, e 
for estabelecida a abominação da desolação, haverá mil duzentos e 
noventa dias. 
12 Bem-aventurado aquele que perseverar, chegando a mil trezentos e 
trinta e cinco dias. 
 

 

 

 

 

 

Padre Gobbi 31 de Dezembro de 1992 

O quarto sinal é o horrível sacrilégio cometido por aquele que se opõe 
a Cristo, isto é, pelo anticristo. Entrará no templo santo de Deus e sentar-
se-á no seu trono, fazendo-se adorar ele mesmo como Deus. 
"Levantar-se-á contra tudo aquilo que os homens adoram e chamam de 
Deus. O homem ímpio virá com o poder de satanás, com toda a força 
dos falsos milagres e falsos prodígios. Usará todo género de engano 
maligno para fazer o mal." (2 Tessalonicenses 2,3-10) 
"Um dia vereis no lugar santo aquele que comete o horrível 
sacrilégio. O profeta Daniel falou sobre isto. Quem lê procure 
compreender". (Mt. 24,15) 
Filhos predilectos, para compreender em que consiste este horrível 
sacrilégio lede o que foi predito pelo profeta Daniel. 
 

 

 

O anticristo, por desígnio de Deus e para castigo dos que não 
acreditaram na Verdade, abolirá a Eucaristia, pois que, como ele se 
afirmará o próprio deus descido à Terra, já não fará sentido o sacramento 
da Eucaristia. Assim se consumará a abolição do Sacrifício Perpétua, 
a Abominação da Desolação, profetizado desde o Profeta Daniel. 

 
Daniel 12,9-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir desse momento, será o início das desgraças e maldições 

do Inferno a caírem sobre a humanidade, pois que não subindo da Terra 
para o Céu o Valor da Celebração da Sagrada Eucaristia, nas 500.000 
Missas celebradas diariamente em toda a Terra, não descerão as 
correspondentes Graças derramadas por Deus sobre a humanidade. 

 
Padre Gobbi 31 de Dezembro de 1992 
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Confidencia 655 dada em Sevilha, Espanha - 4ª feira, 3 de Outubro de 

2001(1h) 

D): A GRANDE SECA 
SENHOR: A SECA tão anunciada por Minha Mãe e por Mim começará 
mais ou menos, com a Nuvem Branca do Cometa em toda a Terra, que 
irá queimando a vegetação e acendendo fogos nos campos, nas cidades 
provocará explosões do gás e fogos incontroláveis, pois a evaporação e 
falta de água farão que não se possam apagar, e arderão cidades 
inteiras... será a Trompeta (= aviso) do Sexto Anjo do Apocalipse 9, 13-
18; e a Taça do Sexto Anjo do Apocalipse 16,12. 
F): AS PRAGAS 
Pragas 
… Como consequência das altas temperaturas causadas pelo fogo e os 
gases do Cometa, e dos movimentos de terra com as grandes gretas 
abertas pelos terramotos, virão grandes pragas de insectos, de pulgas, 
escaravelhos, gafanhotos, formigas e moscas e mosquitos, que 
infestarão algumas zonas nos campos e cidades, também as águas dos 
rios e do mar se porão de cor de sangue escura e não se poderão beber, 
sob perigo de adoecer e morrer, ele durará uns sete dias ou mais, 
depois de desaparecer a nuvem branca, e será como consequência do 
pó cósmico e substâncias químicas do Cometa nas águas, será um 
fenómeno natural mas que já Deus o tinha escrito no Livro do Apocalipse 
capítulo 8, as quatro primeiras Trompetas ou avisos; e no capítulo 16, 
com as sete Taças ou pragas; lede-lo, porque é Palavra de Deus aos 
homens para avisá-los do que proximamente vão viver. Não é nada 
simbólico, como alguns pensam. 
 

 
◄ ▲ ► 
ETAPA 4 - Início da grande seca e das pragas, possível 
aparecimento do Grande Monarca ▲ 

 
 
Paralelamente à actuação do anticristo, haverá um grande homem 

que se lhe oporá, e que tem sido conhecido ao longo dos tempos como 
sendo o Grande Monarca. Segundo a profecia que apresento 
seguidamente, em relação à qual tenho certas reticências, haverão 
grandes secas e pragas que serão o anúncio da proximidade do reino 
do anticristo, mas que também as associa ao surgimento do Grande 
Monarca. 
Confidencia 655 dada em Sevilha, Espanha - 4ª feira, 3 de Outubro de 

2001(1h) 
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Segredo de La Salette deixado à Melanie 

A caridade florescerá em todas as partes, os novos reis serão o braço 
direito da Santa Igreja, que será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e 
imitadora das virtudes de Jesus Cristo.  
 
 
 
 
Agnès Marie - 5 de Dezembro de 1999 
Doravante, a apostasia está consumada e vem a abominação da 
desolação. 
Eu fiz-vos reler ou antes ler o livro do Marquês da Franquerie 
intitulado "A missão divina da França" a fim de que compreendais o 
que diz respeito ao tenente de Cristo. Tu agora sabes que este título 
designa o rei de França e também sabeis que este rei de França, deve 
estabelecer o Reino de Deus na Terra. 
  
 
 
Agnès Marie em 6 de Dezembro de 1999 

Uma vez que queres apreender bem o Meu pensamento, Eu te preciso 
novamente que suscitarei esse chefe do combate contra o mal, o chefe 
da cruzada de Amor, depois de graves acontecimentos em França; 
Eu lhe darei a vitória e todos verão que Eu estou com ele. Então Eu o 

 
◄ ▲ ► 
ETAPA 5 - SURGIMENTO DO GRANDE MONARCA, OU REI DE 
FRANÇA ▲ 

 
Nas Revelações de Jesus à Agnès Marie, na Obra “Alegria de 

Deus”, vem profetizado que Deus dará ao mundo o Grande Monarca, 
ou seu lugar tenente,  também denominado o Rei de França. A França 
foi considerada a filha primogénita da Igreja, por ter sido a primeira nação 
a ter um rei católico (Clóvis). 

Da mesma maneira, será agora este Grande Monarca o que vai 
liderar a primeira e derradeira Nação dos Filhos de Deus a caminho 
dos Novos Céus e Nova Terra. 

Este Grande Monarca será um líder fidelíssimo à Igreja Católica e 
que será a semente dos reis anunciados por Nossa Senhora em La 
Salette. 

Segredo de La Salette deixado à Melanie 

 

Este Grande Monarca liderará o MRC, Movimento para 
um Renovamento Cristão, já criado oficialmente em França e em 
Portugal, ao qual se juntarão outros Reis pela Terra fora, e que 
combaterão o reino do anticristo, com as armas do Amor, 
da Humildade, do Rosário, da Penitência, defendendo a Justiça e 
a Paz entre os homens. 
Agnès Marie - 5 de Dezembro de 1999 

 
Este Grande Monarca e os Reis que a ele se juntarem, todos dados 

por Deus aos Seus Filhos, prepararão o Reino para ser entregue 
a Jesus, aquando da Sua Vinda Gloriosa. 

Este Grande Monarca, liderará o Exército Terrestre de Maria, 
defendendo a Igreja Católica, a Sua Santa Doutrina e o Reino de 
Transição em que irão habitar os Verdadeiros Filhos de Deus, e cujo 
lema será o Amor, Fraternidade e Unidade em Jesus Cristo. 

 
Agnès Marie em 6 de Dezembro de 1999 

 
 
 
 
 

http://www.amen-etm.org/Clovis.htm
http://www.amen-etm.org/mensagensdejesusaagnesmarie-2001-10-7a.htm
http://www.amen-etm.org/ExercitoTerrestredeMaria.htm
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consagrarei rei, para que finalmente, ele estabeleça o Meu Reino de 
Paz e de Justiça: só então Eu mesmo poderei reinar pois cada um terá 
feito o caminho interior necessário para possibilitar a Minha Vinda. 
Então, como já compreendeste, Eu reunirei na Minha cabeça a coroa 
real e a tiara papal. 
  
Agnès Marie - 31 de Dezembro de 1999 

Eu quero formar, quer dizer reunir, "o exército" que vai combater 
a besta que assim se manifestou na Terra. Será não uma 
outra besta mas a Santa Lança do Senhor formada por homens: a corte 
de Maria que esmagará a besta com o seu calcanhar. Na mitologia, 
Aquiles foi vencido pelo único defeito da sua "couraça" simbólica: o seu 
calcanhar. Nós, vamos vencer todas as forças desencadeadas do mal 
através deste calcanhar, desta fraqueza. O calcanhar de Maria, são 
todos os Seus pequeninos prontos a consagrar-se a este combate por 
Amor à Mãe de Deus e à Trindade. 
O primeiro servo de Maria, o Meu tenente está pronto, o exército vai 
reunir-se sob a Minha Bandeira, e o combate vai começar. 
Ao mesmo tempo, o Movimento de Amor deve desdobrar-se para manter 
pela oração a acção dos Soldados de Cristo, dos defensores da 
cristandade e da fé. Sim, é a Grande cruzada e o combate espiritual! 
O sopro do Espírito vai acordar os seus exércitos, os que forem 
chamados vão reconhecer-se e reunir-se atrás e à volta daquele que Eu 
lhes irei designar como seu Chefe; Aquele que vai à frente, o servidor da 
humanidade, Meu rei e Meu amigo, Meu filho de predilecção. Tal como 
o Pai pôs em Mim a Sua confiança, Eu ponho a Minha confiança nele. 
Amen. 
  
Agnès Marie - 30 de Janeiro de 2000 
Hoje Eu chamo à conversão, à confiança em Deus, à renegação do mal 
e de satanás; Eu chamo a trabalhar para o Reino. Há 2000 anos, alguns 
queriam dar-Me a realeza terrestre, mas Eu sabia que isso só seria 
possível depois da amorosa provação da Cruz, depois da ressurreição e 
da Redenção do mundo pelo Meu santo sacrifício, depois da Realeza 
Celeste dada por Meu Pai. Ora, eis o tempo de assumir a realeza 
terrestre e tão poucos Ma querem dar! É por isso que, para não vos 
abanar demasiado, antes de tomar posse da Minha Terra real quero 
confiá-la a um homem: o grande rei prometido por todas as profecias. 
Ele será rei para Mim, por Mim e Comigo. Ele fará a transição entre as 
gerações regicidas e a que Me adorará na Minha Glória no momento do 

 
 
 
 
 

Agnès Marie - 31 de Dezembro de 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agnès Marie - 30 de Janeiro de 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVELAÇÕES BÍBLICAS E PRIVADAS TRATADO  

 

332                                                                                                                                                                                                         332 

Meu regresso à Minha Terra a fim de ser estabelecido Rei Eterno e 
incontestado. 
O tempo do Meu rei será um tempo de "inter-regno" entre o de satanás 
que vós suportais e que está perto de vos esmagar e o de Deus pela 
Minha pessoa trinitária. 
  
Agnès Marie em 10 de Fevereiro de 2000 

… 
Vós sereis o pequeno resto de Israel, seguireis o rei de Meu Coração 
que vos terei dado durante os dias mais sombrios do período 
precedente. Ele conduzir-vos-á à Terra prometida que é o Meu Reino 
visível na vossa Terra. Eu venho purificar os corpos, as almas e a Terra 
para Me receber em toda a Minha Glória. 
Dei aos vossos pais, Moisés e Aarão para os fazer sair do Egipto e 
conduzir à Terra prometida. Faço o mesmo convosco que sois o Meu 
povo. O Meu rei, para vos guiar como o fez Moisés, é também profeta: 
Deus fala pela sua boca, pelo Meu Espírito.  
… 
● Mensagem Completa de 10 de Fevereiro de 2000 ► 
● Obra completa “Alegria de Deus” ► 
 
 
 
Apocalipse 11,3-6 
3 Mas incumbirei às minhas duas testemunhas, vestidas de saco, de 
profetizarem por mil duzentos e sessenta dias. 
4 São eles as duas oliveiras e os dois candelabros que se mantêm diante 
do Senhor da terra. 
5 Se alguém lhes quiser causar dano, sairá fogo de suas bocas e 
devorará os inimigos. Com efeito, se alguém os quiser ferir, cumpre que 
assim seja morto. 
6 Esses homens têm o poder de fechar o céu para que não caia chuva 
durante os dias de sua profecia; têm poder sobre as águas, para 
transformá-las em sangue, e de ferir a terra, sempre que quiserem, com 
toda sorte de flagelos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Agnès Marie em 10 de Fevereiro de 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paralelamente ao surgimento deste Grande Monarca, surgirão 

as Duas Testemunhas - Enoc e Elias. 
 

Apocalipse 11,3-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amen-etm.org/MensagemdeJesusaAgnesMarieem10-02-2000.htm
http://www.amen-etm.org/mensagensdejesusaagnesmarie-2001-10-7a.htm
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Juan Antonio, revelações pessoais 

Uma terceira guerra mundial, pior que as duas 
anteriores combinadas, era suposto ter começado em 1995, mas 
entretanto, ela foi suspensa para uma data um pouco mais tardia, graças 
às orações e sacrifícios da humanidade, especialmente pelos grupos de 
oração que, à volta do mundo, se formaram a fim de corresponder ao 
apelo da Mãe de Cristo, criando assim um exército espiritual sobre a 
Terra. Bem que este conflito mundial esteja retido provisoriamente, o 
meu anjo "simpático" garantiu-me formalmente, que apesar de tudo, terá 
lugar num futuro muito próximo. A sua origem, decorrerá "de uma 
guerra negra" que terá lugar entre uma nação árabe e Israel… 
A série de acontecimentos que hão-de vir, suceder-se-ão muito 
rapidamente. Haverá um terceiro conflito mundial, que infligirá grandes 
destruições, e vomitará a morte por todo o planeta. A duração deste 
conflito generalizado dependerá da consciência que os 
governantes mundiais tiverem, e por isso, é tão importante rezar 
por eles. 
 
  
La Salette 

A Terra será castigada com todo o género de pragas, haverá guerras 
atrozes até a última delas que será feita pelos 10 reis aliados do 
anticristo, os quais terão um único fim e serão os únicos que governarão 
o mundo. Antes que isto aconteça haverá uma espécie de falsa paz no 
mundo. Não se pensará mais que em divertir-se. Os malvados entregar-
se-ão a toda a espécie de pecado mas os filhos da Santa Igreja, os filhos 
da Fé, os meus verdadeiros imitadores crescerão no amor de Deus e 
nas virtudes que me são mais queridas. Ditosas as almas humildes 
guiadas pelo Espírito Santo! Eu combaterei com eles até que cheguem 
à plenitude da idade. 
 
● Texto Integral da Mensagem de La Salette ► 
 

◄ ▲ ► 
ETAPA 6 - INÍCIO DA 3ª GUERRA MUNDAL ▲ 

 
Finalmente, depois da Europa dividida e da Crise Financeira ter 

eclodido, será desencadeada a Terceira Guerra Mundial, que não terá 
as características das duas anteriores. Será uma guerra generalizada e 
devastadora. 
Juan Antonio, revelações pessoais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Salette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amen-etm.org/MensagemdeLaSalette.htm
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Mensagem de 23 de Maio de 1971, em Umbe 

A Virgem diz a Felicia: 
"As Minhas ânsias e dores por todos os meus filhos não têm fim. 
Grandes faltas de fé, na Terra, acarretarão a sua miséria. Se se não fizer 
caso, "dentro de trinta anos, nos princípios do século, de 5ª para 6ª 
feira Santa," (*) formar-se-á um nevoeiro tal que vos não vereis uns aos 
outros. De nada vos servirá luz alguma. 
Durará o tempo que for preciso. Os justos e os dignos não sofrerão. 
Todos os meus filhos terão que pedir perdão a Deus. Isto será um aviso 
do castigo. No período de tempo que falta até então, mudarão dois 
Papas". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados sobre o AVISO de Garabandal. 

• Foi prometido por Nossa Senhora nas Aparições de Garabandal, para 
que o mundo acreditasse que eram verdadeiras. 

• Será num ano já definido, que Mari Loli, uma das videntes, sabe, mas 
não pode dizer. Entretanto a Mari Loli faleceu sem revelar este segredo. 

• É um fruto dos nossos pecados. 
- Será um fenómeno que existe no dicionário espanhol e começa pela 
letra “A”. 

 
◄ ▲ ► 
ETAPA 7 - Formação da nuvem branca, ou nevoeiro de Umbe ▲ 

 
No meio de todo o caos provocado pela Guerra Mundial, foi 

profetizado no norte de Espanha um fenómeno climatérico à escala 
global. 
Mensagem de 23 de Maio de 1971, em Umbe 

 

 

Penso que este Nevoeiro de Umbe esteja intimamente relacionado 
com o Aviso de Garabandal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◄ ▲ ► 
ETAPA 8 - AVISO DE GARABANDAL ▲ 

 
O Aviso de Garabandal será um fenómeno grandioso e à escala 

planetária, e o mundo vive na expectativa da sua ocorrência. Foi dito à 
Conchita, uma das videntes, que só ocorreria quando o mundo estivesse 
tão mal, que se julgaria impossível ficar pior. 

Quais são, então, as características deste grandioso Aviso de 
Garabandal? 
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• A ciência não poderá explicá-lo. 

• Primeiro ver-se-á no ar, em todo o mundo; e, imediatamente se 
transmitirá ao interior das nossas almas.  

• Durará um tempo muito breve, e o mundo como que parará. 

• Os não cristãos acreditarão que é um Aviso de Deus. 

• Este aviso é tremendo, tanto para os bons como para os maus. Para 
aproximar os bons mais de Deus e para advertência e emenda dos 
demais. Será uma purificação a preparar-nos para o Milagre. É também 
uma espécie de catástrofe. 

• Far-nos-á conscientes de todo o mal que temos feito. 

• Poderão morrer pessoas pela emoção vivida ao ver e sentir o Aviso. 

• Durará muito pouco tempo e os católicos irão suportá-lo com mais 
resignação. 

• Será como a revelação interior e feita a cada um de nós dos nossos 
pecados. Ve-lo-ão e senti-lo-ão tanto os crentes como os não crentes e 
as pessoas de qualquer país ou religião. 

• Será visível pelo mundo inteiro, qualquer que seja o lugar onde se 
esteja. 

• Será mil vezes pior que terramotos. Será como fogo. Não queimará a 
nossa carne, mas senti-lo-emos corporal e interiormente. Ninguém 
escapará. Seria preferível morrer a suportar por cinco minutos que fosse, 
o que nos espera. Seria melhor estarmos na Igreja perto do Santíssimo. 
 

● Texto Integral do Aviso de Garabandal ► 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcos 13,22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◄ ▲ ► 
ETAPA 9 - O anticristo consegue uma falsa paz e grandes 
prodígios ▲ 

 
 
Naquele tempo que se avizinha rapidamente, coisas terríveis terão já 

acontecido. Desencadeou-se a Terceira Guerra Mundial. Com a abolição 
da Eucaristia, todas as forças infernais andarão à solta, e a humanidade 
estará sem protecção, pois as Graças não descerão do Céu. No meio da 
maior confusão, catástrofes, epidemias, guerra, fome, crise a todos os 
níveis, o anticristo conglomerará à sua volta os dirigentes mais 
poderosos do mundo, a ONU, e conseguirá uma paz mundial. Mas será 
uma falsa paz, porque não se baseará no Amor Divino e Verdadeiro, 

http://www.amen-etm.org/AvisodeGarabandal-2013.htm
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22 Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais 
e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. 

  
 
 
 
 

La Salette 
26 Os demónios do ar com o anticristo farão grandes prodígios na 

Terra e nos ares e os homens se perverterão mais, e mais e mais. 
 

Juan Antonio, revelações pessoais 

Este homem foi o produto de uma "relação ilícita" entre um cardeal e 
uma prostituta, no entanto o seu nível social, e mais tarde o político, não 
cessará de crescer. Este indivíduo terá verdadeiramente um poder 
imenso sobre a Terra inteira, mas será de curta duração. O seu poder 
parecerá ilimitado. Com efeito, ele fará sinais tanto sobre a Terra 
como nos céus, e o mundo acreditará encontrar nele um novo Messias. 
Sua aparência, em conjunto com o seu carisma, parecerão irresistíveis, 
a sua inteligência, desproporcional à de um homem ordinário. Ele 
encontrará soluções para problemas que até então jamais foram 
solucionados. 

 
La Salette 

23 A Terra será castigada com todo o género de pragas, haverá 
guerras atrozes até a última delas que será feita pelos 10 reis aliados do 
anticristo, os quais terão um único fim e serão os únicos que governarão 
o mundo. Antes que isto aconteça haverá uma espécie de falsa paz no 
mundo. Não se pensará mais que em divertir-se. Os malvados entregar-
se-ão a toda a espécie de pecado mas os filhos da Santa Igreja, os filhos 
da Fé, os meus verdadeiros imitadores crescerão no amor de Deus e 
nas virtudes que me são mais queridas. Ditosas as almas humildes 
guiadas pelo Espírito Santo! Eu combaterei com eles até que cheguem 
à plenitude da idade. 

 
 
 
 
 
 

porque não provirá da Paz nos Corações, porque não provirá de Deus, 
o Rei da Paz! A ONU instituirá, então, a religião única, alegando que as 
divergências que conduziram à guerra foram de cariz religioso. 

Nesta etapa, o anticristo fará grandes prodígios para enganar os 
homens e levá-los a crer que é o próprio deus. Será instituído um período 
de festejos e folias desgarradas e que farão com que muitos andem num 
descontrolo total. 
La Salette 

 

 

 

Juan Antonio, revelações pessoais 
Entretanto a marca da Besta (que não é o chip) terá sido implantada 

em muitos, na mão e na fronte, e perante a falsa paz do anticristo, ele 
será aclamado por muitos como o salvador, como o “cristo” tão esperado 
pelas falsas religiões, incluindo o Judaísmo. Esta será uma fase de 
terríveis trevas e de pecado, sem igual em toda a Terra. 

 
 
 
 
 
 

La Salette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amen-etm.org/MensagemdeLaSalette.htm#m26
http://www.amen-etm.org/MensagemdeLaSalette.htm#m22
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Mensagem de 23 de Maio de 1971 a Felícia, em Umbe. 

"As Minhas ânsias e dores por todos os meus filhos não têm fim. 
Grandes faltas de fé, na Terra, acarretarão a sua miséria. Se se não fizer 
caso, formar-se-à um nevoeiro tal que vos não vereis uns aos outros. De 
nada vos servirá luz alguma. 

Durará o tempo que for preciso. Os justos e os dignos não sofrerão. 
Todos os meus filhos terão que pedir perdão a Deus. Isto será um aviso 
do castigo”. 

 

● Texto Integral da Profecia de Umbe ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confidencia 655 dada em Sevilha, Espanha - 4ª feira, 3 de Outubro de 2001(1h) 

G): O GRANDE FRIO 
SENHOR: Quando o Cometa cair no mar, provocará nessa zona uma 

grande subida de temperatura nas águas que se evaporarão e 
ascenderão para cima, cruzando a nuvem branca... para depois de se 

 
◄ ▲ ► 
ETAPA 10 - Fim da nuvem branca, dos trovões e do 
enclausuramento ▲ 

 
O Aviso de Garabandal terá deixado as suas marcas na Terra e no 

seu clima, que perdurarão durante algum tempo, e durante o qual se terá 
que tomar certas precauções. 

Durante este período conturbado, terão surgido numerosas doenças 
estranhas, provocadas pelas diversas pragas anteriores. Para elas, 
faremos uso abundante de Sacramentais e dos Remédios que nos 
foram dados para esses difíceis tempos. 
Mensagem de 23 de Maio de 1971 a Felícia, em Umbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◄ ▲ ► 
ETAPA 11 - FASE DO FRIO INTENSO ▲ 

 
Outra consequência do Aviso de Garabandal e da Nuvem de Umbe, 

será um Frio Intenso que cobrirá a Terra inteira. 
Confidencia 655 dada em Sevilha, Espanha - 4ª feira, 3 de Outubro de 

2001(1h) 

 
 
 
 

http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaaFelisaemUmbeem1971.htm
http://www.amen-etm.org/Rezar.htm#Sacramentais
http://www.amen-etm.org/Rezar.htm#Rem%C3%A9dios
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esfriar na atmosfera, e quando aquela desaparecer, cair em forma de 
chuva ácida e de granizos, como se descreve no Apocalipse: 

"E sobre os homens caiu do céu uma grande granizada com 
pedras quase do peso de um talento; e os homens blasfemaram de 
Deus por causa da praga do granizo; pois os danos do granizo 
foram muito grandes." (Apocalipse 16,21) 

Muitas pessoas sofrerão enfermidades novas, por causa desta chuva 
ácida e pelos escombros contaminados do Cometa... 

Então, seguidamente, as temperaturas descerão de 15°a 30º graus 
abaixo de zero, segundo seja o normal em cada zona durante o Inverno, 
ainda que não será na estação do Inverno... 

Preparai-vos já mesmo para este evento, com roupas de abrigo, 
luvas, gorros, mantas, sacos de dormir e tudo o necessário para suportar 
temperaturas extremamente baixas... Durarão de cinco a sete 
semanas... 

Nota da Amen – Apesar de eu considerar que este confidente é falso 
e um porta voz do inferno, pode-se dar o caso de falar a verdade sobre 
determinados factos, pois o seu relator será o protagonista de muitas 
das ocorrências do Fim dos Tempos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◄ ▲ ► 
ETAPA 12 - CONCHITA COMUNICA A DATA DO MILAGRE DE 
GARABANDAL ▲ 

 
O Milagre de Garabandal foi a grande promessa da Virgem Maria 

nas Suas Aparições naquele lugarejo do norte de Espanha, e será 
anunciado ao mundo pela Conchita Gonzalez, uma das videntes, com 8 
dias de antecedência. 

 
 
 

http://www.amen-etm.org/MensagemdaVirgemMariaemGarabandal.htm#OMilagre
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◄ ▲ ► 
ETAPA 13 - CONSAGRAÇÃO DA RÚSSIA AO IMACULADO 
CORAÇÃO DE MARIA ▲ 

 
 
A Consagração da Rússia é um Acontecimento decisivo e importante 

para a Igreja e para o mundo, e foi pedido por Nossa Senhora em Fátima, 
para ser alcançada a Paz. Devido a este pedido, já foram feitas diversas 
Consagrações do mundo ao Imaculado Coração de Maria. 

 
Para aprofundar este assunto fulcral para a humanidade, ver: 
 

● A Consagração da Rússia ►

 
Penso que ainda será feita uma última e derradeira Consagração da 

Rússia e do mundo ao Imaculado Coração de Maria, e que essa, sim, 
trará um período de verdadeira Paz ao mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◄ ▲ ► 
ETAPA 14 - O MILAGRE DE GARABANDAL e os SEGREDOS DE 
MEDJUGORJE ▲ 

 
 
Este Milagre de Garabandal foi prometido pela Virgem Maria em 

Garabandal, onde Ela apareceu cerca de 2.000 vezes às rapariguinhas 
videntes, entre 1961 e 1965. Foi a pedido das videntes, para que as 
pessoas acreditassem nas Aparições, que Nossa Senhora o prometeu, 
tal como já o tinha feito em Fátima com o Milagre do Sol em 1917. 

http://www.amen-etm.org/ConsagracaodaRussia.htm
http://www.amen-etm.org/ConsagracaodaRussia.htm
http://www.amen-etm.org/MensagemdaVirgemMariaemGarabandal.htm#OMilagre
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Profecias relativas ao  MILAGRE de Garabandal. 

• Será o maior Milagre que Jesus Cristo terá realizado no mundo. 

• A Conchita conhece a data e irá anunciá-lo ao mundo com 8 dias 
de antecedência. 

• Acontecerá dentro do período de um ano após o Aviso. 

• Será nos meses de Março, Abril ou Maio, dos dias 8 a 16, numa 
quinta feira às 20:30, no dia de um mártir da Eucaristia, que não é 
espanhol e tem um nome estranho. 

• Será no mesmo dia de um acontecimento raro, importante e feliz 
para a Igreja e a Cristandade. 

• Todos terão a certeza de que vem de Deus e será imensamente 
grande. 

• Todos os doentes presentes em Garabandal curar-se-ão e os 
pecadores que lá estejam converter-se-ão. 

• O Padre Luís Andreu e o Padre Pio viram o Milagre de Garabandal 
antes de morrerem. 

• O Padre Luís Andreu, morreu no próprio dia em que viu o Milagre, 
e as últimas palavras que proferiu, foram: «Este é o dia mais feliz 
da minha vida! Que grande Mãe nós temos, no Céu! As aparições 
são verdadeiras!» 

• O Milagre sucederá a muitas falsas aparições e quando quase se 
tiver deixado de acreditar em Garabandal. As falsas aparições já 
começaram a partir de 1962. 
 

● Texto Integral do Milagre de Garabandal ► 

● Texto Integral das Aparições de Garabandal ► 

 
 
 

A autenticidade das Aparições de Garabandal foi certificada 
pelo Santo Padre Pio e pelo Papa Paulo VI. O objectivo de Deus para 
este Milagre, vai ser dar à humanidade uma derradeira oportunidade de 
conversão. O Milagre operar-se-á nos Pinheiros de Garabandal e será 
transmitido para todo o mundo… 

Quais são, então, as características deste grandioso Milagre de 
Garabandal? 

 
Profecias relativas ao Milagre, dadas às videntes das Aparições de San 

Sebastian de Garabandal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amen-etm.org/MensagemdaVirgemMariaemGarabandal.htm#OMilagre
http://www.amen-etm.org/MensagemdaVirgemMariaemGarabandal.htm#OMilagre
http://www.amen-etm.org/MensagemdaVirgemMariaemGarabandal.htm
http://www.amen-etm.org/MensagemdaVirgemMariaemGarabandal.htm
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Mensagem de Medjugorje em 28 de Janeiro de 1987 

«Há dez segredos! Vós não sabeis de que se trata mas, quando vierem 
a saber, será tarde! Retomai a oração! Nada é mais importante do que 
ela. Desejaria que o Senhor me permitisse esclarecer, ao menos em 
parte, os Segredos, mas já são muitas as Graças que Ele vos oferece. 
Pensai quanto é pouco o que Lhe ofereceis. (…) Não quero censurar-
vos; quero, pelo contrário, convidar-vos mais uma vez à oração, ao 
jejum, à penitência». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◄ ▲ ► 
ETAPA 14A - OS 10 SEGREDOS DE MEDJUGORJE ▲ 

 
Penso que será por volta do Milagre de Garabandal que começarão 

a se cumprir os Segredos de Medjugorje, e que constam do Pergaminho 
Milagroso em posse da Mirjana. 

 
Numa aparição extraordinária a Mirjana, a 28 de Janeiro de 1987, 

Nossa Senhora evidenciou diversas coisas, e nomeadamente, abordou 
o tema dos Segredos de Medjugorje: 
Mensagem de Medjugorje em 28 de Janeiro de 1987 

 
 Sabemos que no período entre o Aviso de Garabandal até à data do 

Milagre de Garabandal, haverá ocasião para a conversão e mudança de 
vida. É esta a finalidade do Aviso e do Milagre. Portanto, se Nossa 
Senhora disse à Mirjana que quando quando viermos a saber dos 
Segredos, será tarde, implica que os venhamos a conhecer só depois 
daquela período do Aviso e do Milagre de Garabandal. Provavelmente 
farão já parte dos tempos do início do Castigo de Garabandal. 

 
 

As razões que aponto para que os Segredos sejam só depois do 
Milagre de Garabandal. são: 

    1 - Tendo as Aparições de Garabandal ocorrido antes das de 
Medjugorje, tentando seguir e adoptar uma lógica cronológica e divina, 
será perfeitamente natural admitir que os acontecimentos profetizados 
em Garabandal ocorram também antes dos de Medjugorje. Se assim 
não fosse, poderia parecer que Medjugorje estaria, de certa maneira, a 
atropelar Garabandal, criando uma certa desconfiança nas pessoas. 
    2 - Foi dito pela Conchita, que o Aviso viria só quando o mundo 
estiver tão mal, que iremos pensar que não poderá estar pior. Logo, 
isto acontecerá na fase final do reinado do anticristo, no meio da 
Terceira Guerra Mundial e antes do anticristo ter conseguido uma falsa 
paz. Para isto acontecer, ainda faltam vários anos, de 3 a 5 anos. Ora 
como o Aviso virá sem pré-anúncio ou advertência, Nenhum dos 
Segredos de Medjugorje poderá ter acontecido, pois de contrário já 
estaríamos avisados e a contar com ele. 
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    3 - Foi dito também em Garabandal que o Aviso seria para preparar 
a humanidade para o Milagre, o qual aconteceria para que as pessoas 
acreditassem nas Aparições que se deram em San Sebastian de 
Garabandal. Seria a derradeira oportunidade dada aos homens para 
se converterem. Isto quer dizer que, se com o Aviso e o Milagre as 
pessoas não se converterem, então já não será possível fazê-lo. 
Então, pouco tempo depois, virá o Castigo, que não é mais do que os 
Três Dias de Trevas e o Fim do Mundo, tal como ensinado pela Igreja, 
com a Vinda Gloriosa de Jesus, o Julgamento Universal e os Novos 
Céus e Nova Terra. Está tudo no Catecismo da Igreja Católica e no 
Padre Gobbi. 
    4 - Foi dito em Medjugorje para as pessoas não esperarem pelos 
Segredos para se converterem, pois se o fizerem, já será demasiado 
tarde. Logo, para isto ser verdade, já terá de ter acontecido o Milagre 
de Garabandal, que foi dito ser a derradeira oportunidade dada à 
humanidade para se converter. Imediatamente a seguir ao Milagre de 
Garabandal ainda haverá, pois, tempo para a conversão. Se os 
Segredos ocorressem antes do Milagre, então, seria falsa a afirmação 
de Nossa Senhora, quando disse em Medjugorje que já seria tarde. 
    5 - Como os Segredos de Medjugorje apontam para acontecimentos 
de extrema gravidade, tudo leva a crer que farão já parte dos tempos 
iniciais do Castigo de Garabandal e que culminarão com os Três Dias 
de Trevas. Logo, os Segredos terão de vir depois do Milagre de 
Garabandal. 
     6 - Está excluída a concomitância do Primeiro Segredo de 
Medjugorje, ou qualquer outro, com o Aviso de Garabandal, pois então 
isso invalidaria o facto de que o Aviso virá sem pré-advertência e com 
a humanidade desprevenida. 

    Conclusão - Por todas estas razões que expus acima, que são 
lógicas, credíveis, consensuais, perfeitamente aceitáveis, e que 
ninguém pode negar com base em revelações feitas por Nossa 
Senhora, à Luz da naturalidade com que as coisas do Céu sempre se 
processam, a única conclusão possível é de que 

    Os Segredos de Medjugorje só poderão ocorrer depois do 
Milagre de Garabandal. 
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2º Segredo De Fátima - Aparição de Fátima a 13 de Julho de 1917 

O santo Padre consagrar-me-á a Rússia que se converterá e será 
concedido ao mundo algum tempo de paz. 
 
Cadernos de Maria Valtorta, 11 de Novembro de 1943 

Já te disse: a Minha Igreja terá o seu dia de hossana antes da sua última 
paixão. Depois virá o seu triunfo eterno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cadernos de Maria Valtorta de 1943, 27 de Agosto de 1943 

Por mais que pareçam confundir-se os períodos no Apocalipse, não 
é no entanto assim. Seria melhor dizer que se referem a tempos futuros 
com aparências cada vez mais grandiosas. 

Agora *1 estamos no período que eu chamo: dos precursores do 
Anticristo. Depois virá o período do Anticristo *2 que é o precursor de 
Satanás: as duas bestas mencionadas no Apocalipse. Será um período 
pior que o actual. O Mal aumenta cada vez mais. Vencido o Anticristo 
virá o período de paz *3 para dar tempo aos homens, espantados pelo 
torpor das  sete pragas e da queda da Babilónia, de reunir-se debaixo 
do meu ensinamento. A época anticristã alcançará o seu ponto álgido na 
sua terceira manifestação, ou seja, quando ocorra a última vinda de 
Satanás *4 . 

Notas: 
*1 - Ano de 1943 

 
◄ ▲ ► 
ETAPA 15 - ALGUM TEMPO DE PAZ PROMETIDO EM FÁTIMA E 
FLORESCIMENTO DA IGREJA ▲ 

 
 
Nas Aparições de Fátima, Nossa Senhora falando aos Pastorinhos, 

disse-lhes na Aparição de 13 de Julho de 1917 
2º Segredo De Fátima - Aparição de Fátima a 13 de Julho de 1917 

 
 
Nos Cadernos de Maria Valtorta, Jesus, falando do Fim dos Tempos, 

disse a 11 de Novembro de 1943: 
Cadernos de Maria Valtorta, 11 de Novembro de 1943 

 
Destas duas Revelações, uma aos Pastorinhos e a outra a Maria 

Valtorta, se conclui que haverá no mundo algum tempo de paz em que 
a Igreja terá um hossana, isto é, um tempo de florescimento e glória. 

Esta Paz e este Florescimento da Igreja serão fruto 
da Consagração da Rússia e do Milagre de Garabandal, 
respectivamente. 

 
Maria Valtorta também teve várias outras revelações sobre este 

tema. 
Cadernos de Maria Valtorta de 1943, 27 de Agosto de 1943 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amen-etm.org/ConsagracaodaRussia.htm
http://www.amen-etm.org/MensagemdaVirgemMariaemGarabandal.htm#OMilagre
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*2 - Este Período do anticristo terá início com a sua manifestação, 
algures após a morte de Bento XVI, e terá uma duração de cerca de três 
anos e meio. 

*3 - Este Período de Paz é o prometido em Fátima por Nossa Senhora. 
*4 - A última vinda de satanás serão os Três Dias de Trevas, o 

Armagedon ou o Grande Dia da Batalha do Senhor. 
  

Cadernos de Maria Valtorta de 1943, 16 Setembro de 1943 
… 
Depois das guerras tremendas trazidas por Satanás à Terra mediante 

o seu mensageiro tenebroso: o Anticristo, sobrevirá o período da 
trégua *1 na qual, depois do vos haver mostrado com a prova cruenta de 
que dons pode ser obreiro Satanás, tratarei de vos atrair, colmando-vos 
de dons. 

… 
A Terra parecerá surgir de uma segunda criação, nova totalmente nos 

sentimentos que serão de paz e de concórdia entre os povos e de paz 
entre o Céu e a Terra. 

… 
Será o Reino do Espírito. O Reino de Deus que vós pedis - e não 

sabeis o que pedis porque nunca reflectem no «Pater noster». Onde 
quereis que venha o Reino de Deus se não for aos vossos 
corações? *2 Aí é onde deve iniciar-se Meu Reino sobre a Terra. Reino 
grande, ainda que sempre limitado. 

Depois virá o Reino sem confins, *3 nem de terra nem de tempo. O 
Reino Eterno que fará de vós habitantes eternos dos Céus, 

… 
E é então quando chegará o Meu dia grande e terrível. *4 Não um dia 

de vinte e quatro horas, pois o meu tempo tem outra medida. Chama-se-
lhe «dia» porque é durante o dia quando se trabalha e Eu trabalharei 
naquele tempo. 

Levarei a cabo a última selecção dos viventes sobre a Terra que terá 
lugar no último desencadeamento de Satanás. 

É então quando se verá quais têm em  si o Reino de Deus e quais 
têm o de Satanás. Porque estes com  boca, actos e, sobretudo, com 
coração blasfemo, cometerão os últimos desrespeitos à Minha Lei e os 
últimos sacrilégios contra Deus, enquanto que os primeiros, os filhos e 
súbditos do Senhor - no tempo que assolará a Terra a última batalha 
com um horror indescritível - se a agarrarão à Minha Cruz, invocarão o 
Meu Nome salvífico e a Minha vinda como Juiz não os aterrorizará, antes 

 
 
 
 
 
 

Cadernos de Maria Valtorta de 1943, 16 Setembro de 1943 
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será o seu gozo, já que os fiéis são os salvos, aqueles a que Joel chama 
os «resíduos» do Senhor, ou seja, aqueles que permanecerão no 
Senhor depois da pilhagem de Satanás. 

Benditos, benditos, benditos para sempre estes filhos Meus. Deles é 
o Paraíso eterno. Unidos com os fiéis ao Senhor de todos os tempos, 
possuirão a Deus cuja posse é a eterna bem-aventurança. 

Notas: 
*1 - Esta trégua será o tempo de Paz prometido em Fátima por Nossa 

Senhora. Durante esta trégua, satanás será lançado nas profundezas do 
inferno de onde não estará autorizado a sair, e por isso, não causará 
dano à humanidade durante esse período. Este encadeamento de 
Satanás nas profundezas do inferno deu-se dezenas de vezes ao longo 
da história da cristandade, tal como descrito na Mística Cidade de Deus 
da Maria de Jesus de Agreda. 

*2 - Esta trégua e Paz será vivida essencialmente nos nossos 
corações, e daí Jesus ainda considerar que é limitado esse Seu Reino. 

*3 - Depois desta trégua virão os Novos Céus e Nova Terra, após os 
Três Dias de Trevas. 

*4 - A narrativa recuou ligeiramente e é descrito o último ataque ou 
desencadeamento de Satanás contra a humanidade. A última vinda de 
Satanás serão os Três Dias de Trevas, o Armagedon ou o Grande Dia 
da Batalha do Senhor. 

  
Cadernos de Maria Valtorta de 1943, 28 Outubro de 1943 

… 
Quando tiver purificado o Meu rebanho de quanto é impuro durante o 

Meu período de Rei da Paz,  leccionarei os que ficaram para a última 
instrução. Conhecer-Me-ão do modo como agora só os eleitos Me 
conhecem. Serão, não doze, mas doze mil vezes doze mil as criaturas 
chamadas ao conhecimento do Rei. Desaparecerão as heresias e as 
guerras. Luz e Paz serão Sol da Terra. Nutrir-se-ão com o germe vivo da 
Minha Palavra e não definharão por causa da fome espiritual. Me 
adorarão em espírito e verdade. 

Quando sobrevier a última rebelião de Satanás, não faltarão os 
últimos Judas entre os chamados ao conhecimento do Rei. O ouro da 
cidade eterna dever ser purificado mediante três crisóis  se quer chegar 
a ser turíbulo diante do trono do Cordeiro glorioso. E este será o último 
crisol. *1 Mas os «fiéis» permanecerão fiéis e conhecerão que Eu estou 
com eles e que eles constituem o Meu povo eterno. 

Notas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadernos de Maria Valtorta de 1943, 28 Outubro de 1943 
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*1 - A purificação do ouro para fabrico dos turíbulos com os quais é 
incensado o trono de Deus é de puríssima qualidade e por isso é 
purificado três vezes no crisol, e por isso a humanidade também tem de 
ser várias vezes purificada, tal como o foi através da sua história, e esta 
que se avizinha, será a última purificação, antes dos Novos Céus e Nova 
Terra. 

 
Cadernos de Maria Valtorta de 1943, 29 Outubro de 1943 

Durante o Meu breve reinado sobre o mundo *1 serei Eu quem reine, 
Eu e o resto do Meu povo, quer dizer, os fiéis verdadeiros, aqueles que 
não renegaram a Cristo nem cobriram o sinal de Cristo com a tiara de 
Satanás. Cairão então os falsos deuses do extra poder assim como as 
doutrinas impúdicas negadoras de Deus, Senhora omnipotente. 

A Minha Igreja antes que tenha terminado a hora do mundo, terá o 
seu fulguroso triunfo *2. Em nada se diferencia a vida do Corpo Místico 
do que foi a vida de Cristo. Dar-se-á o hossana da véspera da 
Paixão *3 quando os povos, presos pela fascinação da Divindade, 
dobrem o seu joelho diante do Senhor. Sobrevirá depois a Paixão da 
Minha Igreja militante *4 e, por último, a glória da Ressurreição eterna no 
Céu. *5 

Oh dia venturoso aquele em que terão terminado para sempre as 
insídias, as vinganças, as lutas desta terra, as de Satanás e as da Carne! 
A Minha Igreja, então, se achará composta de verdadeiros cristãos. Isto 
será assim no penúltimo dia. *6 Serão poucos como no princípio. Seu 
final, como foi no seu começo, será em santidade. Ficarão de fora os 
mentirosos, os traidores, os idólatras, aqueles que na última jornada hão 
de imitar Judas e venderão a sua alma a Satanás com dano para o Corpo 
Místico de Cristo. Neles terá a Besta os seus lugar-tenentes para darem 
a sua última batalha. 

E ai daquele a quem, nos últimos tempos, se encontre em Jerusalém 
culpado de tal pecado! 

Regozijai-vos, Meus fiéis servos. Isto vos diz a boca que não mente. 
Não deveis de temer já mal algum porque hei de pôr fim ao tempo do 
mal e, por piedade dos Meus benditos, anteciparei este fim. 

Regozijai-vos, sobretudo, vós, Meus queridos de agora. Pois vós 
estarão mais preparados para a vinda de Cristo e Seu braço de glória. 
Para vós se abrem já as portas da Cidade de Deus e sai por elas o vosso 
Salvador para vir ao vosso encontro e dar-vos s vida verdadeira. 

Um pouco mais, todavia, e virei para vós. 
… 

 
 
 
 
 
 
 

Cadernos de Maria Valtorta de 1943, 29 Outubro de 1943 
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Notas: 
*1 - Este “breve reinado de Jesus sobre o mundo”, corresponde ao 

tempo de Paz em  que Ele reinará nos corações e que Ele apelidou de 
limitado, na mensagem do dia 16 Setembro de 1943 e por mim 
apontado na Nota *2 dessa mensagem. Não se pode confundir com os 
Novos Céus e Nova Terra, porque esse será o Seu Reinado para 
sempre, sobre toda a Terra e sobre todas as Criaturas. Por isso Jesus 
usou o termo de “breve reinado sobre o mundo”, isto é, sobre o 
mundo imundo que estará prestes a desaparecer com os Três Dias de 
Trevas e com a Sua Vinda Gloriosa. Se se confundisse “este breve 
reinado” com os Novos Céus e Nova Terra, estar-se-ia a cair no 
Milenarismo protestante, já tantas vezes condenado pela Igreja Católica. 

*2 - Este fulguroso triunfo é o tempo de hossana da Igreja durante o 
tempo de Paz  prometido em Fátima. 

*3 - Aqui Jesus estabelece o paralelo entre o Domingo de Ramos e a 
Sua entrada triunfal em Jerusalém, com o hossana da Igreja durante o 
curto período de Paz. 

*4 - Aqui Jesus estabelece o paralelo entre a Sua Paixão e os Três 
Dias de Trevas, ou morte da Igreja, Seu Corpo Místico. 

*5 - Aqui Jesus estabelece o paralelo entre a Sua Ressurreição e os 
Novos Céus e Nova Terra, ou Renascimento da Sua Igreja. 

*6 - Este penúltimo dia, ou penúltimo período ou tempo em que 
Jesus vai trabalhar, no sentido que Jesus atribuiu na mensagem do 
dia 16 Setembro de 1943, é o que corresponde aos Três Dias de 
Trevas, já que o último Dia, serão os Novos Céus e Nova Terra, ou seja, 
o Oitavo Dia da Criação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadernos de Maria Valtorta, 12 de Novembro de 1943 
… A Terra , em paz consigo mesma e com Deus, virá a ser um imenso 

altar sobre o qual o Mestre instruirá os homens no conhecimento exacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◄ ▲ ► 
ETAPA 16 - Assassinato do Papa em Jerusalém ▲ 

 
E serão esta Paz e este Florescimento da Igreja que enraivecerão 

satanás e que o fará lançar o último ataque desesperado e terrível contra 
a humanidade, tal como descrito nos cadernos de Maria Valtorta na 
Revelação do dia 12 de Novembro de 1943. 
Cadernos de Maria Valtorta, 12 de Novembro de 1943 
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da Verdade a fim de que os bons não vacilem quando satanás, 
enfurecido por ver a humanidade adorar a Cristo, se desencadeie para 
se provocar a última batalha. … 

 
 
 
 
 
Locução de MSGR de 9 de Fevereiro de 2011 (Estas Revelações estão em 

Quarentena) 

O Papa morre em Jerusalém 
O Papa, o chefe da Igreja Católica, vai a Israel na sua hora mais 

escura e dará a sua vida por Israel. Os olhos de muitos judeus abrir-
se-ão. Eles dirão: "Nós fomos salvos pela Igreja Católica". O solo será 
aberto e receptivo novamente para a semente original. A Minha Igreja e 
o Meu povo Judeu serão unidos como eu quis que eles fossem durante 
séculos. 

 
Locução de MSGR de 7 de Março de 2011 (Estas Revelações estão em 

Quarentena) 

Roma e Jerusalém 
… Depois que o Papa seja assassinado, haverá uma interrogação - 

Ficará o Papado em Jerusalém ou voltará para Roma? O Papa defunto 
terá  instruído os seus seguidores claramente. Algumas pessoas 
recordarão o esplendor de Roma e quererão voltar. Eles regressarão, 
mas aqueles que forem fiéis, elegerão um novo Papa e o mundo saberá 
que a alma da Igreja está em  Jerusalém. Esta pequena semente se 
fortalecerá em Jerusalém e fará raízes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zacarias 13,4-9 
4 Naquele dia os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua 

visão, quando profetizarem; nem mais se vestirão de manto de pêlos, 
para enganarem, 

 
 
 
Será neste turbilhão de raiva de satanás, contra a mudança da Sede 

da Igreja para Jerusalém e pela reinstituição da Eucaristia, que lançará 
o seu último e mais terrível ataque contra a humanidade, e no qual será 
assassinado o Papa, muito provavelmente em Jerusalém. Isto é 
profetizado nas Locuções de MSGR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deus tira o bem do mal. Será através deste acto hediondo do 

assassinato do Papa, que o Povo Judeu irá descobrir o erro em que 
incorreu, crendo que o anticristo era o seu messias tão esperado, e 
será chamado à conversão para a Igreja Católica. 

Com o assassinato do Papa, o anticristo julgará ter conseguido 
conquistar o domínio da Igreja Católica, mas será só por um breve 
tempo. 

Desde o Profeta Zacarias que foi profetizado o afastamento do Pastor 
de Deus na Terra, para dar lugar ao homem da iniquidade, logo antes de 
uma nova intervenção de Deus na História da Humanidade. 
Zacarias 13,4-9 
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5 mas dirão: Não sou profeta, sou lavrador da terra; porque tenho sido 
escravo desde a minha mocidade. 

6 E se alguém lhe disser: Que feridas são essas entre as tuas mãos? 
Dirá ele: São as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. 

7 Ó espada, ergue-te contra o meu pastor, e contra o varão que é 
o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos; fere ao pastor, e 
espalhar-se-ão as ovelhas; volverei a minha mão para os pequenos. 

 
2 Tessalonicenses 2,1-11 

1 Acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião 
com ele, pedimo-vos, irmãos, 2 não vos deixeis facilmente perturbar o 
espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação nem por 
palavra ou carta tidas como procedentes de nós e que vos afirmassem 
estar iminente o dia do Senhor. 3 Ninguém de modo algum vos engane. 

Com efeito, antes deve vir a apostasia, e manifestar-se o homem da 
iniquidade, o filho da perdição, 4 o adversário, aquele que se levanta 
contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo 
de Deus, e de se ostentar a si mesmo como Deus. 5 Não vos lembrais 
de que vos dizia estas coisas, quando estava ainda convosco? 6 Agora, 
sabeis perfeitamente que algo o detém, para que se manifeste no 
momento que lhe toca. 

7 Com efeito, o mistério da iniquidade já está em acção, basta que 
seja afastado aquele que agora o detém. 8 Então é que se 
manifestará o ímpio que o Senhor Jesus destruirá com o sopro da 
sua boca e o aniquilará com o fulgor da sua vinda. 9 A vinda do ímpio 
dá-se por obra de Satanás, com toda a espécie de milagres, sinais e 
prodígios enganadores. 10 Com todo o tipo de seduções de injustiça para 
os que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade para serem 
salvos. 11 Por isso, Deus manda-lhes uma força que leva ao erro para 
que acreditem na mentira, e sejam condenados todos os que não 
acreditaram na verdade mas sentiram prazer na mentira. 

 
Padre Gobbi 13 de Junho de 1989 

Então a maçonaria eclesiástica procura destruir o fundamento da 
unidade da Igreja, com o ataque traiçoeiro e insidioso ao Papa. 

Ela urde as tramas da dissensão e da contestação ao Papa; sustenta 
e premia aqueles que o vilipendiam e lhe desobedecem; propaga as 
críticas e as oposições de Bispos e teólogos. 

Desta maneira é demolido o próprio fundamento da sua unidade e 
assim a Igreja é cada vez mais dilacerada e dividida. 

 

 

  

 

 
 
 
 

2 Tessalonicenses 2,1-11 
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Terceiro Segredo de Fátima 

E vimos n'uma luz emensa que é Deus: "algo semelhante a como se 
vêem as pessoas n'um espelho quando lhe passam por diante" um Bispo 
vestido de Branco "tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre". 
Varios outros Bispos, Sacerdotes, religiosos e religiosas subir uma 
escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande Cruz de 
troncos toscos como se fôra de sobreiro com a casca; o Santo Padre, 
antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas, e 
meio trémulo com andar vacilante, acabrunhado de dôr e pena, ia orando 
pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho; chegado ao 
cimo do monte, prostrado de juelhos aos pés da grande Cruz foi 
morto por um grupo de soldados que lhe dispararam varios tiros e 
setas, e assim mesmo foram morrendo uns trás outros os Bispos 
Sacerdotes, religiosos e religiosas e varias pessoas seculares, 
cavalheiros e senhoras de varias classes e posições. 

Nota: Este é o texto transcrito letra a letra da carta da irmã Lúcia, (daí as 
discordâncias ortográficas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com o assassinato do Papa, dar-se-á cumprimento ao Terceiro 
Segredo de Fátima. 
Terceiro Segredo de Fátima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

◄ ▲ ► 
ETAPA 17 - ELEIÇÃO DE UM PAPA MAU ▲ 

 
A seguir ao afastamento do último Papa Bom, será eleito pelo 

conclave um Papa Mau que vai querer permanecer no fausto de Roma, 
pois entretanto o comando da Igreja terá sido transferido 
para Jerusalém. 

Durante o tempo que este Papa Mau estiver à frente da Igreja, será 
o caos e serão abolidas grande parte das grandes Verdades Doutrinais 
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Zacarias 11,6 
6 Pois eis que suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das 

que estão perecendo, não procurará as errantes, não curará a ferida, 
nem apascentará a sã; mas comerá a carne das gordas, e lhes 
despedaçará as unhas. 

 
Agnès Marie - 10 de Fevereiro de 2000 

Satanás que dirige "a besta de dois chifres" (a franco-maçonaria 
eclesiástica) vai sentar-se por um tempo muito curto - pois Eu não o 
suportarei - no Trono de Pedro. Esse curto tempo será terrível. … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Romanos 11,25-26 
25 Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não vos 

gabeis de vossa sabedoria: esta cegueira de uma parte de Israel só 
durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. 

26 Então Israel em peso será salvo, como está escrito: Virá de Sião o 
libertador, apartará de Jacob a impiedade. 

 

e Tradições da Igreja. Será o pactuar com a religião única imposta pela 
ONU, a mando do anticristo. 

Zacarias 11,6 

 
 
 
 
 

Agnès Marie - 10 de Fevereiro de 2000 

 
 
 
 
 
 
 

◄ ▲ ► 
ETAPA 18 - CONVERSÃO DOS JUDEUS ▲ 

 
 
A vinda do anticristo será, segundo alguns exegetas, principalmente 

permitida por Deus, para castigar a incredulidade do povo judeu, por eles 
não terem acreditado no verdadeiro Jesus Cristo, Salvador da 
humanidade. Os Judeus serão os primeiros a acreditar que o anticristo 
será o verdadeiro cristo, o salvador que eles há tanto tempo aguardam. 
Mesmo sendo ténue o conhecimento que temos da mentalidade do povo 
judeu, é fácil de aceitar que eles não seguiriam nem acreditariam em 
ninguém que não fosse judeu. Mas, depois, de assistirem a toda a 
crueldade e perseguições movidas pelo anticristo, após o Milagre de 
Garabandal, e o assassinato do Papa na Terra Santa, converter-se-ão. 

O grande profeta da conversão dos judeus é São Paulo, através da 
sua epístola aos Romanos ao longo do capítulo 11, em que fala do povo 
judeu. 
Romanos 11,25-26 

 
 
 
Segundo o Padre Charles Arminjon, que cita os padres da Igreja no 

seu livro intitulado “O fim do mundo presente e os mistérios da vida 
futura”, página 16 da edição francesa, ele escreveu que uma das 
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João 5,43 
43 Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em 

seu próprio nome, haveis de recebê-lo... 
Nos últimos tempos surgirão também as Duas Testemunhas - Enoc e 

Elias, tal como profetizado no Apocalipse. 
 

Apocalipse 11,3-6 
3 Mas incumbirei às minhas duas testemunhas, vestidas de saco, de 

profetizarem por mil duzentos e sessenta dias. 
4 São eles as duas oliveiras e os dois candelabros que se mantêm 

diante do Senhor da terra. 
5 Se alguém lhes quiser causar dano, sairá fogo de suas bocas e 

devorará os inimigos. Com efeito, se alguém os quiser ferir, cumpre que 
assim seja morto. 

6 Esses homens têm o poder de fechar o céu para que não caia chuva 
durante os dias de sua profecia; têm poder sobre as águas, para 
transformá-las em sangue, e de ferir a terra, sempre que quiserem, com 
toda sorte de flagelos. 
 
 
 
 
 
 
 
Malaquias 3,23-24 

23 Vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e 
temível dia do Senhor, 

24 e ele converterá o coração dos pais para os filhos, e o coração dos 
filhos para os pais, para que Eu não tenha de vir a ferir a Terra com o 
anátema. 

 
 

principais motivações de Deus para permitir a aparição do anticristo, será 
a de enganar e castigar os judeus, fazendo-os crer que ele é o cristo, o 
salvador, por eles tão esperado. Já que não acreditaram no verdadeiro 
Cristo, serão punidos pelo falso. 

● O fim do mundo presente e os mistérios da vida futura  ► 

 
João 5,43 

 
 
 
 
 

Apocalipse 11,3-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A subsequente conversão dos judeus será devida, muito 

especialmente, à pregação destas Duas Testemunhas. Esta tese é 
defendida pelo Padre Charles Arminjon, baseado nos ensinamentos 
dos Padres da Igreja, e em que afirma que estas Duas 
Testemunhas terão um poder tal de pregação, que nunca houve 
anteriormente na história, e que será capaz de vencer a obstinação dos 
judeus. 
Malaquias 3,23-24 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.amen-etm.org/Fin%20du%20monde%20present%20-%20Padre%20Charles%20Arminjon.pdf
http://www.amen-etm.org/Fin%20du%20monde%20present%20-%20Padre%20Charles%20Arminjon.pdf
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Mensagem da Bem Aventurada Virgem Maria ao Frei David Lopez 

Não tenham medo dos três dias de trevas que virão sobre a Terra, 
porque aqueles que estão vivendo as mensagens e têm uma vida interior 
de oração serão alertados por uma voz interior com três dias a uma 
semana de antecedência das ocorrências. 

 

Cadernos de Maria Valtorta de 1943, 16 Setembro de 1943 

… 

Depois das guerras tremendas trazidas por Satanás à Terra mediante o seu 
mensageiro tenebroso: o Anticristo, sobrevirá o período da trégua *1 na qual, 
depois do vos haver mostrado com a prova cruenta de que dons pode ser 
obreiro Satanás, tratarei de vos atrair, colmando-vos de dons. 
… 
A Terra parecerá surgir de uma segunda criação, nova totalmente nos 
sentimentos que serão de paz e de concórdia entre os povos e de paz entre 
o Céu e a Terra. 
… 
Será o Reino do Espírito. O Reino de Deus que vós pedis - e não sabeis o 
que pedis porque nunca reflectem no «Pater noster». Onde quereis que 
venha o Reino de Deus se não for aos vossos corações? *2 Aí é onde deve 
iniciar-se Meu Reino sobre a Terra. Reino grande, ainda que sempre 
limitado. 
Depois virá o Reino sem confins, *3 nem de terra nem de tempo. O Reino 
Eterno que fará de vós habitantes eternos dos Céus, 
… 
E é então quando chegará o Meu dia grande e terrível. *4 Não um dia de vinte 
e quatro horas, pois o meu tempo tem outra medida. Chama-se-lhe «dia» 
porque é durante o dia quando se trabalha e Eu trabalharei naquele tempo. 
Levarei a cabo a última selecção dos viventes sobre a Terra que terá lugar 
no último desencadeamento de Satanás. 

 
 

◄ ▲ ► 
ETAPA 19 - AVISO INTERIOR DOS 3 DIAS DE TREVAS ▲ 

 
 
Nos tempos posteriores à Etapa 15, em que houve o Florescimento 

da Igreja, a Terra terá vivido um Tempo satânico, muito pior que o 
reinado do anticristo. Esse tempo culminará com os Três Dias de Trevas. 
Mensagem da Bem Aventurada Virgem Maria ao Frei David Lopez 

 
 
 
 
 

Cadernos de Maria Valtorta de 1943, 16 Setembro de 1943 
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É então quando se verá quais têm em  si o Reino de Deus e quais têm o de 
Satanás. Porque estes com  boca, actos e, sobretudo, com coração 
blasfemo, cometerão os últimos desrespeitos à Minha Lei e os últimos 
sacrilégios contra Deus, enquanto que os primeiros, os filhos e súbditos do 
Senhor - no tempo que assolará a Terra a última batalha com um horror 
indescritível - se a agarrarão à Minha Cruz, invocarão o Meu Nome salvífico 
e a Minha vinda como Juiz não os aterrorizará, antes será o seu gozo, já que 
os fiéis são os salvos, aqueles a que Joel chama os «resíduos» do Senhor, 
ou seja, aqueles que permanecerão no Senhor depois da pilhagem de 
Satanás. 
Benditos, benditos, benditos para sempre estes filhos Meus. Deles é o 
Paraíso eterno. Unidos com os fiéis ao Senhor de todos os tempos, 
possuirão a Deus cuja posse é a eterna bem-aventurança. 

Notas: 
*1 - Esta trégua será o tempo de Paz prometido em Fátima por Nossa 
Senhora. Durante esta trégua, satanás será lançado nas profundezas do 
inferno de onde não estará autorizado a sair, e por isso, não causará dano à 
humanidade durante esse período. Este encadeamento de Satanás nas 
profundezas do inferno deu-se dezenas de vezes ao longo da história da 
cristandade, tal como descrito na Mística Cidade de Deus da Maria de Jesus 
de Agreda. 
*2 - Esta trégua e Paz será vivida essencialmente nos nossos corações, e daí 
Jesus ainda considerar que é limitado esse Seu Reino. 
*3 - Depois desta trégua virão os Novos Céus e Nova Terra, após os Três 
Dias de Trevas. 
*4 - A narrativa recuou ligeiramente e é descrito o último ataque ou 
desencadeamento de Satanás contra a humanidade. A última vinda de 
Satanás serão os Três Dias de Trevas, o Armagedon ou o Grande Dia da 
Batalha do Senhor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◄ ▲ ► 
ETAPA 20 - APARECIMENTO DA CRUZ VERMELHA NO CÉU, 
INÍCIO DOS TRÊS DIAS DE TREVAS ▲ 

 
 
Após o Milagre de Garabandal, haverá um curto espaço de tempo 

para as pessoas se converterem, que coincidirá com o tempo de Paz e 
de florescimento da Igreja. 
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Mensagem da Bem Aventurada Virgem Maria ao Frei David Lopez, Agosto de 

1987 

Num dia com o céu azul e sem nuvens. A cor vermelha significa o sangue de 
Jesus, que nos redimiu, e o sangue dos mártires escolhidos por Deus nos 
dias de trevas. Esta Cruz será vista por toda a gente. Cristãos, pagãos, 
ateus, etc.. bem como por todos os preparados (entenda-se por preparados 
não só os Cristãos, porque há pessoas que nunca ouviram falar das 
Escrituras, mas também têm a voz de Deus no santuário das suas 
consciências) que serão guiados por Deus pelo caminho de Cristo. Eles 
receberão Graças para interpretar o significado da Cruz. 
  
Profecia de Joel 3,1-5 

Depois disto, acontecerá que derramarei o Meu Espírito sobre toda a carne: 
Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão; os vossos anciãos terão 
sonhos, e os vossos jovens terão visões; naqueles dias derramarei também 
o Meu Espírito sobre os escravos e as escravas. Farei aparecer prodígios no 
céu e na terra, sangue, fogo e turbilhões de fumo; o sol converter-se-á em 
trevas e a lua, em sangue, ao aproximar-se o grande e terrível dia do 
Senhor. Todo o que invocar o nome do Senhor será salvo... 
  
S. Mateus 24, 29-31 

Concluído esse breve Tempo de Conversão, virá o também 
profetizado Castigo de Garabandal, que culminará com os 3 Dias de 
Trevas, em que serão exterminados da face da Terra todos aqueles que 
não quiseram aderir a Deus e quiseram continuar a servir a satanás e as 
suas hostes infernais. 

Desde sempre na Igreja se falou nestes 3 Dias de Trevas, para os 
quais a Igreja sempre benzeu anualmente as Velas das Candeias, 
benzidas só no dia 2 de Fevereiro de cada ano, que brilharão durante 
esses 3 Dias de Trevas. Foi também para esse tempo que Nossa 
Senhora deu ao mundo as Velas de Lourdes. 

Liturgia das Velas de Lourdes  ◙ 
  
Será o Armagedon, ou a Batalha do Grande Dia do Deus Todo-

Poderoso, que culminará o Fim dos Fins, e corresponde ao derramar 
da Taça do Sexto Anjo do Apocalipse. 

 

Mensagem da Bem Aventurada Virgem Maria ao Frei David Lopez, 

Agosto de 1987 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profecia de Joel 3,1-5 

 
 
 
 
 
 
 

S. Mateus 24, 29-31 

 

http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaaoJuanAntonioeJoseLuisM.htm#Velas
http://www.amen-etm.org/Liturgia%20das%20Velas%20de%20Lourdes.pdf


REVELAÇÕES BÍBLICAS E PRIVADAS TRATADO  

 

356                                                                                                                                                                                                         356 

29 Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o Sol, e a Lua não 
dará a sua luz; as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão 
abalados. 
  
Jesus ao Padre Pio 

"A hora de Minha Vinda está próxima...um castigo espantoso dará 
testemunho do Meu poder...aqueles que esperarem em Mim e crerem em 
Minhas palavras não deverão ter medo, porque Eu não os abandonarei, tão 
pouco os que propagarem a minha mensagem. Aqueles que estiverem em 
estado de graça e buscarem a protecção de Minha Mãe não sofrerão 
prejuízo algum...a noite será muito fria, rugirá o vento, pouco depois ouvireis 
trovoadas...deveis trancar as portas e janelas e não falar com ninguém que 
estiver fora de vossa casa. Ajoelhai-vos diante de um crucifixo, arrependei-
vos dos vossos pecados pedindo a protecção de Minha Mãe. Não olheis para 
fora durante o terramoto...furacões de fogo se formarão nas nuvens 
estendendo tempestades por toda a terra. Virá uma chuva de fogo sem 
interrupção...o vento trará gases venenosos que se espalharão por toda a 
terra...mas em três noites terminarão os terramotos e no dia seguinte brilhará 
o sol. Os anjos do céu virão trazendo para a terra o espírito da paz e uma 
imensa gratidão transbordará naqueles que sobreviverem a este terrível juízo 
de Deus." 
 
Juan Antonio Gil 

Num mês de Novembro ocorrerão três dias de obscuridade, provocados 
pela passagem de um meteoro gigante, sensivelmente do tamanho da 
Terra. Estes serão os Três Dias de Trevas. 
Os cientistas já detectaram esta massa imensa que se dirige de encontro a 
Terra, estão convencidos de que chocará com ela, e de que só há 1% de 
probabilidades de isso não ocorrer. Já sabem a data provável do impacto e 
ainda não a desvendaram publicamente para não lançarem o pânico na 
humanidade. A NASA e outras agências dos Estado Unidos estão ao par 
destes acontecimentos futuros, bem como as Nações Unidas e a Rússia. A 
Virgem Maria disse que a seu tempo, serão os cientistas a desvendar a data 
destes três dias de obscuridade. Para os cientistas serão apenas 
acontecimentos naturais que ocorrerão, mas nós os cristãos sabemos que 
não vai ser assim, em que haverá também a intervenção de Deus e dos 
demónios. Foi o próprio governo dos Estados Unidos que fomentou e deu 
dados para serem feitos os filmes, "Impacto Profundo" e o "Armagedon", e 
outro se encontra em elaboração sobre os "Três Dias de Trevas". 
  

 
 
 

Jesus ao Padre Pio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Antonio Gil 
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Mateus 24,3 
27 E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus 
discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas, e 
que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◄ ▲ ► 
ETAPA 21 - FIM DOS TRÊS DIAS DE TREVAS, FIM DO MUNDO E 
INÍCIO DE UM TEMPO DE DEUS ▲ 

 
 
No fim dos Três Dias de Trevas, dar-se-á o Fim do Mundo, que não 

é sinónimo de fim da vida na Terra, mas sim, tal como nos ensinam as 
Sagradas Escrituras e a Doutrina da Igreja, é o fim do mundo imundo, 
o fim duma das três fontes de pecado, das quais as outras duas são a 
carne e o demónio. 
Mateus 24,3 

 

● Relação entre o Fim do Mundo e Fim dos Tempos ► 

 
Após o Fim do Mundo, toda a Criação dará entrada num Tempo de 

Deus, ou seja, aquele em que um ano é como mil, e em como mil é como 
um ano. Vai haver um lapso no Tempo, no qual passaremos à Vida 
Eterna, para uma outra Dimensão, a que aqui denominei "Um Tempo 
de Deus". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◄ ▲ ► 
ETAPA 22 - VINDA GORIOSA DE JESUS SOBRE AS NUVENS ▲ 

 
 
Após a Purificação da Terra, Jesus virá sobre as nuvens, em toda a 

Seu Esplendor e Glória, na qualidade de Cristo Rei do Universo, para 

FimdosTemposvsFimdoMundo.htm
http://www.amen-etm.org/FimdosTemposvsFimdoMundo.htm
http://www.amen-etm.org/FimdosTemposvsFimdoMundo.htm
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Mateus 24,3 
27 E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus 
discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas, e 
que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. 
 
Mateus 24,30 
30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todas as tribos da 
terra se lamentarão, e verão vir o Filho do homem sobre as nuvens do céu, 
com poder e grande Glória. 
  
Mateus 16,27 
27 Porque o Filho do homem há de vir na Glória de seu Pai, com os seus 
anjos; e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. 
  
Catecismo da Igreja Católica 

1038 - … 
Então Cristo virá «na sua glória, com todos os seus anjos (...). Todas as 
nações se reunirão na sua presença e Ele separará uns dos outros, ... 
  
Juan Antonio Gil 

No último destes Três Dias de Trevas, ver-se-á um ponto luminoso muito 
brilhante no céu, que crescerá e se transformará numa Cruz Luminosa que 
iluminará a Terra inteira. Será o anúncio da vinda Gloriosa de Jesus Cristo. 
  
Gobbi, 31/12/1992, par. 4 

Tenho-vos anunciado repetidas vezes que se aproxima o fim dos tempos e a 
vinda de Jesus na glória. 
  
Padre Gobbi 24 de Dezembro de 1985 

Assim também deve ser a sua segunda vinda, quando vier no esplendor de 
sua divindade, vindo sobre as nuvens do céu para instaurar seu Reino na 
glória. 
É necessário ainda hoje um grande silêncio para compreender o misterioso 
desígnio de Deus e saber ler os sinais dos tempos que viveis e que 
anunciam seu próximo retorno. 

julgar os vivos e os mortos, para tomar posse do Seu Reino, que não 
mais terá fim – Os Novos Céus e Nova Terra. 

Será nesta Vinda Gloriosa de Jesus, que Lhe será entregue, pelo 
Grande Monarca, o Reino de Transição do Povo de Deus. 

 
Mateus 24,3 

 
 
 
 

Mateus 24,30 

 
 
 
 

Mateus 16,27 

 
 
 

Catecismo da Igreja Católica 

 
 
 
 

Juan Antonio Gil 

 
 
 
 

Gobbi, 31/12/1992, par. 4 

 
 
 

Padre Gobbi 24 de Dezembro de 1985 
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Padre Gobbi 13 de Maio de 1991 

O Papa do meu segredo 
Hoje vos confirmo que este é o Papa do meu segredo; o Papa de quem falei 
às crianças durante as aparições; o Papa do meu amor e da minha dor. 
Quando este Papa tiver cumprido a missão que Jesus lhe confiou e Eu 
descer do céu para acolher o seu sacrifício, todos sereis envoltos por uma 
densa treva da apostasia, que terá se tornado então generalizada. 
Permanecerá fiel só aquele pequeno resto que, nestes anos, acolhendo o 
meu convite materno se deixou guardar no refúgio seguro do meu Coração 
Imaculado. 
E será este pequeno resto fiel, por Mim preparado e formado, que terá a 
missão de receber o Cristo que voltará a vós na glória, dando assim inicio à 
nova era que vos espera. 
  
Padre Gobbi 13 de Maio de 1990 
A humanidade viverá o momento do seu grande castigo e será assim 
preparada a receber o Senhor Jesus que voltará a vós na glória. 
 
Visão da Fanny Moisseieva 

Ao inesperado som das trombetas bateram fortemente os corações, em cada 
peito, e todos os homens quedaram paralisados pelo terror, enquanto os 
querubins entoaram mais forte o canto de Glória ao Senhor Deus de todos os 
povos. O celeste coro reluzia inteiro, com viva luz, fazendo parecer pálidas – 
ao compara-las – com as luzes das estrelas. Assim o mundo imortal descia 
entre os homens para despertar a fé: e pouco a pouco de todos os corações 
se desvanecia a dor, e com ela cessavam os suspiros. 
De súbito, calou também o som celestial e calou o temor das almas. O ar 
parecia dormir: os últimos acordes cessaram, rompendo-se bruscamente, e 
de novo a todos voltou o medo. Era terrível o silêncio: não se ouvia ao redor 
nenhum suspiro! Em meio a aquele silêncio, Ele descia do Céu! Ele quem? 
Era Jesus Cristo, nossa Glória, Dele é que está cheio todo o 
Universo. Oh! Com que alegria se acenderam todas as almas! Subiram aos 
céus invocações em várias línguas, porém um único era o pensamento de 
todas as mentes, e este pensamento era como um hino que se desprendia 
de todos os lábios. 
Cristo resplandecia igual a um sol radiante e no alto do Céu para Ele subia 
um hino, que se perdia depois, alegre e vitorioso no infinito. E se elevavam 
até Ele, alvoroçados, aqueles que eram dignos.(* Depois nós, os vivos, os 
que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles 

 
Padre Gobbi 13 de Maio de 1991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Gobbi 13 de Maio de 1990 
 
 
 

Visão da Fanny Moisseieva 
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sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para 
sempre com Ele. (I Tes 4, 17))  Cristo foi rodeado de uma coroa de glória 
universal, e com ternura miravam os povos o Seu rosto, e comparavam com 
Ele, as imagens terrenas Dele, para vivifica-las na própria fonte do Amor. 
Era, Seu rosto, de uma beleza inefável, e Sua auréola dourada resplandecia 
em raios infinitos. Dele emanava bondade e todo o Céu se embelezava com 
a Sua presença. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catecismo da Igreja Católica 

1038 - A ressurreição de todos os mortos, «justos e pecadores» (Act 24,15), 
há-de preceder o Juízo final. 

Então Cristo virá «na sua glória, com todos os seus anjos (...). Todas as 
nações se reunirão na sua presença e Ele separará uns dos outros, ... 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

◄ ▲ ► 
ETAPA 23 - RESSURREIÇÃO DA CARNE ▲ 

 
 
Com a Vinda Gloriosa de Jesus em toda a Sua Glória, dar-se-á 

a Ressurreição dos mortos, para serem Julgados pelo Cordeiro, no 
Juízo Final e Universal. 

Catecismo da Igreja Católica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◄ ▲ ► 
ETAPA 24 - ARREBATAMENTO DOS JUSTOS ▲ 

 
 
No início do Juízo Universal, dar-se-á o Arrebatamento dos Vivos e 

dos Ressuscitados, em direcção a Jesus, nos ares. Os Vivos irão 

http://www.amen-etm.org/Rezar.htm#Catecismo
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1Tessa 4, 17 

Depois nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com 
eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para 
sempre com o Senhor. 
  
1João 3,2 

Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que 
havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, 
seremos semelhantes a Ele; porque o veremos como Ele é. 
  
Agnès Marie - 7 de Fevereiro de 2000 
É isso, sabereis tudo isso já dentro de pouco tempo, no momento do Meu 
Regresso de Glória ao coração de todos pois a Verdade estará perante os 
vossos olhos deslumbrados e as vossas almas levadas ao Céu. Nunca 
mais esquecereis esse encontro com o vosso Deus, apenas trabalhareis 
mais ardente e alegremente para tornar a Terra capaz de Me receber como 
seu Rei e Senhor. Tendo conhecido a Glória tomareis a peito fazer com que 
ela desça à vossa Terra a fim de que todos a vejam eternamente. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

habitar posteriormente o Paraíso Terrestre, os Novos Céus e Nova 
Terra. E os Ressuscitados, irão para o Paraíso Celeste. 

Aos Vivos arrebatados será dado um Corpo Glorificado, 
semelhante ao corpo Glorioso de Jesus. Será com esse Corpo 
Glorificado, que nós, aqueles que agora ainda habitamos este planeta, 
iremos ser devolvidos aos Novos Céus e à Nova Terra. 

Tão extraordinário será esse Novo Corpo que Jesus nos vai dar, que 
impossível será imaginá-lo. Tudo o que possamos agora cogitar, será 
ultrapassado. Com esse Novo Corpo Glorificado, seremos capazes de 
fazer o que por excepção só foi concedido milagrosamente a alguns 
santos no passado, por exemplo, comunicação à distância, levitação, 
bilocação, dialogar com os Anjos e Santos do Céu, não contrairemos 
doenças nem seremos afectados por acidentes, etc., etc.. 

1Tessa 4, 17 

 

  

1João 3,2 

 
  
 

Agnès Marie - 7 de Fevereiro de 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◄ ▲ ► 
ETAPA 25 - JUÍZO FINAL ▲ 

 
 
Jesus "de novo há-de vir em Sua Glória, para julgar os vivos e 

os mortos; e o Seu Reino não terá fim." Isto rezamos nós no Credo 
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EXTRACTOS DO CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA 

V. O Juízo final 
1038 A ressurreição de todos os mortos, «justos e pecadores» (Act 24,15), 
há-de preceder o Juízo final. … 
Então Cristo virá «na sua glória, com todos os seus anjos (…). Todas as 
nações se reunirão na sua presença e Ele separará uns dos outros, … 
O Juízo final terá lugar quando for a vinda gloriosa de Cristo. Só o Pai 
sabe o dia e a hora, só Ele decide sobre a sua vinda. … 
  
Mateus 16,27 
27 Porque o Filho do homem há de vir na Glória de seu Pai, com os seus 
anjos; e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. 
  
Padre Ottavio Michellini, 14-1-76 - Últimos Tempos 
Só no fim se dará a terceira e última intervenção da Santíssima Virgem, que 
esmagará de novo, pela terceira vez, a cabeça de Satanás. 
Seguir-se-á o Juízo Final - separação definitiva do Paraíso e do inferno, ou 
seja, dos Bem Aventurados e dos danados. 
  
Visão da Fanny Moisseieva - Sinais que antecedem o Julgamento 

 Voltando-se para mim meu companheiro me advertiu que chegara o 
momento em que eu deveria ver o que ocorrerá, inexoravelmente, dentro de 
um número indeterminado de anos. E depois de suas palavras se apoderou 
de mim um sono profundo, um sono maravilhoso. E adormeci como se 
estivesse num sono letárgico. Durante este sonho se apresentou novamente 
meu companheiro e me falou: 
Virá o dia do juízo – você é testemunha viva – olha de novo atentamente 
para que depois te recordes de tudo. Que acontecerá nos dias do Juízo 
Universal? O espírito do mal se apoderará dos corações humanos até a 
última centelha da fé, e encherá as mentes de inúteis vaidades, tornando 

de todas as vezes que participamos na Santa Missa, e assim afirmando, 
nos confessamos Católicos. 

Este tema é suficientemente abordado e explicado na AMEN: 
 

● Relação entre o Fim do Mundo e Fim dos Tempos ► 

 
Para este Juízo Final e Universal, dar-se-á a Ressurreição dos 

mortos e o Arrebatamento dos vivos, que irão passar aos Novos Céus e 
Nova Terra. 
EXTRACTO DO CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mateus 16,27 

 
 
 

Padre Ottavio Michellini, 14-1-76 - Últimos Tempos 
 
 
 
 
 

Visão da Fanny Moisseieva - Sinais que antecedem o Julgamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amen-etm.org/FimdosTemposvsFimdoMundo.htm
http://www.amen-etm.org/FimdosTemposvsFimdoMundo.htm
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seus sentimentos em pedras inanimadas. Os povos, dissolutos, estarão de 
todo descontentes, não mais terão confiança uns nos outros, não mais 
existirá o verdadeiro amor e morrerão os que dirigem o mundo. Levanta-te e 
olha! 
 … Segue-se a descrição de toda a Vinda Gloriosa e do Juízo Universal. 
 

● Texto integral da Visão da Vinda Gloriosa e do Juízo Universal ► 

 
Cadernos de Maria Valtorta 1943 - 18 de Novembro de 1943 

«… Se agora é o momento em que legiões de anjos às ordens de Deus 
lutam contra legiões de demónios que querem submeter a Terra, então será 
o tempo em que legiões de justos ararão a Terra preparando-a para a 
Palavra, que reinará uma só vez sobre a Terra antes da desaparição do 
mundo. Onde está o Mestre aí estão os discípulos, e vós estareis porque 
haveis amado o Mestre mais que a vós próprios, estareis ali onde dê a última 
lição. E depois com Ele, cortejo de luz atrás da Luz que sobe aos Céus, 
voltareis à morada a rogar pelos viventes da hora final e esperar a Hora do 
Juízo no que todavia estareis junto ao Meu Filho, não já Salvador, mas 
sim como Juiz do mundo, porque o tempo da salvação haverá passado e 
se haverá cumprido o número dos eleitos. Triunfo no vosso triunfo será esse 
momento, filhos. E porque vos amo vos digo que não deveis pôr medida no 
desejo veemente de conquistar a santidade, porque essa hora será tal para 
vós que milhares de vidas imoladas por ela e tesouros da Terra deixados por 
esse tesouro, não seriam suficientes para igualar a glória desse momento e a 
beatitude da posse eterna de Deus.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cadernos de Maria Valtorta 1943 - 18 de Novembro de 1943 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◄ ▲ ► 
ETAPA 26 - ACORRENTAMENTO DOS DEMÓNIOS NO INFERNO ▲ 

 
Depois do Juízo Universal, os demónios e todas as criaturas 

condenadas, os outros espíritos malignos, serão lançados no fogo do 
inferno por toda a Eternidade, de onde não sairão mais. 

http://www.amen-etm.org/VisaodoProximoJuizoUniversaldaFannyMoisseieva.htm
http://www.amen-etm.org/VisaodoProximoJuizoUniversaldaFannyMoisseieva.htm
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Padre Ottavio Michellini, 26-5-76 

Nesse terrível dia em que resplandecerá a Justiça Divina, ele ver-se-á 
privado da possibilidade de continuar a causar prejuízo. Então, terá 
vergonhosamente que admitir que ele, Lúcifer, a criatura mais bela do 
Universo, a criatura mais inteligente e mais poderosa, foi vencido por uma 
frágil criatura humana, bem inferior a ele por natureza, mas imensamente 
superior por Graça. 
Esse será o seu humilhante tormento por toda a Eternidade. Não menor 
tormento sofrerão as almas condenadas, em especial os consagrados 
traidores, pelos quais te convido a rezar e a oferecer, a fim de que eles se 
convertam e vivam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Ottavio Michellini, 26-5-76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◄ ▲ ► 
ETAPA 27 - DEVOLUÇÃO DOS JUSTOS AO PLANETA TERRA, 
INÍCIO DOS NOVOS CÉUS E NOVA TERRA▲ 

 
 
Depois do Arrebatamento e do Juízo Universal, os escolhidos serão 

devolvidos à Terra, mas já serão os Novos Céus e uma Nova Terra. Tudo 
terá sido purificado e será um Novo Paraíso Terrestre, ainda melhor que 
o primeiro, onde habitaram Adão e Eva. Será o início do Oitavo Dia 

Na primeira fase dos Novos Céus e Nova Terra, haverá a 
reorganização, mas assistida pelos Anjos e Santos do Céu, que virão em 
nosso auxílio. 

A Natureza será inteiramente transformada. A organização social 
será idêntica à organização que existe no Paraíso Celeste. O Reino de 
Jesus Cristo será implantado sobre toda a Terra e toda a Criatura, em 
que todas as criaturas serão submissas e adoradoras do único e 
verdadeiro Deus, viverá entre nós. Haverá uma só Igreja, a Católica e 
um só Pastor, Jesus. Haverá uma comunicação entre os vivos que foram 
arrebatados e os Anjos e Santos do Céu. Não mais haverá doenças nem 
qualquer tipo de acidentes ou de pecado. 

Será um Reino de Paz, Amor e Felicidade, em que seremos 
liderados por o Rei escolhido por Deus e ao qual se juntarão outros, mas 
todos unidos e submissos a Jesus e à Sua Igreja. 
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Mensagem de Jesus a Agnès Marie em 6 de Dezembro de 1999 

Uma vez que queres apreender bem o Meu pensamento, Eu te preciso 
novamente que suscitarei esse chefe do combate contra o mal, o chefe da 
cruzada de Amor, depois de graves acontecimentos em França; Eu lhe 
darei a vitória e todos verão que Eu estou com ele. Então Eu o consagrarei 
rei, para que finalmente, ele estabeleça o Meu Reino de Paz e de Justiça: só 
então Eu mesmo poderei reinar pois cada um terá feito o caminho interior 
necessário para possibilitar a Minha Vinda. Então, como já 
compreendeste, Eu reunirei na Minha cabeça a coroa real e a tiara papal. 
 
 
EXTRACTOS DO CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA 

VI. A esperança dos Novos Céus e Nova Terra 
1042 No fim dos tempos, o Reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois 
do Juízo final, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em 
corpo e alma, e o próprio Universo será renovado. … 
1043 A esta misteriosa renovação, que há-de transformar a humanidade e 
o mundo, a Sagrada Escritura chama «os Novos Céus e Nova Terra» (2Pe 
3,13). Será a realização definitiva do desígnio divino de «reunir sob a chefia 
de Cristo todas as coisas que há nos Céus e na Terra» (Ef 1,10). 
  
2S.Pedro 3,13 
13 Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma 
nova terra, nos quais habita a justiça. 
  
Isaías 65,17 
17 Pois eis que eu crio novos céus e nova terra; e não haverá lembrança das 
coisas passadas, nem mais se recordarão. 
  
Isaías 66,22 
22 Pois, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, durarão diante 
de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. 
 
  
Isaías 4,40 
40 Todo vale será levantado, e será abatido todo monte e todo outeiro; e o 
terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso, aplanado. 
  
Isaías 35,5-10 

Mensagem de Jesus a Agnès Marie em 6 de Dezembro de 1999 

 
 
 

Será Jerusalém Celeste descida do Céu. 
 
 
 
 
 
 

EXTRACTOS DO CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2S.Pedro 3,13 

 
 
 

Isaías 65,17 

 
 
 

Isaías 66,22 

 
 
 
 

Isaías 4,40 

 
 
 

Isaías 35,5-10 
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5 Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se 
desimpedirão. 
6 Então o coxo saltará como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria; 
porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. 
7 E a miragem tornar-se-á em lago, e a terra sedenta em mananciais de 
águas; e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e 
juncos. 
8 E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo; o 
imundo não passará por ele, mas será para os remidos. Os caminhantes, até 
mesmo os loucos, nele não errarão. 
9 Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá por ele, nem se achará nele; 
mas os redimidos andarão por ele. 
10 E os resgatados do Senhor voltarão; e virão a Sião com júbilo, e alegria 
eterna haverá sobre as suas cabeças; gozo e alegria alcançarão, e deles 
fugirá a tristeza e o gemido. 
  
Isaías 11,6-9 
6 Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará; e o 
bezerro, e o leão novo e o animal cevado viverão juntos; e um menino 
pequeno os conduzirá. 
7 A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão; e o leão 
comerá palha como o boi. 
8 A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá 
a sua mão na cova da víbora. 
9 Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte; porque a 
terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas enchem o mar. 
 
Isaías 65,18-24 
18 Mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio; porque crio 
para Jerusalém motivo de exultação e para o seu povo motivo de gozo. 
19 E exultarei em Jerusalém, e folgarei no meu povo; e nunca mais se ouvirá 
nela voz de choro nem voz de clamor. 
20 Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha 
cumprido os seus dias; porque o menino morrerá de cem anos; mas o 
pecador de cem anos será amaldiçoado. 
21 E eles edificarão casas, e as habitarão; e plantarão vinhas, e comerão o 
fruto delas. 
22 Não edificarão para que outros habitem; não plantarão para que outros 
comam; porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os 
meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isaías 11,6-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isaías 65,18-24 
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23 Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade; porque serão 
a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão 
com eles. 
24 E acontecerá que, antes de clamarem eles, eu responderei; e estando eles 
ainda falando, eu os ouvirei. 
  
Apocalipse 21,1-4 
1 E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já se foram o primeiro céu e a 
primeira terra, e o mar já não existe. 
2 E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, 
vestida como uma esposa que se preparou para o seu marido. 
3 E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de 
Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, 
e Deus mesmo estará com eles. 
4 Ele enxugará de seus olhos toda lágrima; e não haverá mais morte, nem 
haverá mais pranto, nem lamento, nem dor; porque já as primeiras coisas 
são passadas. 
  
Mensagem de La Salette 

Então a água e o fogo purificarão a Terra e consumirão todas as obras do 
orgulho dos homens e tudo será renovado: Deus será servido e glorificado. 
  
Agnès Marie, 10 de Fevereiro de 2000 

A vida que vos espera, aquela que a humanidade deveria ter encontrado se 
Adão e Eva não se tivessem deixado seduzir pelo diabo, é maravilhosa; É a 
vida da alma mais perto do Coração do Pai. Vós sereis os Viventes na Graça 
pelo Espírito Santo de Deus que vai reinar: a Sabedoria divina vai reinar! 
Que maravilha esta vida do Espírito para todas as almas fiéis a Cristo! 
Vós não reconhecereis a vossa Terra nem os vossos corpos 
transfigurados pela Minha Vinda em Glória. 
Entretanto, Eu vo-lo disse, o combate espiritual da Vontade de Amor e da 
Paz continuará. Sereis nisso ajudados pelos Anjos e Santos do Céu 
tornados visíveis aos vossos olhos. Eles ajudar-vos-ão a reconstruir as 
vossas casas, as vossas aldeias e as vossas igrejas, caso contrário ficaríeis 
desencorajados perante a envergadura da tarefa! Deveis aprender a viver na 
graça, a viver no amor, com a Minha Presença plantada como uma cruz no 
vosso coração. 
Vós sereis o pequeno resto de Israel, seguireis o rei de Meu Coração 
que vos terei dado durante os dias mais sombrios do período 
precedente. Ele conduzir-vos-á à Terra prometida que é o Meu Reino 

 
 
 
 

 
Apocalipse 21,1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensagem de La Salette 

 
 
 

Agnès Marie, 10 de Fevereiro de 2000 
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visível na vossa Terra. Eu venho purificar os corpos, as almas e a Terra 
para Me receber em toda a Minha Glória. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todas estas profecias, cumprir-se-ão nos próximos anos e 

durante esta nossa geração, tal como profetizado nas 
Revelações Divinas, Públicas e Privadas.  

 
O dia e a hora não são do nosso conhecimento, mas o limite para 

que tudo se cumpra já foi definido por Deus Pai e profetizado a todo 
o mundo.  

Os Sinais dos Tempos estão todos aí, e não mentem! 
 

Esta cronologia poderá não ser totalmente exacta e 
poderão verificar-se pequenas flutuações no tempo, mas 
todas as Etapas cumprir-se-ão. 

 
O Tempo urge! Ele está a chegar! Preparemo-nos … para não 

sermos apanhados desprevenidos! 
 
 

▲ 
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Nesta fase final desta obra, depois de termos indagado sobre a 

própria Criação do homem, do seu ser e do seu devir, depois de termos 
posto a descoberto o inimigo da humanidade e os seus estratagemas, 
depois de nos termos inteirado dos perigos que nos ameaçam, depois 
de tomarmos consciência de que caminhamos à beira do abismo, depois 
de enchermos o nosso coração de Esperança com o Paraíso Terrestre 
que nos aguarda no limiar do Terceiro Milénio, resta-nos tomarmos 
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João 14,6 
6 Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; 
ninguém vem ao Pai, senão por mim. 

 
 
 
 

S. Luís de Monfort, Tratado da Verdadeira Devoção à S.V.M., 216.1 
216.1 Porque não te aproximarás de Jesus por ti mesmo, mas sempre por 
esta boa Mãe; 
 
S. Luís de Monfort, Tratado da Verdadeira Devoção à S.V.M., 218 
218 Maria é um lugar santo, o Santo dos Santos, onde os santos são 
formados e moldados. 
 

S. Luís de Monfort, Tratado da Verdadeira Devoção à S.V.M., 219 
219 Aquele que é lançado nesta forma divina depressa é formado e 
moldado em Jesus Cristo e Jesus Cristo nele: Facilmente e em pouco 
tempo se tornará deus, pois é lançado na própria forma que formou um 
Deus. 
 
 
Génesis 3,4-5 
4 Disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis. 
5 Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos 
olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal.  
 
Lucas 1,46-47 
46 Disse então Maria: A minha alma engrandece o Senhor, 
47 e meu espírito exulta em Deus em meu Salvador, 
48 porque pôs os olhos na humildade da Sua serva. 

 
 
 

João 19,26 
26 Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele 
amava, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. 

 
 
 

conhecimento do Caminho a seguir e das armas colocadas à nossa 
disposição para nos defendermos dos nossos inimigos, para chegarmos 
ilesos aos Novos Céus e Nova Terra Prometida. 

O Caminho a seguirmos é obviamente Jesus Cristo.  
João 14,6 

Jesus não é um caminho, mas sim, é O único caminho para Deus, e só 
através d'Ele se vai ao Pai. 

A forma de percorrermos esse Caminho é pela mão da Virgem Maria, 
Mãe de Deus e Mãe Nossa. Foi a Virgem Maria que conduziu os 
Apóstolos nos primórdios do cristianismo, e é Ela também agora que nos 
conduzirá com segurança a Jesus.  
S. Luís de Monfort, Tratado da Verdadeira Devoção à S.V.M., 216.1 

 

 
 

S. Luís de Monfort, Tratado da Verdadeira Devoção à S.V.M., 218 

 

 
 

S. Luís de Monfort, Tratado da Verdadeira Devoção à S.V.M., 219 

 
 
 
Foi o orgulho que fez cair os anjos rebeldes. Foi o orgulho que fez cair 

Eva e Adão, querendo ser iguais a Deus através de comerem o fruto da 
árvore proibida.  
Génesis 3 

 
 
A humildade foi a virtude que se opôs ao orgulho. Foi a humildade da 

Virgem Maria que fez d'Ela a Esposa do Espírito Santo e a Mãe de Deus.  
Lucas 1,46-47 

 
 
Pois há-de ser também a humildade, a pedra de toque, de todo aquele 

que quiser participar da Glória de Deus na Eternidade. 
Jesus Cristo foi o ser, gerado não criado, mais humilde que pisou a 

Terra. A Virgem Maria foi a criatura mais humilde que pisou a Terra. 
Jesus Cristo tornou-nos do alto da cruz filhos da Virgem Maria. 

João 19,26 
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Mateus 5,47 
47 Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. 

 
1S.Pedro 1,14-16 
14 Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que 
antes tínheis na vossa ignorância, 
15 mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também 
santos em todo o vosso procedimento, 
16 porquanto está escrito: Sereis santos, porque Eu sou Santo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Nesse momento transcendente fomos tornados irmãos de Jesus 

Cristo e filhos de Deus Pai, destinados a sermos por Sua Vontade 
participantes, um dia mais tarde, da Sua Glória. Mas para isso, temos de 
voluntariamente sermos humildes como a Nossa Mãe do Céu, para que 
através d'Ela sermos levados a Jesus, e por Ele redimidos, salvos e 
elevados ao seio do Pai por toda a Eternidade. 

 
 

A Santificação ▲ 
 
Só através da Humildade poderemos percorrer o Caminho traçado 

por Jesus, que é Ele próprio, com Amor e Caridade. A este processo, 
podemos nós chamar a Santificação. Através da santificação, a alma 
torna-se pura e isenta de qualquer mancha, causada quer pelo pecado 
original quer pelos outros pecados cometidos durante a nossa vida 
terrena. Este processo de santificação, que é também de purificação, dá-
se enquanto vivemos na Terra, e depois da morte do corpo, no 
Purgatório. Só depois de totalmente purificados, alcançamos a 
santidade. Só então somos santos, e podemos entrar no Paraíso 
Celeste. Só então, purificados pelo Amor abrasador de Deus, límpidos e 
resplandecentes como a própria Luz que nos purificou, podemos ser 
levados à Sua presença e sermos capazes de O encarar face a face. Só 
aí atingiremos a total Felicidade e Glória Eternas, participantes da suma 
Majestade e Glória da Santíssima Trindade. 

 

É por isto que Deus quer que nós sejamos santos. 
Mateus 5,47 

 
1S.Pedro 1,14-16 

 
 
 
 
 
 

A Vontade de Deus é que nos unamos a Ele através da nossa 
santificação, mas porque nos ama, dá-nos a liberdade de nos 
autodeterminarmos. A alma, assim livre para optar entre o Caminho da 
Salvação e outros caminhos que conduzem à perdição eterna, vive a sua 
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Padre Ottavio Michellini, 7-6-76 

Por outras palavras, Eu não salvo o homem sem a colaboração do 
homem, de modo que o problema central é: Deus salva o homem, mas 
quer a sua colaboração na luta contra as forças do mal. Elas existem em 
vós, por causa do pecado original causado pelo demónio, que se 
encarniça contra cada homem e, em especial, contra o cristão.  
Satanás, nesta luta contra a Humanidade, tem como aliado o mundo, 
que lhe pertence.  
Este é o quadro da Pastoral; tudo o resto é a moldura. Ora, o mal de hoje 
é dar realce à moldura e pouco relevo ao quadro que ela enquadra.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vida terrena. Deus, porque nos ama, não força a criatura pelo Caminho 
da Salvação. Deus necessita do nosso "sim", para nos salvar. 

Nesta caminhada de Santificação, devemos usar de actos de 
Caridade, para mais fácil e eficazmente nos purificarmos dos pecados já 
cometidos, pois a caridade tem uma forte acção purificadora. 

 
 

Conversão e Mudança de vida ▲ 
 
Este "sim" que nós temos que dar a Deus, mais cedo ou mais 

tarde, se quisermos salvar a nossa alma, implica uma conversão da 
nossa vida, implica, como um grande santo afirmava, dar meia volta. 
Porquê meia volta? Porque habitualmente nós vivemos de costas 
voltadas para Deus, e por isso necessitamos dar meia volta para 
ficarmos voltados para Ele, antes de iniciarmos a nossa caminhada em 
direcção a Ele. Não basta estarmos voltados para Deus. É necessário 
caminharmos e avançarmos em direcção a Deus. 
Padre Ottavio Michellini, 7-6-76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O primeiro grande sinal  da conversão de uma alma, é o seu 

desapego às coisas do mundo. Este é um sinal seguro que era apontado 
por Santo Afonso Maria de Ligório. Se há uma alma ainda muito apegada 
às coisas do mundo, à riqueza, aos prazeres, ao poder, aos 
divertimentos, aos luxos, às modas, ao consumo, à televisão, aos 
espectáculos mundanos, então isso é sinal seguro de que ainda não 
iniciou a sua conversão. E esta coisa de conversão não é coisa de um 
momento, mas sim para a vida inteira e só acaba, quando acaba a vida 
terrena. A conversão é batalha que se trava diariamente. 

É importante termos esta noção e saber deste sinal, para podermos 
aferir da maior ou menor necessidade de rezar e ajudar determinadas 
almas. Não se trata de julgar, mas de termos os olhos abertos e 
constatar, com amor e caridade, se determinadas almas precisam de ser 
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auxiliadas. Este aferir do estado das almas é importante, na medida em 
que não há maior caridade do que a de salvar uma alma da perdição 
eterna. É mais importante o bem que se possa fazer a nível espiritual do 
que a nível corporal, e por isso é preciso estar atentos a esta situação, 
muito em especial com relação a nós próprios. Este aferir, de certa 
maneira implica uma certa dose de julgamento, mas é um julgamento 
saudável, porque não implica condenação da nossa parte, mas sim, uma 
tentativa de diagnóstico para poder ajudar mais eficazmente. Aliás, Não 
nos está vedado o julgamento dos outros, mas a advertência que nos foi 
feita por Jesus, foi de "como julgares assim serás julgado". 

É pois muito importante cada um de nós fazer um atento exame 
minucioso da nossa vida e vermos quais os pontos fracos, para tentar 
mudarmos o curso da nossa existência. 

É corrente falarmos com pessoas que dizem acreditar em Deus, que 
dizem amar a Deus e se dizem católicos, mas, ficamos perplexos ao 
constatarmos de que as suas vidas não estão de acordo com aquilo que 
supomos deveria ser a de uma vivência cristã. Na realidade, esta é a 
situação em que se encontra a maioria esmagadora  de todos nós. Esta 
é a hipocrisia com que nos habituámos a compactuar no dia a dia, 
escondendo de nós próprios os nossos defeitos e os nossos pecados, 
para ficarmos a bem com as nossas consciências. Passamos a pensar 
como vivemos, e não vivemos como pensamos. A nossa vida passa a 
determinar a forma de pensarmos, em vez do que deveria ser, ou seja, 
devíamos primeiro pensar, e depois passar a viver de acordo com o que 
pensamos. E este pensar, obviamente deve ser pautado, não pela nossa 
cabeça, mas sim pela cabeça e pelos mandamentos de Deus. Devemos 
em todas as circunstâncias adequar a nossa maneira de pensar com a 
de Jesus Cristo. A nossa inteligência deve se utilizada no sentido de a 
cada momento nos adequarmos mais e mais à maneira de Jesus Cristo 
amar, pensar e viver. A nossa razão deve dar cada vez mais lugar ao 
coração, sede e fonte do amor divino dentro do homem. O coração é 
simbolicamente o lugar onde Deus pretende habitar em nós. Deus é 
Amor e quer instalar esse Amor no nosso coração. Esta transferência da 
razão para o coração é fonte de santificação e em si mesma, conversão. 
Esta transferência da razão para o coração é um acto de suma 
inteligência de Sabedoria Divina. Em tudo o que diz respeito à área 
espiritual do ser humano, deve ser utilizado o coração, que é a sede do 
Amor de Jesus Cristo, permanentemente iluminado pelo Espírito Santo, 
e colocado em conformidade com os ensinamentos de Jesus. É com o 
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coração que temos de a todo o momento aferir da adequação da nossa 
vida à Vontade de Deus, à Sua Lei de Amor. 

Esta transferência da razão para o coração, é o acto máximo que a 
razão pode atingir, pois implica o maior dos actos que o homem pode 
assumir, que é o de se anular a si a à sua vontade, para se entregar 
inteiramente ao pensar e à Vontade de Deus. O último e o maior dos 
actos em que nós devemos utilizar a nossa razão e a nossa inteligência, 
em matéria espiritual, é precisamente o de a deixarmos de utilizar em 
tudo aquilo que diz respeito à esfera espiritual. Nesta esfera espiritual, 
não podemos tentar pôr nada de nosso, mas sim aceitar tudo o que foi 
determinado por Deus, pelo nosso Criador, pelo nosso Salvador. Ele sim 
sabe e está bem colocado para nos ensinar e dizer como é. Nós nada 
somos ao pé d'Ele, e tudo temos a esperar d'Ele. É este passo 
gigantesco que tem de ser dado para iniciarmos o nosso processo de 
conversão. A chave do sucesso para este passo ser dado é a 
HUMILDADE. Temos no mais profundo do nosso coração admitir que 
não somos nada, e de que Deus é tudo. Sem humildade, este passo 
nunca pode ser dado. 

Se conseguirmos pois em humildade dar este passo, Deus encher-
nos-á de imediato, e a nossa vida sofrerá a mais profunda das 
transformações. Verdadeiramente Deus começará a ser tudo para nós, 
e a partir desse momento só desejaremos fazer a Sua Vontade, amá-lO 
e servi-lO. 

A partir do início da nossa conversão, podemos então começar a 
afirmar com uma certa verdade de que amamos a Deus. A partir desse 
momento, só teremos um objectivo na nossa vida, o de nos 
aproximarmos mais d'Ele. E quanto mais nos aproximarmos mais de 
Deus, mais consciência tomaremos dos nossos pecados, das nossas 
fraquezas, das nossas infidelidades, da nossa miséria e do quão 
pequeno e imperfeito é o nosso amor por Deus. A partir desse momento, 
tudo o que fizermos para Deus, directamente para Ele ou através do 
nosso "próximo", acharemos sempre pouco. Então começaremos a nos 
desinteressarmos das coisas do mundo e a só pensar em Deus. Este 
passo, tão simples, é difícil de dar, porque implica numa primeira fase, 
uma renúncia de si mesmo e das coisas do mundo, mas logo a seguir 
vem em compensação a posse de tudo aquilo que o homem anseia, tudo 
aquilo que o pode levar à plenitude do seu ser e da sua felicidade, que 
é o sentir-se amado por um Deus, ser-se amado por Deus, ser-se amado 
pelo Deus todo Poderoso, sentir-se verdadeiramente filho de Deus. Só 
este despojamento das coisas do mundo e a posse de Deus, traz a 
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S. Mateus 7,14 
13 Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o 
caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. 
14 E porque estreita é a porta, e estreito o caminho que conduz à vida, e 
poucos são os que a encontram. 

 
 
 
 
 

felicidade tão desejada pelo homem. Neste momento, tornar-se-á visível 
aos outros que nos rodeiam, que algo se passou de importante, porque 
será dado o primeiro sinal da nossa conversão: o desinteresse pelas 
coisas do mundo. 

Logo após termos iniciado a nossa conversão, teremos aquilo a que 
eu chamo os "sinais exteriores do amor a Deus". Estes "sinais exteriores 
do amor a Deus" são semelhantes aos da paixão que sentimos pelo sexo 
oposto, quando nos apaixonamos por alguém. Quando pois quisermos 
saber se realmente amamos a Deus, analisemos se: 

- Só pensamos nEle. 
- Só queremos estar com Ele. 
- Só falamos d'Ele a toda a gente. 
- Só queremos apresentá-lO a toda gente. 
- Só queremos fazer a Sua Vontade para lhe agradar. 
- Só pensamos em Lhe oferecer prendas. 
- Sofremos quando não estamos com Ele. 
- Estamos dispostos a tudo e todos abandonar para estar com Ele. 
Quando todos estes sinais estiverem presentes na nossa relação com 

Deus, então só aí podemos dizer sem hipocrisia de que amamos a Deus. 
Antes disto, tenhamos a decência e a coragem de assumir de que não 
amamos a Deus, e se o quisermos amar, então temos de dar meia volta 
na nossa vida. 

 
Depois de iniciarmos este nosso próprio processo de conversão, 

imediatamente nos sentiremos impelidos a nos virar para os outros, e a 
todo o momento avaliarmos se o que fazemos está de acordo com a 
Vontade Deus. É um Caminho que se inicia e que é não é fácil de 
percorrer, é um Caminho íngreme, a subir, cheio de pedras e com muitos 
perigos a nos espreitar, e tem de ser levado com uma cruz às costas. Só 
com o auxílio de Deus é possível percorrer este Caminho, em humildade 
e cheios de amor, por Deus e pelo próximo. Para este Caminho, só há 
uma porta, que é estreita e difícil de dar com ela sem o auxílio de Deus. 
S. Mateus 7,14 

 
 
 

A mudança de vida antecede, pois, imperiosamente a nossa caminhada 
para Deus. 
A mudança de vida é o nosso primeiro passo no caminho da santificação. 
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1ª Aparição de Fátima, Memórias da irmã Lúcia 

É então que a Senhora, qual Mãe amargurada, pede aos pequenos: 
- "Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que 
Ele quiser mandar-vos, em acto de reparação pelos pecados com que é 
ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores"? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. Mateus 4,2 
2 Depois de passar quarenta dias e quarenta noites sem comer, Jesus 
teve fome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mas a resistência que o homem opõe a esta atitude de humildade, é que 
provoca o estado do mundo em que vivemos, cheio de orgulho, e por 
isso a preocupação da nossa Boa Mãe do Céu, a Virgem Maria, que 
desde Fátima pede a nossa conversão. 
1ª Aparição de Fátima, Memórias da irmã Lúcia 

 
 
 
 
Não tenhamos a veleidade de pensar que dos pecadores de que a 
Virgem Maria fala, são os outros. Pecadores somos todos nós. Não são 
só aqueles que consideramos que andam afundados no mundo dos 
sentidos, da droga, da prostituição, do prazer, da violência, da corrupção 
e do dinheiro que são os pecadores. Em certa medida, nós também 
somos pecadores e é a nós que Jesus espera de braços abertos, depois 
da nossa conversão, da nossa mudança de vida. 
Disse Jesus a uma das suas almas queridas: 
 
«Se vós Me amásseis, continuaríeis a rezar pela conversão de todos 
os Meus filhos que não tem consciência (do estado em que estão) 
e vivem ainda sob o poder de satanás. 
E noutra passagem: 
Lembra-lhes, de novo, que Eu rejubilo, não pela morte de um ser 
malvado e rebelde, mas pela conversão de um homem malvado e 
rebelde que muda de comportamento, a fim de assegurar a sua vida. 
 
Neste combate, do qual só poderemos sair vitoriosos, se estivermos 
cheios e protegidos pelo Espírito Santo, far-nos-á passar por difíceis 
provações, sofrimentos, agruras, dolorosa purificação, tal como as 
passou o Jesus Cristo, Nosso Mestre e Senhor.  
S. Mateus 4,2 

 
Esta fase de mortificação dos sentidos que Jesus nos aconselha a 
seguir, com o seu próprio exemplo de Vida, descreve-a 
maravilhosamente também S. João da Cruz na "Subida do Monte 
Carmelo", como sendo a "noite escura", e que só depois de a 
atravessarmos, atingiremos a união com Deus.  
Esta fase de purificação passa também pelo abandono voluntário das 
coisas do mundo, como o propõe de uma  maneira tão eficaz S. Luís 
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Santa Brígida, Livro 1 - Revelação XI - Pág. 53 

Eu sou o teu Deus, que sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem 
numa só pessoa, fui crucificado, e que em cada dia que passa estou nas 
mãos dos sacerdotes. 

Todas as vezes que me rezares uma oração, dirás que se faça a minha 
vontade e não a tua; porque quando tu pedes pelos condenados, não te 
oiço, nem quando tu pedes o que é contra a tua salvação. Assim, 
convém que  tu subordines a tua vontade à minha, porque alcançarás 
todas as coisas e te darei o que te convém. 

Há muitos que rezam, mas não com intenção recta, e por isso não 
merecem ser ouvidos; por isso é que te digo que há três classes de 
pessoas que me servem. 

Os primeiros, são os que crêem que sou Deus, dador de todas as 
coisas e omnipotente. 

Estes servem-me porque lhes dei bens e honras, mas não apreciam 
minimamente as coisas do céu, e a troco de terem neste mundo aquilo 
que desejam, perderiam com gosto o céu. 

A estes tudo lhes sucede bem e com prosperidade segundo o que 
desejam, e desta maneira perdendo os bens eternos. Remunero-os em 
bens temporais todo o bem que fazem por Mim, pagando-lhes tudo sem 
excepção até o último centavo. 

Os segundos, são os que crêem que sou o Deus omnipotente e Juiz 
rigoroso, e como tal tudo fazem por medo do castigo, mas não pelo amor 
que tenham à glória. Se não fora pelo temor que têm, eles não me 
serviriam. 

Os terceiros, enfim, que crêem que sou o Criador de todas as coisas 
e verdadeiro Deus, justo e misericordioso. Estes Me servem, não por 
medo da pena, mas sim por amor e caridade, e estariam dispostos a 
sofrer penas infinitas, se lhes fosse possível, para evitarem Me ofender 
uma só vez que fosse. Estes merecem ser ouvidos nas suas orações, 
porque sempre conformam a sua vontade com a minha. 

Os primeiros terão um castigo eterno e não verão o meu rosto. 
Os segundos ainda que não terão um tão grande castigo, não 

verão a minha cara, se não emendarem aquele puro temor, se não 
for por melhor motivo, através da penitência. 

 

de Monfort no seu "Tratado da Verdadeira devoção à Santíssima 
Virgem". 
 
Como confirmação de que é nos nossos corações, templos de Deus, 
onde se decide a nossa salvação, recordemos o ensinamento dado por 
Jesus a Santa Brígida sobre aqueles que verdadeiramente o servem e 
alcançarão a salvação. 
Santa Brígida, Livro 1 - Revelação XI - Pág. 53 
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Carta da Conchita Gonzalez a um Padre 

Estas mesmas atitudes também devem ser assumidas por todos os 
leigos que estão comprometidos com a sua Igreja. 

- O que a Virgem quer do padre, é sobretudo a sua própria santificação. 
- Que ele cumpra os seus votos por Amor de Deus. 
- Que ele lhe leve muitas almas, pelo seu exemplo e pela oração, 

porque nos tempos que correm, de qualquer outra maneira será difícil. 
- Que ele seja sacrificado em Cristo por amor das almas. 
- Que ele se isole de tempos a tempos no silêncio para escutar a Deus, 

que lhe fala constantemente. 
- Que eles meditem muito na Paixão de Jesus, para que as suas vidas 

sejam mais unidas ao Cristo sacerdote, 
- A fim de assim convidarem as almas à penitência e ao sacrifício, 
- E também a fim de fazê-los mais aptos a levar a cruz que a todos 

Cristo envia. 
- Que eles falem de Maria que é a mais segura para nos conduzir a 

Cristo. 
- Que eles falem também e persuadam que se há Céu, há também 

inferno. 
Eu creio que é isto que o Céu pede aos seus padres». 
 
 
 
 

Carta da Irmã Lúcia ao padre Agostinho Fuentes, 22-5-1958 

"Padre, a Virgem está muito desgostosa, porque não se fez caso da 
Sua Mensagem. Nem os bons nem os maus fizeram caso. Os bons vão 
pelo seu caminho sem se preocupar de seguir as Normas Celestes, os 
maus vão pelo largo caminho da perdição, não tendo em atenção os 
castigos ameaçados. 

 
 
Neste processo de conversão, em primeiro a nossa e depois a dos 

outros temos de ter uma especial preocupação pelo sacerdotes, que são 
o grande alvo contra os quais se encarniça o demónio. Os sacerdotes 
serão em grande medida aquilo que nós rezarmos por eles. Se rezamos 
muito por um padre, ele será um bom padre. Se um padre não tiver quem 
reze por ele, provavelmente cairá e deixar-se-á levar pelo demónio. 

A propósito da pergunta que um dia um padre fez à Conchita, vidente 
de Garabandal, esta escreveu-lhe uma carta em 28 de Julho de 1967, 
sem dúvida inspirada pelo Espírito Santo, em que refere as 10 principais 
atitudes que a Virgem pede dos padres. 
Carta da Conchita Gonzalez a um Padre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numa carta dirigida pela Irmã Lúcia ao padre Agostinho Fuentes em 
1958, publicada no número 2 da revista Italiana "Non siamos Soli" de 2 
de Julho de 1991, encontramos também um pedido plangente para a 
necessidade de conversão e mudança de vida. 
Carta da Irmã Lúcia ao padre Agostinho Fuentes, 22-5-1958 
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Creia, Padre, o Senhor Deus dentro de pouco tempo castigará o 
mundo. O castigo será material e, imagine-se Padre, quantas almas 
cairão no inferno se não se reza e não se faz penitência. Esta é a causa 
da tristeza da Virgem. 

Padre, diga-o a todos, que a Virgem disse-me muitas vezes irem 
desaparecer muitas nações da face da Terra. Nações sem Deus serão 
o flagelo escolhido por Deus para castigar a humanidade, se nós, através 
da oração e dos S. S. Sacramentos, não obtemos a graça da sua 
conversão. 

Diga-o, Padre, que o demónio está pelejando a batalha decisiva contra 
a Virgem, porque o que aflige o Coração Imaculado de Maria e de Jesus, 
é a caída das almas religiosas e sacerdotais. 

O demónio sabe que os religiosos e os sacerdotes, esquecendo a sua 
excelsa vocação, empurram muitas almas para o inferno. Estamos 
justamente no tempo de deter o castigo do Céu, temos à nossa 
disposição dois meios eficazes: a oração e o sacrifício. O demónio faz 
todo o possível para distrair-nos e tirar-nos a atenção da oração. Ou nos 
salvaremos ou nos condenaremos. 

Mas, Padre, é necessário dizer às pessoas que não têm de estar 
esperando a chamada à oração e à penitência, nem do Sumo Pontífice, 
nem dos Bispos, nem dos Padres, nem dos Superiores Gerais. Já é 
tempo que cada um pela sua própria iniciativa, faça obras Santas e 
reforme a sua vida segundo os chamamentos da Virgem Santíssima. 

O demónio quer apoderar-se das almas consagradas, trabalha para 
corrompê-las, para induzir a outras a uma definitiva persistência no 
pecado; utiliza todas as astúcias, sugerindo incluso de alugar ao dia a 
vida religiosa! Isto dá origem à esterilidade da vida interior e à indiferença 
dos leigos, em relação à renúncia dos prazeres, em vez da total imolação 
a Deus.  

Recorde, Padre, que dois acontecimentos contribuíram para santificar 
a Jacinta e o Francisco: a aflição da Virgem e a visão do Inferno. A 
Virgem encontra-se como que entre duas espadas, de um lado vê a 
humanidade obstinada e indiferente aos castigos ameaçadores; por 
outra parte, vê que nós pisamos os santos sacramentos e desprezamos 
o castigo que se aproxima e ficamos incrédulos, sensuais e materialistas. 

A Virgem disse expressamente: "Aproximam-se os últimos dias" e 
repetiu-me isto três vezes. Antes afirmou, que o demónio começou a luta 
decisiva, ou seja, a final, da qual um dos dois sairá vitorioso ou vencido. 

Ou estamos com Deus ou estamos com o demónio. 

 
 
O Senhor Deus dentro de pouco tempo castigará o mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temos à nossa disposição dois meios eficazes: a oração e o sacrifício 
 
 
 
 
 
Já é tempo que cada um pela sua própria iniciativa, faça obras Santas 

e reforme a sua vida segundo os chamamentos da Virgem Santíssima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Virgem disse expressamente: "Aproximam-se os últimos dias" e 

repetiu-me isto três vezes. 
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A última vez repetiu-me que os últimos remédios oferecidos ao mundo 
são: o Santo Rosário e a Devoção ao Coração Imaculado de Maria. 

À terceira vez disse-me que esgotados os outros meios desprezados 
pelos homens, oferece-nos ainda com tremor de calafrio, o último de 
salvação: a Santíssima Virgem em pessoa, as Suas numerosas 
aparições, as Suas lágrimas, as mensagens de videntes dispersos por 
todos os lugares do mundo. 

E a Virgem disse ainda que se não a escutarmos, continuando a 
ofender a Deus, não seremos mais perdoados. 

É urgente, Padre, que se dê conta da terrível realidade. Não se quer 
encher as almas de terror, mas é uma chamada de atenção urgente, 
porque desde que a Virgem Santíssima deu grande eficácia ao Rosário, 
não há problemas, nem materiais nem espirituais, nacionais ou 
internacionais, que não se possam resolver com o Santo Rosário e com 
os nossos sacrifícios. Recitado com amor e devoção, consolará a Maria, 
limpando tantas lágrimas do Seu Imaculado Coração". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Os últimos remédios oferecidos ao mundo são: o Santo Rosário e a 

Devoção ao Coração Imaculado de Maria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não há problemas, nem materiais nem espirituais, nacionais ou 

internacionais, que não se possam resolver com o Santo Rosário e com 
os nossos sacrifícios. 

 
 
 
 

Confrontação com o nosso inimigo ▲ 
 
Se Jesus é o nosso Salvador, também sabemos que satanás é o nosso 
maior inimigo. 
Só depois de termos verdadeira consciência desta realidade, seremos 
verdadeiramente capazes de nos libertarmos do seu jugo, da sua 
malícia, do seu poder, da sua sedução, dos seus disfarces, das suas 
manhas, do seu ódio a Deus, dos seus desígnios de nos afastar de Deus 
através de todos os meios. 
 
Para termos bem consciência de que conhecer o diabo ou satanás é um 
imperativo fundamental para a nossa mudança de vida, lembremo-nos 
de que: 
 
- Logo no primeiro livro da Bíblia, vem a descrição do nosso maior 
inimigo: a serpente.  
A serpente que encarnava naquele tempo o papel do diabo, tentou e 
derrubou os nossos primeiros pais, Adão e Eva. 
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Génesis 3,1 
1 A serpente, que era o mais astuto de todos os animais selvagens 
criados por Deus... 
 
Génesis 3,13 
13 A serpente, enganou-me e eu comi. 
 
 
 
S. Mateus 3,2 
2 Arrependam-se do mal, porque o Reino dos céus está próximo. 
 
 
S. Mateus 4,17 
17 Arrependam-se dos pecados, porque o Reino dos céus está a chegar. 
 
 
Irmã Lúcia, Memórias, Terceira Aparição 

«...abriu de novo as mãos como nos dois meses anteriores. O reflexo 
que elas expediam pareceu penetrar a Terra e vimos como que um mar 
de fogo e mergulhados nesse fogo os demónios e as almas como se 
fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma 
humana, que flutuavam no incêndio levadas pelas chamas, que delas  
mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os 
lados... entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizavam e 
faziam estremecer de pavor. Os demónios distinguiam-se  por formas 
horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas 
transparentes como negros carvões em brasa.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Génesis 3,1 

 
 
Génesis 3,13 

 
 
- S. João Baptista, nas suas primeiras palavras públicas relatadas no 
Evangelho de S. Mateus 3,2 exorta-nos a fugir dos perigos de satanás. 
S. Mateus 3,2 

 
- Jesus Cristo, as primeiras palavras que profere no início da sua vida 
pública são exactamente as mesmas que João Baptista.  
S. Mateus 4,17 

 
- Nossa Senhora mostrou aos pastorinhos o inferno, que a Lúcia 
descreve nas suas memórias. 
Irmã Lúcia, Memórias, Terceira Aparição 

 
São estes os nossos inimigos. É contra este horror que temos de 
combater. Foi destes horrores e deste inferno que Jesus nos veio salvar 
através da sua paixão e ressurreição. 
 
 
 
 
 
Podemos ver pois que toda a história da humanidade está 
inexoravelmente ligada à batalha entre o Bem e o mal. 
Tudo o que é bom vem de Deus. Tudo o que é mau e mal, vem do diabo. 
Se quisermos mudar de vida, essa mudança passa inevitavelmente pelo 
combate ao mal. 
Para não sermos cópias anedóticas de D. Quichote de La Mancha, que 
combatia contra moinhos de vento, os seu inimigos invisíveis, temos de 
conhecer em primeiro lugar o nosso inimigo, que é bem real: o diabo, ou 
satanás. 
Foi precisamente isto que Jesus, despido da sua Divindade, fez depois 
de receber o Espírito Santo e antes de iniciar a sua vida pública, como 
vem descrito em S. Mateus. 
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S. Mateus 4,1 
1 Então Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, foi para o deserto, a fim 
de ali ser tentado pelo diabo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padre Gobbi, em 11 de Março de 1974 
É que Eu quero fazer-te crescer na confiança em Mim. Deves deixar-te 
guiar por esta confiança, a todo o momento do dia, sem nunca opor 
resistência alguma. Eleva-te cada vez mais para o alto, até viveres 
habitualmente no Meu Coração Imaculado.   
Então a tua união habitual coMigo será como que a respiração de tua 
alma, que te permitirá respirar para a vida. (...) 
Às vezes, o Meu Coração se entristece ao ver que há filhos que se 
consagram a Mim e não são totalmente Meus. 
Não me dão tudo, porque ainda guardam para si alguma coisa. Ora 
nada, nada mais deviam possuir. Deviam aspirar só a ser crianças e 
filhos pequeninos junto de Mim. 

S. Mateus 4,1 
 
Esta mudança de vida que nos conduzirá naquele que deve ser o nosso 
único objectivo de vida, o de ser santos, passa pois, tal como Jesus 
Cristo nos ensinou com a Sua própria Vida, por tomarmos conhecimento 
do nosso inimigo, de sermos tentados por ele, e revestidos do Espírito 
Santo, vencê-lo, tal como Ele o fez. 
 
Por isso, só depois de cheios do Espírito Santo, pedido através da 
"poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Sua 
Amadíssima Esposa", conseguiremos resistir a satanás, e cheios de 
Sabedoria Divina, conseguiremos concretizar a nossa tão desejada 
Mudança de Vida, que se concretiza naturalmente com o irradiarmos o 
Amor de Deus à nossa volta, levando a Boa Nova a todos os que nos 
rodeiam.  
Só depois desta Mudança de Vida, radical, total, seremos capazes de 
dizer como S. Paulo: 
 
«Já não sou eu que vivo, mas sim Deus que vive em mim.» 

 
Para nos mantermos neste estado de graça, nestes fins dos tempos tão 
difíceis, em que o mundo está nas garras de satanás, o príncipe do 
mundo, só conseguiremos se estivermos inteiramente consagrados aos 
Dois Corações Unidos de Jesus e Maria. 
Só no recato do Imaculado Coração de Maria encontraremos protecção, 
força e consolo, tal como a nossa Santíssima Mãe o disse numa das 
Suas Mensagens ao Padre Gobbi. 
Padre Gobbi, em 11 de Março de 1974 
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Quanto mais Eu os chamo, para serem grandes no amor, na santidade, 
no heroísmo, tanto mais pequenos se devem tornar (...). 
Quando forem perfeitos na infância espiritual, quando a sua única 
preocupação for a de se deixarem guiar, confiantes em Mim, estarão 
preparados para os grandes desígnios. 
Meus filhos, deixai-vos formar e trabalhar por Mim. Sem que vós e os 
outros o notem, Eu vos transformarei completamente, vos darei grandes 
dons de Amor, vos chamarei à união cada vez mais profunda com Deus 
e coMigo. 
Por isso vos peço que vos entregueis a Mim. Se esta doação não for 
perfeita, atar-Me-eis as mãos e Eu não poderei actuar em vós, segundo 
a Minha vontade (...)" 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padre Gobbi 7 de Julho de 1973  

Renova, neste dia, a tua consagração ao meu Imaculado Coração! 
És meu, és propriedade minha. Deves, em cada momento, ser aquilo 
que Eu quero. Deves, em cada momento, fazer tudo quanto te pedir.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este é o diálogo entre Deus e os homens que se processará não num 

instante mas durante um período conturbado de purificação e de 
conversão, em que o homem volverá de novo os seus olhos para Deus 
e lhe pedirá perdão, clemência e ajuda para se manter vivo. 

O homem renovará os seus compromissos baptismais de uma vez 
por todas, e portanto também renunciando a satanás. 

 
 
 
 

A Consagração ao Imaculado Coração de Maria ▲ 
 
A Consagração ao Imaculado Coração de Maria é passo importante 

para a santificação de uma alma. Esta Consagração é um meio poderoso 
e seguro de nos Consagrarmos a Jesus e de a Ele chegarmos. A Virgem 
Maria só nos conduz a Jesus. 

Consagrarmo-nos, é tornarmo-nos um Com o Sagrado. Esta união é 
o objectivo de toda a criatura. A Consagração é um acto que se faz após 
uma determinada preparação, mas que não é suficiente por si só. Após 
feita a Consagração, ela tem de ser renovada e vivida, a nível de 
propósito de vida, muitas vezes, direi mesmo, diariamente. 
Padre Gobbi 7 de Julho de 1973  

 
 
 
 
 



REVELAÇÕES BÍBLICAS E PRIVADAS TRATADO  

 

386                                                                                                                                                                                                         386 

Padre Gobbi 31 de Dezembro de 1997 
Este ano foi particularmente importante para o Meu plano. Agora, entrais 
no Meu tempo. Para ele tracei Eu um caminho cheio de Luz, ao longo do 
qual todos vós deveis caminhar, a fim de viverdes a Consagração que 
fizestes ao Meu Coração Imaculado. Tudo vos foi revelado. 
 
 
 
Segunda Aparição da Santíssima Virgem Maria 

13 de Junho de 1917    

LÚCIA: "Queria pedir-Lhe para nos levar para o Céu".    
NOSSA SENHORA: "Sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve. Mas 
tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para Me fazer 
conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao Meu 
Imaculado Coração. A quem a abraçar, prometo a salvação; e serão 
queridas de Deus estas almas, como flores postas por Mim a adornar o 
seu trono ".    
LÚCIA: "Fico cá sozinha"?    
NOSSA SENHORA: Não, filha. E tu sofres muito? Não desanimes. Eu 
nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o 
caminho que te conduzirá até Deus". 
 
 
 
Papa Paulo VI, Exortação "Signum Magnum" em 13-5-1967 

Exortamos todos os filhos da Igreja a renovar pessoalmente a sua 
própria consagração ao Coração Imaculado da Mãe da Igreja e a viver 
este notabilíssimo acto de culto, com vida cada vez mais conforme à 
Vontade Divina e em espírito de serviço filial e devota imitação da sua 
Celeste Rainha». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Gobbi 31 de Dezembro de 1997 

 
 
 
 
Esta Devoção e Consagração ao Imaculado Coração de Maria foi-nos 

transmitida nas Aparições de Fátima e mais tarde nas Mensagens ao 
Padre Gobbi. 
Segunda Aparição da Santíssima Virgem Maria 

13 de Junho de 1917    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Papa Paulo VI quando veio a Portugal, em Fátima, na sequência 

dos seus predecessores, recomendou a Consagração ao Imaculado 
Coração de Maria. 
Papa Paulo VI, Exortação "Signum Magnum" em 13-5-1967 

 
 
 
 

Estas são palavras da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora, 
proferidas em 24 de Janeiro de 1996, na sua Mensagem de 4ª feira dada 
na Quinta de Sta. Rita, no Morelinho : 

“... que permanecendo unidos, fiéis e obedientes ao Papa João 
Paulo II, meu filho amado, podereis caminhar na verdadeira fé; sede 
mais humildes e aceitai pequenos filhos as minhas palavras, e aceitai a 
voz do pastor que o meu Filho vos deu para estes tempos, o qual 
foi preparado para esta missão, no mais secreto e profundo do Meu 
Imaculado Coração". 
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Texto da Consagração Monfortina ao Imaculado Coração de Maria 

CONSAGRAÇÃO 
Ó Sabedoria eterna e encarnada, amabilíssimo e adorável Jesus, 

verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Filho único do Eterno Pai e de 
Maria sempre Virgem! 

 
Na parte final da Carta Encíclica Mãe do Redentor, de 25/3/87, S.S. o 
Papa João Paulo II diz:  

«É-me grato recordar dentre as muitas testemunhas e mestres da 
espiritualidade Mariana, a figura de São Luís Maria Grignion de 
Montfort, que propõe aos cristãos a consagração a Cristo pelas 
mãos da Virgem Maria, como meio eficaz para viverem fielmente os 
compromissos baptismais». 

 
Esta Consagração, escrita pelo próprio punho de S. Luís de Monfort, 

ele ardentemente aconselha a que a façamos depois de ler e depositar 
no nosso coração o “Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima 
Virgem”, livro imprescindível de se conhecer para todos aqueles que 
anseiam a união com Jesus e Maria e igualmente serem chamados por 
Nossa Senhora: Apóstolos dos Últimos Tempos. 

 
Deste livro fez o Santo Padre João Paulo II o seu «livro de bolso», 

quando se preparava para a ordenação sacerdotal. Consagrado a Nossa 
Senhora. segundo o método ensinado pelo santo, foi a este livro buscar 
o seu lema, por todos conhecido: “TOTUS TUUS”. Assim se percebe 
porquê, o Papa João Paulo II, “foi preparado para esta missão, no 
mais secreto e profundo do meu Imaculado Coração”, segundo as 
próprias palavras da Virgem Maria. 

 
O exemplo do Papa João Paulo II, a que tanto nos exorta a 

Santíssima Virgem Maria, deve ser seguido com urgência. 
 
Há três dias no ano, em que se for feita a Consagração ao Imaculado 

Coração de Maria, ganhar-se-á uma indulgência Plenária: 
25 de Março, 28 de Abril e 8 de Dezembro. 
O Livro do Tratado a utilizar, deverá ser a única tradução fiel ao francês 

original, e é o da editora A.T.I.C., Associação Tudo Instaurar em Cristo, 
ou da Solidariedade, que são a mesma coisa, do Dr. António Marques 
Bessa. 
Texto da Consagração Monfortina ao Imaculado Coração de Maria 

 
 
A esta Consagração total chama S. Luís de Monfort:  
«Santa escravidão de Amor». 
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Eu Vos adoro profundamente no seio e nos esplendores de Vosso Pai, 
durante a eternidade, e no seio virginal de Maria, Vossa digníssima Mãe, 
no tempo da Vossa Encarnação. 

Dou-Vos graças por Vos terdes aniquilado a Vós mesmo, tomando a 
forma de um escravo para libertar-me da cruel escravidão do demónio.    

Eu Vos louvo e glorifico por terdes querido submeter-Vos em tudo a 
Maria, Vossa santa Mãe, a fim de tornar-me, por Ela, Vosso fiel escravo. 

Mas eis que, ingrato e infiel como sou, não tenho cumprido as 
promessas e votos que tão solenemente Vos fiz no meu baptismo; não 
tenho cumprido os meus deveres e não mereço ser chamado Vosso filho 
e nem Vosso escravo. E como nada há em mim que não mereça a Vossa 
repulsa e a Vossa cólera, já não ouso aproximar-me, sozinho, da vossa 
santíssima e augustíssima Majestade. 

Recorro, pois, à intercessão e a misericórdia de Vossa Santa Mãe que 
me destes para Medianeira junto de Vós; é por intermédio d'Ela que 
espero obter de Vós a contrição e o perdão dos meus pecados, a 
aquisição e a conservação da Sabedoria. 

Eu Vos saúdo, pois, ó Maria Imaculada, tabernáculo vivo da Divindade, 
onde a Sabedoria eterna escondida quer ser adorada pelos Anjos e 
pelos homens. 

Eu Vos saúdo, ó Rainha do céu e da terra, a cujo império está sujeito 
tudo o que existe abaixo de Deus.    

Eu Vos saúdo, ó Refúgio seguro dos pecadores, cuja misericórdia a 
ninguém jamais faltou. Atendei aos desejos que tenho da divina 
Sabedoria e recebei, para isso, os votos e ofertas que a minha baixeza 
Vos apresenta. 

Eu, (Nome)..., pecador infiel, renovo e ratifico hoje nas Vossas mãos, 
as promessas do meu baptismo. Renuncio para sempre a satanás, às 
suas pompas e suas obras e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, 
Sabedoria encarnada, para segui-Lo, carregando a minha cruz todos os 
dias da minha vida, e para Lhe ser mais fiel do que fui no passado. 

Escolho-Vos, hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, para 
minha Mãe e Senhora; entrego-Vos e consagro-Vos, na qualidade de 
escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e 
exteriores e até o próprio valor das minhas boas obras passadas, 
presentes e futuras, deixando-Vos pleno e total direito de dispor de mim 
e de tudo o que me pertence, sem excepção alguma, segundo o Vosso 
agrado e para maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. 

Recebei, ó Virgem benigna, esta pequena oferta da minha escravidão, 
em união e em honra da submissão que a Sabedoria eterna quis ter da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A seguir apresento um plano possível para a preparação desta 

Consagração Monfortina. 
 

PLANO DA LEITURA, PREPARAÇÃO E CONSAGRAÇÃO 
MONFORTINA em 25 de Março 

Leitura 
Dia 1 de Fevereiro - Leitura do Prefácio e Apresentação do Tratado. 
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Vossa maternidade; em homenagem ao poder que ambos tendes sobre 
este verme e miserável pecador, e em acção de graças pelos privilégios 
com que a Santíssima Trindade Vos favoreceu. 

Prometo que, de hoje em diante, desejo, como Vosso verdadeiro 
escravo, procurar a Vossa honra e obedecer-Vos em tudo. 

Ó Mãe admirável, apresentai-me ao Vosso querido Filho na qualidade 
de escravo eterno a fim de que, tendo-me resgatado por Vós, por Vós 
me receba.    

Ó Mãe de misericórdia, concedei-me a graça de alcançar a verdadeira 
Sabedoria de Deus e de colocar-me, por isso, no número daqueles que 
amais, ensinais, guiais, alimentais e protegeis como vossos filhos e 
escravos. 

Ó Virgem fiel, tornai-me em tudo um tão perfeito discípulo, imitador e 
escravo da Sabedoria encarnada, Jesus Cristo, Vosso Filho, que eu 
chegue, por Vossa intercessão e segundo o Vosso exemplo, à plenitude 
da Sua idade na terra e da Sua glória no Céu.  
Assim seja. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 2 de Fevereiro - Leitura dos 10 primeiros artigos em que está 
dividido o Tratado. 

Dia 3 até 28 de Fevereiro - Leitura diária de 10 artigos, dos 273 que 
constituem o Tratado. 

Preparação  (Ver pagela junta com o livro) 
Dia 1 a 8 de Março - Conhecimento de si mesmos. Contrição dos 

nossos pecados e leitura diária dos nº 78 a 89 do Tratado. Diariamente 
pedirão “que eu me conheça”, rezarão a “Ladainha do Espírito Santo”, o 
“Avé Maria Stella” e a “Ladainha de Nossa Senhora” 

Dia 8 a 15 de Março - Conhecimento da Santíssima Virgem, através 
de diariamente o pedirem ao Espírito Santo, e da meditação do Tratado. 
Diariamente rezarem o terço nessa intenção, rezarão a “Ladainha do 
Espírito Santo”, o “Avé Maria Stella”. 

Dia 16 a 25 de Março - Conhecimento de Jesus Cristo através de 
diariamente: Meditar os nº 61 a 71 do Tratado, rezarem a oração de 
Santo Agostinho no nº 67, repetirão vezes sem conta durante o dia 
“Senhor, fazei que eu Vos conheça” e rezarão a “Ladainha do Espírito 
Santo”, o “Avé Maria Stella” e ainda a “Ladainha do Santíssimo Nome de 
Jesus” 

Dia 25 de Março - De preferência em Fátima, confessar-se-ão e 
comungarão com a intenção de se darem a Jesus Cristo na qualidade 
de escravos de amor, pelas mãos de Maria. Depois da comunhão, dirão 
sentidamente e com todo o coração a fórmula da Consagração. Neste 
dia prestarão um tributo a Jesus, que poderá ser um jejum. 
Seguidamente poderão fazer a bênção e a imposição das cadeias para 
o resto da vida. 

 
Quem fizer este período de Preparação e a Consagração, 

receberá uma Indulgência Plenária e sentir-se-á mais do que nunca 
protegido pelo Manto de Santíssima Virgem e absolutamente 
mergulhado no Coração Imaculado de Maria. Graças sem conta 
receberão a partir desse momento ...  

Esta Protecção e estas Graças serão fundamentais para os anos 
que se seguem. 

 
Depois desta primeira e Total Consagração feita ao Imaculado 

Coração de Maria, poderá ser feita a sua renovação com o texto utilizado 
nos Cenáculos Marianos, do Movimento Sacerdotal e Leigo Mariano. 
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Texto da Consagração ao Imaculado Coração de Maria do Movimento 

Sacerdotal e Leigo Mariano 

Virgem de Fátima, / Mãe de Misericórdia, / Rainha do Céu e da Terra, / 
Refúgio dos pecadores, / nós, / aderindo ao Movimento Mariano, / 
consagramo-nos de modo especialíssimo ao Vosso Coração Imaculado. 
/ 
Com este acto de consagração pretendemos viver, / convosco e por 
meio de Vós, / todos os compromissos assumidos na nossa consagração 
baptismal. / 
Comprometemo-nos, igualmente, / a realizar em nós / a conversão 
interior tão pedida no Evangelho, / a qual nos liberte de todo o apego a 
nós mesmos / e dos compromissos fáceis com o mundo, / para estarmos, 
como Vós, / sempre e unicamente dispostos a fazer a Vontade do Pai. / 
Desejamos confiar-Vos, / a Vós Mãe dulcíssima e misericordiosa, / a 
nossa vida e vocação cristã, / para que de tudo disponhais para os 
Vossos desígnios de salvação / nesta hora decisiva que pesa sobre o  
mundo. / Comprometemo-nos a vivê-la segundo os Vossos desejos, / 
em particular no espírito de oração e de penitência, / na participação 
fervorosa da Eucaristia, / no apostolado, / na reza diária do terço / e num 
modo austero de vida conforme ao Evangelho, / o qual dê, a todos, / bom 
exemplo de observância da Lei de Deus / e do exercício das virtudes 
cristãs, / especialmente da pureza. / 
Prometemo-vos ainda manter-nos unidos ao Santo Padre, / à Hierarquia 
e aos nossos Sacerdotes, / de modo a opormos uma barreira / à onda 
de contestação do Magistério, / que ameaça a Igreja até aos 
fundamentos. / 
Sob o Vosso maternal amparo / queremos tornar-nos apóstolos da  
necessidade, / tão actual, / de oração e amor ao Santo Padre, / para 
quem suplicamos a Vossa especial protecção. / 
Prometemo-Vos, por último, / levar quanto nos for possível, / as almas 
com quem entrarmos em contacto / a renovar a sua devoção para 
conVosco. / 
Conscientes de que o ateísmo fez naufragar na fé / grande número de 
fiéis, / que a dessacralização entrou no Templo Santo de Deus, / de que 
o mal e o pecado inundam cada vez mais o mundo, / levantamos 
confiantes os nossos olhares para Vós, / Mãe de Jesus e Mãe nossa, / 
compassiva e poderosa, / e ousamos de novo invocar e esperar de Vós 
/ a salvação para todos os vossos filhos, / ó clemente, / ó piedosa, / ó 
doce sempre Virgem Maria. 
 

Texto da Consagração ao Imaculado Coração de Maria do Movimento 

Sacerdotal e Leigo Mariano 

Na noite memorável em que tive a grande alegria de jantar e ficar ao 
lado do Padre Gobbi, em casa da família Vaz de Oliveira, em Lisboa no 
dia 9 de Março de 1995, o Padre Gobbi disse-me que este texto era uma 
fórmula actualizada para os nossos dias da própria Consagração 
Monfortina. 
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O poder da Oração à Virgem Maria ▲ 

 
Se procurarmos no Catecismo da Igreja Católica, logo no início do 
Capítulo dedicado à Oração, na pág. 539, encontramos: 
 
QUE É A ORAÇÃO?   
 

Para mim, a oração é um anelo do coração, um simples olhar para o 
Céu, um grito de reconhecimento e de amor, no meio da provação como 
no meio da alegria (Santa Teresa do Menino Jesus, Ms. autob. C 25r).  
 
A ORAÇÃO COMO DOM DE DEUS 
 2559 
«A oração é a elevação da alma para Deus ou o pedido feito a Deus de 
bens que nos são convenientes» (S. João Damasceno, F.o. 3, 24). 
De onde é que falamos ao orar? Das alturas do nosso orgulho e da nossa 
vontade própria, ou das «profundezas» (Salmo 129,14) dum coração 
humilde e contrito? 
Aquele que se humilha é que é elevado. A humildade é a base da 
oração. 
«Não sabemos que pedir nas nossas orações» (Romanos 8, 26). 
A humildade é a disposição (necessária) para receber gratuitamente o 
dom da oração: 
O homem é um mendigo de Deus.  ... 
 
Um pouco mais adiante no Catecismo (a partir da pág. 553) vamos 
encontrar as diversas formas de oração: 
 
I -  A bênção e adoração 
II -  A oração de petição 
III -  A oração de intercessão 
IV -  A oração de acção de graças 
V -  A oração de louvor 
 
Continua-se nas páginas seguintes do Catecismo a falar com grande  
pormenor sobre a Oração, em que cada uma destas formas é 
desenvolvida. 
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Medjugorje, diversas datas 

"Vós não compreendeis o valor da Oração. 
... 
Há muitos crentes que perderam a Fé, porque perderam a Oração. 
... 
É o momento da Oração, nada agora tem importância, nem ninguém. 
Só Deus. 
... 
Pela Oração, podemos parar e suspender as guerras. Pela Oração, 
podemos transformar as leis da Natureza". 
..." 
Medjugorje, 25 de Abril 1987   

"Queridos filhos, hoje convido-vos todos à oração. Vós sabeis, queridos 
filhos, que Deus concede graças particulares durante a oração. 
Assim, procurai Deus e rezai para poderdes compreender tudo o que vos 
dou aqui. 
Convido-vos, queridos filhos, à oração com o coração. Sabei que sem a 
oração, não podereis compreender o que Deus quer realizar através de 
vós. 
Por isso, rezai! Desejo que em cada um de vós se cumpra o plano de 
Deus, que cresça tudo aquilo que Deus colocou no vosso coração. 
Assim, rezai, para que a bênção divina possa preservar-vos do mal que 
vos ameaça. Abençoo-vos, queridos filhos. Obrigada por terdes 
correspondido ao meu apelo".   
 
Medjugorje, 25 de Janeiro de 1991 

... Deus enviou-me até vós para vos ajudar. Se quiserdes, agarrai-vos 
ao Terço; já só o Terço poderá fazer os milagres no mundo e na vossa 
vida. 
 
Medjugorje, 8 de Agosto de 1985 

... Satanás quer agir ainda mais agora que vós estais conscientes de sua 
actividade. 
Queridos filhos, revesti-vos com o equipamento de combate e sede 
vitoriosos, com o Terço nas mãos. 
 

Do valor da Oração fala-nos Nossa Senhora em todas as suas 
mensagens de Amor. 
Em Medjugorje, em inúmeras mensagens, fala-nos da Oração. 
Medjugorje, diversas datas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medjugorje , 25 de Abril 1987   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medjugorje, 25 de Janeiro de 1991 

 
 
 

 

Medjugorje, 8 de Agosto de 1985 
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Medjugorje, 16 de Junho de 1983 

… 
6 - Consagrai diariamente ao menos 3 horas à oração nas quais uma 
meia hora de manhã e à noite. Neste tempo de oração estão incluídos a 
Santa Missa e a oração do Rosário. Reservai alguns momentos à oração 
durante o dia e, cada vez que as circunstâncias o permitirem recebei a 
santa comunhão. Rezai com um grande recolhimento. Não olheis 
constantemente o relógio, mas deixai-vos conduzir pela graça de Deus. 
Não vos preocupeis demasiado com as coisas do mundo, mas confiai 
tudo isso à oração ao nosso Pai celeste. Se estiverdes muito 
preocupados, não podereis rezar bem, porque a serenidade interior faz 
falta. Deus contribuirá para conduzir a um bom fim as coisas daí de 
baixo, se esforçarem por trabalhar nas Suas.  
... 
É preciso estender o espírito de oração ao trabalho diário, quer dizer, 
acompanhar o trabalho com a oração.  
... 
 
Medjugorje, 20 de Outubro de 1984 

"A Oração é falar com Deus" 
 
Medjugorje, 10 de Setembro de 1984 

"A Oração é uma conversa com Deus. Em todas as Orações deveis estar 
à escuta da voz de Deus". 
 
 
Padre Ottavio Michellini, 20-11-75 Oração 

A alma que não reza, é como o fruto contaminado; ninguém nota a 
podridão que se desenvolve no interior dele. Por fim, o fruto cairá  por 
terra, e sabemos como acabam tais frutos: na lixeira.  
 
 
José Luis, USA, Texas, 23 de Julho de 1997 

Filhos, deixai-vos conduzir por Mim. É através da oração que podereis 
compreender a Vontade do Pai. 
 
 
 
 

Medjugorje, 16 de Junho de 1983 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medjugorje, 20 de Outubro de 1984 

 
 

Medjugorje, 10 de Setembro de 1984 

 
 
Também Jesus ao Padre Ottavio Michellini falou sobre a importância 

da Oração. 
Padre Ottavio Michellini, 20-11-75  

 
 
 
A Virgem Maria disse ao José Luis que é através da oração que 

podemos descobrir a Vontade do Pai. 
José Luis, USA, Texas, 23 de Julho de 1997 

 
 
 

A Oração através da Virgem Maria é também a mais eficaz, tal como nos 
ensina S. Luís de Monfort no seu "Tratado da Verdadeira devoção à 
Santíssima Virgem" 
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S. Luís de Monfort, "Tratado da Verdadeira devoção à Santíssima Virgem", 

artº 142 
142. ...  É precisamente o que fazemos por esta devoção: oferecemos e 
consagramos tudo o que somos e tudo o que possuímos à Santíssima 
Virgem, para que Nosso Senhor receba por seu intermédio a glória e o 
reconhecimento que Lhe devemos. Reconhecemo-nos indignos e 
incapazes de nos abeirarmos da Sua Majestade infinita por nós mesmos, 
e por isso servimo-nos da intercessão da Santíssima Virgem. 
143. Além disso, trata-se aqui dum acto de profunda humildade, virtude 
que Deus ama acima de todas as outras. Uma alma que se eleva, 
rebaixa a Deus; uma alma que se humilha, eleva a Deus. Deus resiste 
aos soberbos e dá a Sua graça aos humildes (Tiago, 4,6.). Se nos 
humilharmos, julgando-nos indignos de comparecer perante Deus e de 
nos aproximarmos d'Ele, Ele desce, abaixa-se para vir a nós, para se 
comprazer em nós, e para nos elevar apesar da nossa miséria. Mas, pelo 
contrário, quando alguém se aproxima ousadamente de Deus, sem 
querer medianeiros, Deus esquiva-se e não podemos chegar até Ele. 
Oh! Como Ele ama a humildade de coração! É a esta humildade que 
leva a prática desta devoção, pois nos ensina a nunca nos aproximarmos 
de Nosso Senhor por nós mesmos, por mais doce e misericordioso que 
seja, mas a servir-nos sempre da intercessão da Santíssima Virgem para 
comparecermos diante de Deus, para Lhe falarmos, para nos 
aproximarmos d'Ele, para Lhe oferecermos alguma coisa, ou para nos 
unirmos e consagrarmos a Ele.   
 
 
Padre Gobbi, 19 de Dezembro de 1973 

O triunfo do meu Imaculado Coração  
… 
No momento em que Satanás se sentar como senhor do mundo e se 
sentir vencedor, Eu mesma arrancarei das suas mãos a presa. 
Encontrar-se-á, como por encanto, com as mãos vazias e por fim a 
vitória será só Minha e do Meu Filho: este será o Triunfo do Meu Coração 
lmaculado no mundo. 
… 
Não tenhais medo das dificuldades e incompreensões que encontrardes 
no caminho. Eu estarei sempre convosco e vós, apesar disso, vivereis 
sempre alegres. 
Para vencer a batalha que se aproxima, quero dar-vos uma arma: a 
oração. 

S. Luís de Monfort, "Tratado da Verdadeira devoção à Santíssima 

Virgem", 142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a força e o poder desmedidos da oração, dá-nos uma visão 

adequada a Virgem Maria na Sua Mensagem ao Padre Gobbi, quando 
nos fala sobre o triunfo do seu Imaculado Coração. 

Padre Gobbi, 19 de Dezembro de 1973 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVELAÇÕES BÍBLICAS E PRIVADAS TRATADO  

 

395                                                                                                                                                                                                         395 

Esquecei qualquer outra coisa e habituai-vos a usar só esta arma. Os 
momentos decisivos chegaram e já não há tempo para coisas vãs e 
supérfluas. 
Já não há tempo para discussões inúteis, já não há tempo para 
conversas e projectos: só há tempo para a oração! 
... 
 
 
Medjugorje, 15 de Fevereiro de 1986 
Eu dou grandes graças a todos aqueles que rezam com o coração. 
 
Padre Ottavio Michellini, 21-12-75  
Se os homens utilizassem melhor as faculdades da alma, penetrando 
com a reflexão, nessa maravilhosa realidade, o que alcançariam!  
 
Padre Ottavio Michellini, 20-1-76  
Filho, as Minhas palavras nunca mudam. Não serão os que Me 
pertencem por palavras, mas os que Me pertencem pela plena adesão 
à Vontade do Pai do Céu, que serão salvos. 
 
José Luis, Portugal, Fátima, Missionários da Consolata,  

30 de Outubro de 1996 

Descrição feita pelo José Luis, no fim da aparição: 
«…Depois disso, Ela levantou-se, e disse que o importante era 

rezar com o coração. Era o que mais agradava a Jesus. …» 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Luis, Ensinamento na Igreja do Sacramento em Lisboa,  

5 de Março de 1996 

Maria disse: "Pequenos filhos, se vós orardes com amor, se vós 
orardes como eu digo, a vossa oração dará frutos abundantes de 
alegria, paz, gozo e amor." 

Se nossa oração não dá esses frutos, provavelmente não estamos 
orando bem. 

 
 
 
 
 
 
 
Toda a oração deve ser feita com o coração. 

Medjugorje, 15 de Fevereiro de 1986 
 
 

Padre Ottavio Michellini, 21-12-75  
 

 

 

Padre Ottavio Michellini, 20-1-76   
 
 
 

José Luis, Portugal, Fátima, Missionários da Consolata,  

30 de Outubro de 1996 

 
 
 
A Conchita Gonzalez, vidente de Garabandal, explicou um dia, que 

rezar com o Coração, é estar consciente e expressar com toda a 
força da nosso corpo e da nossa alma cada palavra que 
pronunciamos. 

 
No ensinamento que o José Luis Matheus nos deu na Igreja do 

Sacramento, também relembra o que a Virgem Maria lhe transmitiu 
sobre a forma de rezar. 
José Luis, Ensinamento na Igreja do Sacramento em Lisboa,  

5 de Março de 1996 
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Quando formos rezar, ensinou-nos Ela, devemos rezar com o 
corpo, com a alma, com a mente e com o coração. Que todo o nosso 
ser esteja dirigido para Deus, e Deus que é nosso Pai e que nos 
escuta, nos tocará os nossos corações com  sua Graça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padre Gobbi, 7 de Outubro de 1992 

O anjo com a chave e a corrente 
"Vós me venerais como Nossa Senhora do Santo Rosário. 
O Rosário é a minha oração; é a oração que Eu vim do céu para vos 
pedir, porque é a arma que deveis usar nestes tempos da grande batalha 
e é o sinal da minha segura vitória". 
... 
"A minha vitória se cumprirá quando satanás, com o seu poderoso 
exército de todos os espíritos infernais, for preso dentro do seu reino de 
trevas e de morte, de onde não poderá mais sair para causar dano ao 
mundo. 
Para isso deve descer do céu um Anjo, a quem é dada a chave do 
abismo e uma corrente com a qual amarrará o grande dragão, a antiga 
serpente, satanás, com todos os seus seguidores. 
... 
A corrente, com a qual o grande dragão deve ser amarrado é formada 
pela oração feita comigo e por meio de Mim. 
Esta oração é a do Santo Rosário. 
Uma corrente, de facto, tem a função de primeiro limitar a acção, em 
seguida de aprisionar e, por fim, de tornar vã toda a acção daquele que 
é amarrado por ela. 
 
— A corrente do Santo Rosário tem antes de tudo a função de limitar a 
acção do meu adversário. 

 
 
 
 
 
 

O Poder do Terço ▲ 
 
A Virgem Maria afirmou: 
"O Rosário é a forma de Oração mais poderosa que tendes ao vosso 
alcance." 
 
 
Lembremos o ensinamento de Nossa Senhora na sua mensagem de, 
em Blumenfeld na, Alemanha: 
Padre Gobbi, 7 de Outubro de 1992 

 
 

A força do Rosário está em que é uma oração simples e humilde, e por 
isso poderosa para combater o orgulho de satanás. A única arma eficaz 
para combater o orgulho e vaidade de satanás é a humildade dos que 
seguem a Maria com dois estandartes erguidos bem alto:  
 
- O Rosário numa mão e  
- A Cruz na outra. 
 
O rezar o Rosário com a meditação dos mistérios da vida de Cristo dá 
força e perseverança, conduz à paz interior, aumenta a fé, sedimenta 
conhecimento e sabedoria divina, conquista graças para quem reza, 
transforma-se em poderosa arma contra as forças do mal, dá louvores a 
Deus e à Virgem Maria, acorrenta e imobiliza satanás e os espíritos 
malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas, e por fim 
alcançará a vitória definitiva do Bem sobre o mal e lançará 
definitivamente lúcifer e os seus espíritos malignos no inferno. 
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Cada Rosário que recitais comigo tem como efeito restringir a acção do 
maligno, subtrair as almas do seu influxo maléfico e dar maior força à 
expansão do bem na vida de muitos de meus filhos. 
— A corrente do Santo Rosário tem também o efeito de aprisionar 
satanás, isto é, tornar impotente a sua acção e diminuir e enfraquecer 
sempre mais a força do seu diabólico poder. 
Por isso, cada Rosário bem rezado é um duro golpe dado contra as 
forças do mal, é uma parte do seu reino que é demolida. 
— A corrente do Santo Rosário obtém, enfim, o resultado de tornar 
satanás completamente inofensivo.  
O seu grande poder é destruído.  
Todos os espíritos malignos são precipitados no lago de fogo e enxofre, 
a porta é fechada por Mim, com a chave do poder de Cristo, e assim não 
mais poderão sair para o mundo para causar dano às almas. 
Compreendei agora, meus filhos predilectos, porque nestes últimos 
tempos da batalha entre Mim, a Mulher vestida de Sol, e o grande 
dragão, Eu vos peço para multiplicar em toda parte os Cenáculos de 
oração, com a reza do Santo Rosário, a meditação da minha palavra 
e a vossa Consagração ao meu Coração Imaculado. 
Com isso dais à Mãe Celeste a possibilidade de intervir para prender 
satanás, e assim cumprir a missão de esmagar-lhe a cabeça, isto é, 
derrotá-lo para sempre, fechando-o no seu abismo de fogo e enxofre. 
A humilde e frágil corda do Santo Rosário forma a forte corrente com a 
qual tornarei meu prisioneiro o tenebroso dominador do mundo, o inimigo 
de Deus e dos seus servos fiéis. 
Deste modo, ainda uma vez, a soberba de satanás será derrotada pela 
força dos pequenos, dos humildes, dos pobres. 
Enquanto hoje vos anuncio que está próxima essa minha grande vitória, 
que vos levará à vossa segura libertação, dou-vos o conforto de minha 
materna presença entre vós e vos abençoo". 
 
 
Padre Ottavio Michellini, 14-3-77  
Filho, se pudesses ver o pequeno número dos que trabalham para o Bem 
em comparação com o numero colossal dos obreiros da iniquidade, mais 
uma vez não lhe poderias resistir !  
Filho, não é a Santa Missa o exorcismo mais eficaz? Depois da Santa 
Missa não é o Santo Rosário a arma mais mortífera para vencer e 
eliminar os meus inimigos, os inimigos da Igreja e os vossos inimigos?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus ao Padre Ottavio Michellini fala-nos também da importância da 

oração do Rosário. 
Padre Ottavio Michellini, 14-3-77  
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Padre Ottavio Michellini, 25-3-77  
A vós foi-vos dada uma arma formidável; se esta arma fosse utilizada na 
minha Igreja, todo o perigo desapareceria; eu recomendei-a em Lourdes, 
em Fátima e em tantos outros Locais; hoje, de novo a aponto: Rosário, 
Rosário, Rosário !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Padre Gobbi, 5 de Janeiro de 1974 

A cada dia que passa, este mundo ir-se-á precipitando cada vez mais no 
gelo do egoísmo, da sensualidade, do ódio, da violência, da infelicidade. 
Antes da grande treva, cairá sobre o mundo a longa noite do ateísmo 
que tudo envolverá. O meu Coração Imaculado será, sobretudo então, o 
teu refúgio e a tua luz. Não temas nem o gelo, nem a escuridão, porque 

 
Padre Ottavio Michellini, 25-3-77 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cenáculos de Oração ▲ 
 
A partir de 1974 iniciaram-se os primeiros Cenáculos de Oração e 
partilha com a participação de Sacerdotes e fiéis.  
Nossa Senhora, através dos Cenáculos de oração e de fraternidade, faz 
com que seus filhos se conheçam, se ajudem, se amem como irmãos e 
se tornem força de coesão dentro da igreja.  
 
Estes Cenáculos, que são a estrutura do Movimento Sacerdotal Mariano 
e do Movimento Leigo Mariano, são de 3 três tipos: 
Cenáculos Regionais, Diocesanos e Familiares. 
 
 
Os objectivos dos Cenáculos são: 
 
- Para rezar com Maria  
- Para viver a consagração ao Imaculado Coração de Maria. 
- Para viver a fraternidade   
 
O Movimento é uma ajuda à Igreja. 
 
Vejamos extractos de algumas mensagens da Virgem Maria ao Padre 
Gobbi, que nos falam dos Cenáculos. 
Padre Gobbi, 7 de Outubro de 1992 
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estarás no Coração de tua Mãe e dele hás-de mostrar o caminho a 
número imenso de meus pobres filhos extraviados.  
 
Padre Gobbi, 13 de Outubro de 1978  

Recordais hoje minha aparição na Cova da Iria e o milagre do Sol que, 
como prostrado a meus pés, testemunhou ser esta a minha hora, a hora 
de vossa Mãe revestida de luz.  
E hoje vos anuncio que esta é também a vossa hora. 
A hora do vosso testemunho. 
 
Padre Gobbi, 1 de Janeiro de 1988 

Multiplicai os vossos Cenáculos de oração. Rezai mais. Rezai Comigo. 
Rezai o Santo Rosário.   
 
Padre Gobbi, 11 de Junho de 1988 

... na Igreja Católica permanecerá um pequeno resto, que será fiel a 
Cristo, ao Evangelho e a toda sua Verdade. 
O pequeno resto formará um pequeno rebanho, todo ele guardado no 
fundo do meu Coração Imaculado. 
Este pequeno rebanho será formado pelos Bispos, Sacerdotes, 
Religiosos e Fiéis que se conservarão fortemente unidos ao Papa, 
todos recolhidos no Cenáculo do meu Coração Imaculado, em acto de 
oração incessante, de imolação perene, de oferta total para preparar o 
caminho doloroso à segunda e gloriosa vinda de meu filho Jesus. 
 
Padre Gobbi, 31 de Dezembro de 1993  

Grande é a minha preocupação 
Lede no silêncio os sinais do vosso tempo e associai-vos à minha grande 
preocupação por aquilo que vos espera. 
A maçonaria, com o seu diabólico poder, colocou o seu centro no próprio 
coração da Igreja, onde reside o Vigário do meu Filho Jesus, e dali 
difunde o seu maléfico influxo em toda a parte do mundo. 
Agora a Igreja será ainda traída pelos seus, será cruelmente perseguida 
e conduzida ao patíbulo. 
Participai nesta hora da minha grande preocupação e uní-vos todos à 
minha oração de intercessão e de reparação. 
Multiplicai em toda a parte os Cenáculos de oração, que  Eu vos pedi, 
como lugares seguros, como refúgios nos quais vos defendeis do 
tremendo tufão que vos espera. 
Nos Cenáculos sentireis a minha extraordinária presença. 

 
 
 

Padre Gobbi, 13 de Outubro de 1978  

 
Os Cenáculos são um nosso testemunho, para além de ser local de 

troca de testemunhos. 
 
 
 

Padre Gobbi, 1 de Janeiro de 1988 

Temos de multiplicar os cenáculos até serem diários. 
 
 

Padre Gobbi, 11 de Junho de 1988 

Os cenáculos serão constituídos pelo pequeno resto que se vai 
manter fiel a Deus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Gobbi, 31 de Dezembro de 1993 
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Nos Cenáculos experimentareis a segurança e a paz que a vossa Mãe 
Celeste vos dá. 
Nos Cenáculos sereis preservados dos males e defendidos dos grandes 
perigos que vos ameaçam. 
Nos Cenáculos sereis por fim formados na confiança e numa grande 
esperança. 
Porque o Cenáculo é o lugar da vossa salvação que a Mãe Celeste 
preparou para vós, nestes últimos tempos nos quais a grande prova 
já chegou para todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nos Cenáculos Marianos de oração se preservará a Fé e a fidelidade 

a Deus e à Doutrina de Jesus Cristo, pela mão da Virgem Maria. 
 
 
 
A estrutura destes Cenáculos deverá ser a indicada pelo padre Gobbi, 

naturalmente sob inspiração da Santíssima Virgem Maria. 
1º - Rezar: "Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa 
intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima 
Esposa". (Repetir 3 vezes) 
2º - Rezar: O Terço. No final, rezar 1 Pai-Nosso, 1 Avé Maria e 1 Glória 
ao Pai pelo Papa e pelas suas intenções. 
3º - Ler: Passagem do livro de Nossa Senhora ao Padre Gobbi. 
4º - Apresentar: Catecismo - Tema escolhido e preparado 
cuidadosamente segundo a Doutrina Católica. 
5º - Partilha: Contar alguns casos que os crentes queiram dar a 
conhecer para exortar os irmãos. 
6º - Consagração ao Imaculado Coração de Maria, com o texto 
apresentado atrás no título das Consagrações. 
7º - Acção de Graças: "Jesus Tu és o nosso Amor; Tu és o nosso 
único Grande  Amigo; Jesus nós Te amamos; Jesus nós estamos 
apaixonados por Ti." 
 
Nota - Se quisermos podem-se rezar as Avé Marias do Terço com a 
Chama de Amor, segundo promessa que Nossa Senhora fez a Isabel 
Kindelman na Hungria, uma das suas almas mais queridas, e em que 
promete que: por cada Avé Maria assim rezada, levará 10 almas do 
purgatório para o Céu durante o mês de Novembro (por ser o mês das 
almas do purgatório). Durante os restantes meses, levará por cada 3 Avé 
Marias, 10 almas do purgatório para o Céu.  
A parte final da Avé Maria será assim rezada: 
"Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, rogai por nós pecadores, 
(e derramai sobre a humanidade inteira a plenitude das graças da 
Vossa Chama de Amor,) 
agora e na hora da nossa morte, Amen." 
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O facto de se rezar "Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa", é um 
pedido feito em diversas partes do mundo pela Virgem Maria, e deve ser 
rezada precisamente assim, pois foi assim que Ela no-lo pediu. Há 
pessoas, infelizmente, que, umas por orgulho, outras por ignorância, 
rezam "Nossa Mãe" em vez de "Mãe Nossa", sob o pretexto de não 
mandarem um pontapé na gramática, mas esquecendo que estão em 
vez disso, a mandarem um pontapé no que a Virgem Maria nos pediu. 
Esquecem também que rezamos "Pai nosso que estais nos céus" e não 
"Nosso Pai que estais nos céus"... 
Nestas coisas de rezar, devemos ser muito humildes e não contestar os 
pedidos que a Mãe de Deus e Mãe nossa, nos faz. 
 

 
A Eucaristia ▲ 

 
A Eucaristia ocupa lugar central das preocupações expressas na 

Mensagens da Virgem Maria. Na Eucaristia, ou celebração da Santa 
Missa, tem lugar central a Comunhão do Corpo de Cristo pelos fiéis. 

Sabemos e já analisámos em pormenor que a abolição da Eucaristia 
é dos principais objectivos do anticristo. 

Daqui deve nascer também, da nossa parte, uma preocupação 
grande em mantermos a Santa Tradição da Igreja, que é e sempre será 
a expressão da Vontade de Deus. 

Estas preocupações que vão no espírito de tantos de nós, de tal 
maneira me afligem, que as vou expor de uma forma organizada e 
coerente com a Doutrina, com a Tradição e os Ensinamentos da Igreja. 

É urgente pedir aos nossos padres que voltem a dar a comunhão, 
como sempre foi costume na igreja durante quase vinte séculos. 

É pois com o maior respeito, amizade e no melhor espírito de amor 
cristão que devemos comunicar os nossos desejos aos nosso priores de 
que ansiamos ardentemente por voltar a comungar de joelhos e na boca. 

Tenho impressão de que é necessário que alguém comece a gritar na 
praça pública que: “o rei vai nu”, tal como na história que contavam na 
nossa infância, para que toda a gente se aperceba do terrível erro que 
começámos a praticar, com libertinagens e ofensas feitas a Deus, depois 
do Concílio Vaticano II, não por lá estar declarado que assim devia ser, 
mas porque o mau aproveitamento de alguma permissividade do seu 
texto, abriu a porta a que erradamente se tornasse prática corrente 
aquilo que só excepcionalmente era autorizado. 
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Ezequiel 3, 17-19 
17 Filho do homem, constituí-te sentinela da casa de Israel; se ouvires 
uma palavra saída da Minha boca, tu lha dirigirás da Minha parte. 
18 Se Eu digo ao pecador: «Vais morrer», e tu não o exortas e não falas 
para o afastar do mau caminho, para que ele possa viver, é ele o 
pecador, que perecerá por causa do seu pecado; mas é a ti, todavia, que 
Eu pedirei contas do seu sangue. 
19 Mas se tu avisares o pecador e ele não se emendar da sua 
perversidade e má conduta,  então ele morrerá por causa do seu pecado; 
mas tu terás salvo a tua vida.» 
20 Também se o justo se afastar da sua justiça, praticando a injustiça, e 
eu puser um tropeço diante dele e ele vier a morrer, porque não o 
advertiste, morrerá certamente em virtude do seu pecado e a justiça que 
praticou já não será lembrada, mas o seu sangue eu o requererei da tua 
mão. 
21 Por fim, se tu advertiste o justo para que não pecasse e ele não pecou, 
viverá porque deu ouvidos à advertência e tu terás salvo a tua vida. 
 
 

Temos urgentemente de tomar em conjunto algumas medidas para o 
mais perfeito cumprimento dos desígnios do nosso Deus e Senhor, da 
Sua Doutrina, da Sua Lei e da Sua Vontade. 
 

Vivemos os tempos da grande apostasia, em que satanás ataca sub-
repticiamente os crentes de Deus, enganando-os com novas e falsas 
doutrinas humanas, fazendo-os crer que são vontade de Deus. Este é 
um queixume de Jesus constantemente feito aos profetas do nosso 
tempo, em mensagens, algumas delas já aprovadas oficialmente pela 
Santa Igreja e outras, as mais importantes dos nossos tempos, já aceites 
pelos Papas do tempo em que se deram, como por exemplo La Salette, 
Lourdes, Fátima, Garabandal, Padre Gobbi. 

Estas que acabo de referir, são já hoje incontestadamente aceites 
pelos Papas, das diversas épocas em que se deram, e não devem pois 
merecer contestação da nossa parte. 
Para além destas mensagens temos de ter em atenção a Revelação 
Bíblica, a Tradição da Igreja e dos Santos Padres e o Direito Canónico. 

Para enquadrar um pouco as minhas preocupações, gostaria de 
relembrar a passagem Bíblica  de Ezequiel, em que Deus nos 
responsabiliza pelo mal que nos rodeia e que em tantas circunstâncias 
não intervimos. 
 Ezequiel 3, 17-19 

 
Esta, entre muitas outras, é uma obrigação de todo o cristão. Não 

julgar e condenar, mas sim, porque amamos o nosso próximo, avisá-lo 
para que ele se salve. 
 
 
 
 

Muitos consideram comungar de pé e na mão questões 
secundaríssimas. Não são secundárias, mas sim, questões fulcrais e 
importantíssimas.  

Porquê? Porque a maior parte dos ofensas a Deus que 
cometemos, são por faltas ou ofensas feitas aos nossos irmãos na 
Terra, e digamos que, só por interposta pessoa e indirectamente, é que 
ofendemos a Deus. Mas a comunhão de pé e na mão são ofensas 
gravíssimas feitas directamente ao Santíssimo Corpo de Jesus na 
Eucaristia, de que Ele já se queixou amargamente em diversas 
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mensagens particulares, e que já na própria Bíblia encontramos 
passagens a esse respeito. 

Não podemos tentar adaptar a doutrina de Deus às nossas vidas, mas 
sim temos de saber humildemente adaptar as nossas vidas à 
Doutrina Santa de Deus. Os tempos para Deus não mudam, já que para 
Ele não há tempo, pois Ele é o alfa e o ómega simultaneamente, e por 
isso é que a Sua Doutrina e as Suas Leis são Eternas. O que muda 
são os costumes dos homens arrogantes e rebeldes, ao serviço de 
satanás. 

Dos problemas da vida paroquial e litúrgica que mais me preocupam 
neste momento, porque todos somados têm uma importância enorme, 
visto ferirem a Deus e contrariarem a Vontade Divina, são: 
 
1 - Ministros da Comunhão actuando de uma maneira selvagem, 
desordenada contra os regulamentos da Igreja. 
2 - Comunhão na mão. 
3 - Comunhão de pé. 
 

Olhemos para cada um deles. 
 
1 - Ministros da Comunhão actuando de uma maneira selvagem, 
desordenada e contra os regulamentos da Igreja. 
 

«Ministros da Comunhão actuando de uma maneira selvagem, 
desordenada» porque infelizmente quantas vezes podemos ver que 
eles se apoderam do cálice e da hóstia sem terem purificado as mão 
como os sacerdotes sempre o fazem, e assim vão tocar no Sacratíssimo 
Corpo de Jesus de uma forma impura. Mas também porque muitas vezes 
fazem a distribuição da Santíssima hóstia sem a elevarem e proferirem 
as palavras de uma maneira digna, solene e condizente com a ocasião 
tão importante que é o da distribuição do Santíssimo Corpo do Nosso 
Deus. Muitas vezes mais parecem estar a distribuir fichas numa mesa 
de jogo, tal é a velocidade e falta de cumprimento dos santos 
preceitos. 

Esta banalização, esta falta de cumprimento dos santos preceitos, 
este à vontade com que se faz a distribuição do Corpo de Deus, é 
também uma das muitas formas de dessacralização de que Jesus 
tanto se queixa de que já entrou na sua Igreja e no seio dos seus próprios 
pastores. 
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Quem a isto assiste e nada diz, está tacitamente consentindo e é 
como ele próprio o estivesse a praticar. 
«contra os regulamentos da Igreja» porque está expressamente dito 
no Código de Direito Canónico no Cânone 230 - #3 : 
 

«Onde as necessidades da Igreja o aconselharem, por falta de 
ministros, os leigos, mesmo que não sejam leitores ou acólitos, podem 
suprir alguns ofícios, como os de exercer o ministério da palavra, presidir 
às orações litúrgicas, conferir o baptismo e distribuir a sagrada 
Comunhão, segundo as prescrições de direito». 
 

Ora durante toda a história da Igreja, aquando da distribuição da 
Comunhão, e até bem pouco tempo, até o Vaticano II, era o padre que 
sempre distribuía a Sagrada Comunhão. Ora na Sagrada Missa, em que 
está presente o sacerdote, obviamente não há falta de ministros, e por 
isso mesmo, a distribuição da comunhão por outros que não sacerdotes 
está abertamente em infracção do Direito Canónico. 

Todas as razões que se alegam para usar ministros leigos da 
comunhão são falsos e contrários à Vontade e doutrina de Deus e da 
Igreja.  

Diz-se que é para ser mais rápido e não fazer esperar os crentes.  
E então eu pergunto-me:  

“Mas se durante 1962 anos não foi assim, porquê só agora o é? Onde 
está dito por Jesus que a Comunhão deve ser rápida e sem demora? 
Não deverá antes ser solene e respeitosa? Não será o Nosso Senhor 
Jesus digno de o recebermos com toda a pompa e circunstância que 
merece o Reis dos Reis, das mãos consagradas daquele a quem foi 
confiado esse grande dom de tocar o Sacratíssimo Corpo de Jesus? 
Quem se aproxima de Jesus para receber na sua casa, na sua alma, o 
Rei dos Reis, não deveria estar disposto a esperar uma vida inteira e 
mesmo disposto a dar a sua vida por ELE, como o faziam os primitivos 
e verdadeiros cristãos? Será pois que não pode esperar sequer um ou 
dois minutos mais? Será este o espírito com que Deus quer ser 
comungado?...” 

Está pois também claramente em contradição com o verdadeiro 
espírito de amor, respeito e devoção para com o Nosso Rei e 
Senhor e é também uma das muitas formas de dessacralização das 
Coisas Sagradas. 
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Diário de Margarida 

(17-3-77)  
«Eu sou tão verdadeiro na Eucaristia como o era na sarça ardente do 

Sinai. Ordenei a Moisés que tirasse as sandálias para se aproximar de 
Mim. Eu sou o Amor na Sagrada Eucaristia; mas sou Deus... sempre!... 
As minhas almas escolhidas não seguem esses costumes (da 
comunhão na mão) e, ao virem a Mim, como Moisés, elas descalçam-

2 - Comunhão na mão. 
 
As razões que se alegam a partir de há pouco tempo para cá são: 
- A Higiene; 
- Diminui-se o perigo de contaminação de doenças perigosas 
como a sida; 
- Dá maior intimidade com Deus. 

Quanto à "Higiene", preocupamo-nos muito porque pode o padre 
tocar na língua de dois crentes e isso é uma porcaria. Mas durante quase 
dois mil anos nunca a Igreja e os crentes se importaram com isso... 
porquê só agora esta tão grande preocupação? 

Se estamos tão preocupados com a nossa higiene, não nos 
deveríamos preocupar ainda mais com a higiene e sacralização para 
com o Divino e Imaculado Corpo de Cristo? Não será  muito mais terrível 
sabermos que o padre, que tem mãos consagradas e as lava com água 
benta antes de distribuir a Santíssima Comunhão, vai de seguida deixar 
que mãos não consagradas e não lavadas possam tocar no Corpo de 
Deus? Porquê estes dois pesos e medidas tão desproporcionados? 

Se não podemos estar com as mãos tão limpas como as do padre, 
então também ainda menos nos podemos atrever a tocar com as mãos 
conspurcadas no Corpo de Deus. E já não falo senão nas mãos 
fisicamente sujas, como tocar nos bolsos, em tabaco, limpar o nariz e as 
orelhas, coçar os pés, etc., pois que, só Deus sabe, quantas outras 
impurezas espirituais bem mais graves podem vir nas mãos sujas de 
todos nós que somos pecadores... 

Quando numa entrevista à Madre Teresa de Calcutá o entrevistador 
lhe perguntou qual era o maior flagelo actual da humanidade, ela não 
disse nem miséria, nem a sida, nem a guerra, nem o aborto, mas sim ...: 
«a comunhão na mão!» 

 
Jesus, no Diário de Margarida II, declara que “é uma prática que O 

ofende gravemente". 
Diário de Margarida 
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se. Quero dizer com isso que elas só se aproximam de Mim com respeito 
e amor, na sua atitude exterior e interior.»  
(6-4-79) 

«A Comunhão deve voltar a ser o que foi desde há séculos»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Quanto a «Diminui-se o perigo de contaminação de doenças 

perigosas como a sida ou o covid», mas como podemos nós crentes, 
que sabemos que a doença veio ao homem como castigo pelo pecado, 
crer que Deus deixaria haver contágio através da distribuição do seu 
Santíssimo Corpo? Já Nossa Senhora disse ao Padre Gobbi, que a sida 
é um dos cálices do Apocalipse derramados sobre a humanidade, como 
punição da sua iniquidade. 
 

Quanto a «dá maior intimidade com Deus», aqui, definitivamente 
não.  

Amor, sim. Temor, sim. Este tipo de intimidade, não. Lembremo-nos 
do que Jesus disse à Vassula:  
 
“Quero que me ameis, mas não vos esqueçais de que Sou Santo”! 
 

A comunhão na mão está pois também claramente em 
contradição com o verdadeiro espírito de amor, respeito e devoção 
para com o Nosso Rei e Senhor e é também uma das muitas formas 
de dessacralização das Coisas Sagradas. 
 
 
3 - Comunhão de pé. 
 

Se  durante quase dois mil anos se comungou sempre de joelhos, 
porquê só agora se comunga de pé? Se nós quando passamos à frente 
do Santíssimo exposto nos ajoelhamos, ainda muitos, com os dois 
joelhos por terra, porquê quando Ele ainda se vai aproximar mais de nós 
e entrar na nossa própria casa, não nos ajoelhamos? 

Se fazemos vénias e salamaleques a um qualquer presidente que nos 
cumprimenta em público, então não devíamos com muito mais razão nos 
pormos de rojo por terra pelo Rei dos Reis? 

Como temos coragem de nos aproximar de Deus, de pé sem o 
mínimo respeito, só para agradar aos homens e por cobardia de mostrar 
o nosso amor e reverência para com o nosso Deus? 
Porquê esta diversidade de critérios? 
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As Aparições de Fátima - pág. 5,6 

“O anjo deixa suspenso no ar o cálice, sobre o qual está uma hóstia, da 
qual caem gotas de sangue. Ajoelha-se junto de nós e em adoração 
diante do Santíssimo faz-nos repetir três vezes:  
«Santíssima Trindade, ... ».  
Depois, levantando-se, tomou de novo, na mão, o cálice e a hóstia e 
deu-me a hóstia a mim e o que continha o cálice deu-o a beber à Jacinta 
e ao Francisco...”  
“Levados pela força do sobrenatural que nos envolvia, imitámos o anjo 
em tudo, isto é, prostrando-nos como ele e repetindo as orações que 
dizia. A força da presença de Deus era tão intensa que nos absorvia 
e aniquilava quase por completo". 
 
 
"O Segundo Advento: A Montanha de Garabandal",  págs. 44, 45, 48, 49 

“As meninas respeitam sempre o jejum até à hora em que recebem a 
comunhão, jejum no estilo antigo. Ou seja, não comiam nem bebiam 
nada desde as 12 horas da noite precedente. Note-se ainda que 
comungam de joelhos, melhor dito: caiem de joelhos por um 
movimento natural, no estado extático, ou seja, num estado de 
conhecimento superior ao estado natural. Para bom entendedor, meia 
palavra basta”... 
No dia do milagre da Eucaristia: “Viram-na sair, cair de joelhos, esticar 
a língua para fora, na qual nada havia. ... Subitamente, a Hóstia 
materializou-se diante dos olhos incrédulos, como se tivesse brotado da 
própria língua da menina”. 
 
 
 
 
 
Master Plan da Maçonaria 

No ponto 9, o título é:  
«É preciso adaptar a Missa aos novos tempos» 
“Que se empregue um pão quase corrente, que se o dê nas mãos, 
que se receba de preferência de pé ou sentados, nunca de joelhos, 
que se mastigue, que nada soe a SAGRADO, que se coma o que 
sobrar”... 
 

Lembremos Fátima, durante a Aparição do Anjo. 
"As Aparições de Fátima", pág. 5,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lembremos Garabandal sobre este assunto  
"O Segundo Advento: A Montanha de Garabandal",  págs. 44, 45, 48, 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lembremos o Plano Mestre da Maçonaria, para destruir a Igreja Católica 
e a Fé nos homens, sobre este assunto.  
Este plano diabólico foi traçado, na mesma época do fecho do Concílio 
Vaticano II, nos E.U.A e descoberto pelo Dr. J. Dominguez que o deu a 
conhecer ao mundo. 
Master Plan da Maçonaria 
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Filipenses 2,10  
10 Para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos seres 
celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra... 
 
S. João 20,17 
17 Jesus lhe diz: “Não me retenhas ...  
 
 
 
 
S. Mateus 28,9  
9 Elas (as mulheres) aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, 
prostrando-se diante dele. 
 
Apocalipse 5,8  

Ao receber o livro, os quatro Seres vivos e os vinte e quatro Anciãos 
prostraram-se diante do Cordeiro ... 
 
Isaías 45,23  

Com efeito, diante de mim se dobrará todo o joelho ... 
 
Romanos 14,11  

Por minha vida, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará diante de mim 
... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto às Passagens Bíblicas, pedi a Deus que me as mostrasse, com 
a abertura da Bíblia, todas as que Ele quisesse que eu transcrevesse. 
Foram umas atrás das outras... : 
Filipenses 2,10  

 
 
 
S. João 20,17 

 
(Este não me retenhas é sinónimo de não me toques, isto porque 
Maria Madalena se atirou a seus pés para os abraçar, como vem 
descrito em Mateus 28,9) 
 
S. Mateus 28,9  

 
 
 
Apocalipse 5,8  

 
 
 
Isaías 45,23  

 
 
Romanos 14,11  

 
 
Sofreremos pela nossa falta de respeito para com a Lei. 
 

Quando permitimos pois estes actos de desrespeito, a quem 
estamos a fazer a vontade? A quem servimos? 
 

Jesus disse e ficou escrito nos Evangelhos: «Não podeis servir a 
dois senhores. Ou servis a Deus ou ao diabo.» 
 

Os ministros da comunhão, seguindo as leis de alguns homens e de 
alguns bispos que já perderam a fé, preferem agradar mais aos homens 
do que a Deus. 

Por vergonha e tibieza não se levantam e dizem o que Deus quer 
que digam. 
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Por vergonha diante dos homens, ao não ajoelharem diante da 
Eucaristia, não se esqueçam que Jesus também disse: 

“Todo aquele que se envergonhar de Mim diante dos homens, 
também Eu me envergonharei dele diante do Pai.” 

E quando, na qualidade de ministros da comunhão, na Missa, 
contrariando o direito canónico e a vontade de Deus, aceitam dar a 
comunhão a pessoas orgulhosas que não querem ajoelhar e querem se 
considerar dignas de tocar com as suas mãos imundas o Santíssimo 
Corpo de Jesus, também pecam, porque permitindo e colaborando, 
se tornam igual a eles. 
 

A comunhão de pé está pois também claramente em contradição 
com o verdadeiro espírito de amor, respeito e devoção para com o 
Nosso Rei e Senhor e é também uma das muitas formas de 
dessacralização das Coisas Sagradas. 

Sobre estes 3 temas que referi, não podemos ficar indiferentes, nem 
nós leigos nem os sacerdotes. Mas mais responsabilidade têm os 
sacerdotes, porque são eles que têm de tomar conta do rebanho, e terão 
um dia que poder dizer tal como Jesus : «Não perdi nenhum daqueles 
que entregastes à minha guarda». 

Mas a continuarmos assim, quantos não se perderão ou pelo menos 
quantas faltas de respeito e amor infligirão ao nosso Deus.  
 
CONCLUSÃO 

Os homens, inspirados por satanás, adulteraram, 
dessacralizaram, mudaram a seu bel-prazer toda a Santa Doutrina 
de Deus para a adaptar às suas vidinhas. 
Isto é também, sem margem para dúvidas, apostasia. 

Não podemos ficar indiferentes! Quem vê e cala, consente, e logo 
peca igualmente. 

Cada comunhão de pé, na mão, que nós permitimos, estamos a 
ajudar o anticristo a abolir o Sacrifício Perpétuo, a praticar a abominação 
da desolação. 

Aproveitemos este pouco tempo que nos resta para enterrar o 
homem velho com os seu pecados, e façamo-lo ressuscitar de acordo 
com a vontade de Deus... 

Nas nossas paróquias seria tão fácil voltar a comungar como 
agrada a Deus, se todos nos uníssemos. 
Tenho a certeza de que a maioria dos paroquianos regurgitaria da 
alegria. 



REVELAÇÕES BÍBLICAS E PRIVADAS TRATADO  

 

410                                                                                                                                                                                                         410 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Luis, França, Lourdes, Santuário de Lourdes,  

12 de Fevereiro de 1997 

Eu sou Meus filhos a vossa Mãe do Céu e amo-vos imensamente, oro 
pela vossa salvação e vos exorto uma vez mais a serem verdadeiros 
adoradores em espírito e verdade do vosso único e verdadeiro Deus 
e Senhor. 
 
José Luis, USA, Texas, 9 de Julho de 1997 

Filhos muito queridos, em verdade vos digo, que só aquelas almas que 
se convertam em adoradoras do Sagrado e Eucarístico Coração do 

Quanta alegria daríamos a Deus! 
Quantas graças receberíamos em troca! 
E que exemplo e encorajamento seria para tantas outras paróquias! 
Seria tão bom, bonito, santificador, consolador, enriquecedor, 

gratificante, se pudéssemos voltar a comungar como toda a humanidade 
o fez antes do príncipe do mundo, satanás, ter-se infiltrado na Igreja...  
Mas porque a responsabilidade também é nossa, temos de ser nós a 
lutar para modificar as coisas, para podermos ser aquele pequeno 
número que ficará fiel até ao fim... 
 

Juntemo-nos, façamos abaixo assinados, e peçamos assim aos 
nossos padres para voltarmos a comungar de joelhos e na boca. 

 
 
 
 

A Adoração de Jesus no Santíssimo Sacramento ▲ 
 
Nestes Últimos Tempos cada vez mais será necessário fazermos 

adoração ao Santíssimo. 
A Adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento, podemo-la fazer 

quando vamos comungar, quando o Santíssimo Sacramento é 
solenemente exposto, e quando se encontra nos Sacrários. Estas três 
formas são importantíssimas para estes Últimos Tempos, em que 
sabemos que o anticristo vai tentar abolir oficialmente a própria 
Eucaristia. Vai ser um tempo de grande confusão, e a própria Virgem 
Maria nos adverte de que para evitar essa grande confusão que se vai 
abater sobre a humanidade, temos de nos convertermos em verdadeiros 
adoradores de Jesus Eucarístico.  
José Luis, França, Lourdes, Santuário de Lourdes,  

12 de Fevereiro de 1997 

 
 
 
 
 
 

José Luis, USA, Texas, 9 de Julho de 1997 
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Meu Filho, e que ao mesmo tempo sejam fiéis à reza do Santo 
Rosário, poderão manter-se firmes na Fé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garabandal 18 de Junho de 1965 

«Já que a Minha mensagem do dia 18 de Outubro não foi atendida, e 
não foi muito divulgada ao mundo, Eu digo-vos que esta é a última. 
Antes, o cálice estava enchendo, agora está derramando.  
Muito Cardeais, muitos bispos e muitos padres estão no caminho da 
perdição e levam com eles muitas almas. À Eucaristia é dada cada vez 
menos e menos importância. Nós devemos evitar a ira de Deus através 
dos nossos esforços. Se pedirdes perdão com sinceridade de alma, 
Deus perdoar-lhes-á. Sou eu, a vossa Mãe, que por intercessão de S. 
Miguel, quer vos dizer para vos emendardes, que já são os últimos 
avisos e que Eu vos amo muito e não quero a vossa condenação. Pedi-
nos com sinceridade e nós vos daremos. Devem sacrificar-se mais. 
Pensem na Paixão de Jesus». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A Meditação da Paixão de Jesus Cristo e as Vias Sacras ▲ 
 
Santa Teresa de Ávila passou 25 anos da sua vida a meditar sobre a 

Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
A forma mais perfeita de conseguir a santificação, dizem os santos, é 

a de meditar na Paixão de Jesus Cristo. 
A própria Virgem Maria em Garabandal o aconselhou. 

Garabandal 18 de Junho de 1965 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Liturgia da Igreja Católica há um modo de orar através da Via-

Sacra, que feita com tempo e vontade de progredir no caminho da 
santidade, será um modo eficaz de o conseguir e de obter muitas Graças 
para si e pelos necessitados. 

Uma forma de meditação da Paixão de Jesus Cristo será fazê-lo em 
frente do Santíssimo Exposto, muito em especial durante as horas 
chamadas de Passio, ou de Paixão, ou seja, às 5ª feiras das 21 horas 
às 24 horas, que foram as horas em Jesus esteve no Horto das Oliveiras, 
e às 6ª feiras das 12 horas às 15 horas, em que Jesus esteve pregado 
na Cruz, em agonia. 

Estas horas de Adoração são fundamentais serem feitas 
semanalmente, sozinhos, ou em grupo de preferência. 

Quanto à meditação da Paixão propriamente deve ser iniciada pelo 
aprofundamento das passagens Evangélicas, lidas e meditadas, sempre 
com o pedido da intervenção do Espírito Santo. 
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Virgem Maria na Aparição de Pontevedra de 10-12-1925 

Disse então Nossa Senhora, estando presente o Menino Jesus: 
- «Vê, Minha Filha, o meu coração cercado de espinhos que os homens 
ingratos a todos os momentos Me cravam com blasfémias e ingratidões.    
Tu, ao menos, procura consolar-Me e dize que prometo assistir na hora 
da morte, com todas as graças necessárias para a salvação, a todos 
aqueles que, no primeiro sábado de cinco meses seguidos, se 
confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem o Terço e Me 
fizerem companhia durante quinze minutos, meditando nos quinze 
mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar».  
Nossa Senhora mostrou o seu Coração rodeado de espinhos, que 
significam os nossos pecados. Pediu que fizéssemos actos de 
desagravo para lhos tirar, com a devoção reparadora dos cinco primeiros 
sábados. Em recompensa promete-nos «todas as graças necessárias 
para a salvação».    
 
 
 
 
 
 
 
 

Em relação às Vias-Sacras, existem muitos livros que podem ser 
muitos eficazes. 

A meditação da Paixão deve ser feita diariamente, mas no mínimo de 
uma forma especial, às 6ª feiras, como devoção integrante do 
Escapulário Vermelho da Paixão, que aconselho vivamente também que 
seja imposto. 

 
 
 

A Devoção dos Primeiros Sábados ▲ 
 
Na aparição do dia 13 de Julho anunciou Nossa Senhora em Fátima: 

«Para impedir a guerra, virei pedir a consagração da Rússia ao meu 
Imaculado Coração e a Comunhão Reparadora nos Primeiros 
Sábados».  

Esta última devoção veio realmente pedi-la, aparecendo à Irmã Lúcia 
no dia 10 de Dezembro de 1925, em Pontevedra, Espanha.    
Virgem Maria na Aparição de Pontevedra de 10-12-1925 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus nos dois dias seguintes, 15 de Fevereiro de 1926 e 17 de 

Dezembro de 1927, insiste para que se propague esta devoção. Lúcia 
escreveu: «Da prática da devoção dos primeiros sábados unida à 
consagração ao Imaculado Coração de Maria, depende a guerra ou a 
paz do mundo».    

O fim da devoção dos "CINCO PRIMEIROS SÁBADOS" é 
essencialmente consolar o Seu Imaculado Coração e reparar esses 
pecados.    
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São cinco os primeiros sábados por, segundo revelou Jesus, serem 

«CINCO AS ESPÉCIES DE OFENSAS E BLASFÉMIAS PROFERIDAS 
CONTRA O IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA:     

1. As blasfémias contra a Sua Imaculada Conceição;    
2. As blasfémias contra a Sua Virgindade;    
3. As blasfémias contra a Maternidade Divina, recusando ao mesmo 

tempo recebe-la como Mãe dos homens;    
4. As blasfémias dos que procuram infundir nos corações das 

crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio contra esta Imaculada 
Mãe.    

5. As blasfémias dos que a ultrajam directamente nas suas sagradas 
imagens.    

 
As condições para se ganhar o privilégio dos Cinco Primeiros 

Sábados, ou seja, obter a SALVAÇÃO PROMETIDA POR NOSSA 
SENHORA, são quatro:    

1. CONFISSÃO. Para cada primeiro sábado é preciso fazer uma 
confissão com intenção reparadora. Pode fazer-se em qualquer dia 
antes ou depois do primeiro sábado, contanto que se receba a 
Comunhão em estado de graça.    

A vidente perguntou:—«Meu Jesus, e as (pessoas) que se 
esqueceram de formar essa intenção (reparadora)»?  

Jesus respondeu: «Podem formá-la na confissão seguinte 
aproveitando a primeira ocasião para se confessar».    

2. A COMUNHÃO REPARADORA, feita em estado de graça, e 
também com uma intenção de desagravo. 

3. A REZA DO TERÇO DO ROSÁRIO.    
4. A MEDITAÇÃO, durante 15 minutos, de um só mistério, de vários 

ou de todos. Também vale uma meditação ou explicação de três 
minutos, antes de cada um dos cinco mistérios do Terço que se está a 
rezar.    

Em todas estas quatro práticas deve-se ter a intenção de desagravar 
o Imaculado Coração de Maria.    

A quem praticar esta devoção nas condições exigidas, Nossa 
Senhora compromete-se a assistir na hora da morte, com todas as 
graças necessárias à Salvação Eterna.   
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Virgem Maria na Aparição de 13 de Julho de 1917 

«A quem aceitar a devoção ao meu Imaculado Coração, prometo a 
salvação; e serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por 
Mim a adornar o Seu Trono».    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Luis, USA Igreja de S. Lázaro em Hialeah, Florida  

30 de Novembro 1997 

Adorado seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do Altar! 
Filhos queridos, como vedes, os homens prestam pouca atenção ao 
chamamento que lhes faço ao sacrifício, e isto se deve a que na 
realidade não levam a sério as Minhas Mensagens, porque estão cegos. 
Só, filhos Meus, se tiverdes Luz, podereis ver. Portanto, a vós, filhos 
Meus, que sois fiéis ao chamamento que vos fiz para estas Santas 
Vigílias, vos digo: Segui adiante! Eu vos pagarei todos os vossos 
desvelos, vossas orações e sacrifícios e não vos desalenteis por serdes 
poucos. O que vos deve importar, no vosso coração, é buscar e cumprir 
com a Vontade de Deus e só a Deus agradar, pois, quando procurais 
agradar aos homens, na realidade não estais a agradar a Deus. 
Filhos queridos, que a recta intenção dos vossos corações seja buscar 
antes de tudo a Glória de Deus e não a glória das criaturas ou que o que 
elas vos possam dar. Se viveis em união íntima e verdadeira com Deus, 
tudo o mais será secundário. 

Virgem Maria na Aparição de 13 de Julho  

 
 
Em 1997 a Virgem Maria pediu, suplementarmente ao nosso grupo 

de oração, que fizéssemos a Via-Sacra, Rosário completo, Adoração ao 
Santíssimo, leitura Espiritual e Meditação sobre a nossa vida durante o 
último mês, tudo, sempre que possível, em Fátima. 

 
 
 
 

As Vigílias dos últimos Sábados ▲ 
 
A Virgem Santíssima pediu ao José Luís e ao Juan António, em 

Outubro de 1992, a um grupo originário de Miami, que fizessem uma 
Vigília, todos os últimos Sábados de cada mês, diante do Santíssimo 
Sacramento do Altar exposto, a partir das 10 horas da noite de Sábado, 
até às 6 horas da manhã de Domingo, em reparação dos pecados 
cometidos em todo o Mundo durante esse mês. Pediu também que estas 
Vigílias se difundissem por todo o lado onde as Suas Mensagens fossem 
divulgadas. 

Em 1997 falou novamente nestas Vigílias. 
José Luis, USA Igreja de S. Lázaro em Hialeah, Florida  

30 de Novembro 1997 
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Filhos queridos, segui rezando e fazendo sacrifícios. No Céu e só 
no Céu entendereis a magnitude das Graças que através das 
Vigílias alcançais para vós, para a Igreja e para o mundo inteiro; 
portanto, queridos filhos, alegrai-vos por cumprir a Vontade de 
Deus. Quero que saibais que Meu Filho Jesus se sente consolado 
quando por amor velais durante estas noites dos últimos sábados do 
mês para desagravar as ofensas que recebe o Seu Sagrado Coração, e 
Ele que é infinitamente Misericordioso e Agradecido, multiplicará nas 
vossas almas as graças, se souberdes conservá-las com humildade. 
Filhos queridos, Meu chamamento neste dia é para que não vos 
acobardeis diante do sacrifício, e para que saibais que quando desejais 
cumprir a Vontade de Deus, apesar de todas as dificuldades e tropeços 
que possais encontrar no caminho, Deus vos dará a força necessária 
para segui-La e cumpri-La; portanto, filhos, desejai de todo o coração 
cumprir a Vontade de Deus, ponde o vosso maior empenho em fazê-lo, 
e Ele vos dará a Graça para que possais vivê-la. 
Que vossos corações fiquem cheios do Gozo e da Paz de Meu Filho, 
para que assim sejais portadores dela aos demais que caminham na 
tristeza de não ter a Deus. 
Vos guardo a todos no Meu Imaculado Coração e novamente vos 
agradeço pelas vossas orações e sacrifícios. Sou Maria, vossa Mãe, a 
que guarda a vossa Fé. 
Ficai em Paz, filhos Meus, e recebei a Minha Maternal Bênção em Nome 
de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo". 
 
 
José Luis, USA, Opelousas, Luoisiana, 28 de Abril de 1996 

Eu sou Miguel, príncipe das milícias celestes … 
É necessário que ofereçais muitos sacrifícios e orações para reparar os 
grandes crimes da humanidade. 
Os homens ao perder a consciência está abusando da misericórdia de 
Deus e por isso que vos venho chamar a todos para que vos 
comprometais de uma maneira simples mas verdadeira. 
Hoje o meu chamamento em nome do Senhor é para que sejais fiéis às 
Vigílias do fim de cada mês. Eu vos digo, que quando ofereceis algo ao 
Senhor deveis fazê-lo com o coração; não deis ao Senhor as sobras; 
repare que devereis procurar dar o melhor que tiverdes pois é digno de 
toda a Honra e toda a Glória. 
… 

No Céu e só no Céu entendereis a magnitude das Graças que 
através das Vigílias alcançais para vós, para a Igreja e para o mundo 
inteiro; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Já em 1996 S. Miguel Arcanjo tinha dado uma encorajadora 

Mensagem sobre estas Vigílias. 
José Luis, USA, Opelousas, Luoisiana, 28 de Abril de 1996 
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Se comparardes as muitas ofensas que recebe diariamente o Senhor 
com o sacrifício que fazeis, podeis ver que é muito pouco, por isso vos 
digo, quando o fizerdes, fazei-o com verdadeiro amor para que assim 
seja um sacrifício agradável ao Senhor. 
Hoje venho em nome de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo 
para afastar de vós toda a preguiça, para afastar de vós a debilidade, 
mas vós fazei um esforço. 
De hoje em diante prometo-vos a minha assistência e a dos santos anjos 
durante as Vigílias; estaremos em oração convosco para que assim as 
vossas orações sejam levadas ao Céu como um incenso de amor. 
Ficai em Paz e procurai expandir estas Vigílias em tantos lugares quanto 
vos seja possível. (Pausa) 
Ficai em Paz e não abris a porta ao inimigo através das invejas, zelos e 
rivalidades; sêde zelosos da obra que o Senhor vos entrega através das 
mãos de Maria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No dia 30 de Outubro de 1996 pelas 6 horas da madrugada, na vigília 

que fizemos em Fátima durante toda a noite de 29 para 30 na Capelinha 
das Aparições, os 11 fiéis americanos, connosco, os 8 portugueses em 
conjunto com o José Luís e o Juan Antonio, dirigimo-nos às 4 horas da 
madrugada para os Valinhos, para fazermos a Via Sacra. Depois de a 
concluirmos, sob direcção de Nossa Senhora, dirigimo-nos para a Loca 
do Cabeço, onde Ela apareceu ao José Luís e lhe deu uma Mensagem 
sobre estas Vigílias que Ela pediu para fazermos no último sábado de 
cada mês em reparação pelos pecados cometidos no mundo inteiro. 

A Virgem Santíssima veio sobre uma nuvenzinha, que poisou sobre 
uns tojos ao pé das estátuas, a cerca de 1 metro do chão. Vinha vestida 
com um fato branco, com uma manto e uma faixa na cintura azuis e um 
véu branco sobre a cabeça. Na mão direita tinha o Rosário, com o qual 
nos abençoou antes de partir. 

Triste, referiu que somos sempre muito poucos!... Mas que quem 
fizer estas Vigílias, como Ela pede, está a armazenar Graças 
imensas no Céu, para si e para as suas famílias. Estas Vigílias têm 
um poder reparador enorme, que nós nem podemos imaginar. E 
tudo o que pedirmos durante estas Vigílias, tudo, ser-nos-á 
concedido, desde que seja para bem das nossas almas. 

 
Estas Vigílias que de preferência devem ser feitas à frente do 

Santíssimo, como sempre temos feito em Portugal no nosso grupo, tem 
uma importância muito grande, da qual nos falou a Virgem Maria. 
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Mensagem sobre as Vigílias, 21 de Março de 1997 

… 

Que é a vossa vigília? É fundamentalmente de adoração. Por essa 

adoração tributais a Deus a honra que Lhe é negada por tantos e tantos 

filhos. Tapais as lacunas grandes que eles deixam, aplanando para eles 

o caminho à Misericórdia. Também fazeis reparação, e deveis fazê-la 

com bastante cuidado, para reconstruir o que o pecado destruiu nos 

vossos irmãos. Fazeis oração por eles, pedis graças para eles. Isso é 

também muito importante. Se não o fazeis, muito fica por reparar, 

muitas graças por conceder e muita honra por dar ao nosso Deus. 

… 

Não queirais ser indiferentes ao drama que se vive nestes dias. Sois 

peças importantes com que conto, soldados que coloco em pontos 

estratégicos. Uma falha vossa, apesar de serdes pobrezinhos, pode 

alterar muito o tempo da vitória e pode fazer com que irmãos 

vossos percam a vida, sim, a Vida Eterna. 

Tendes poucas forças. Eu sei. Conto com esse pouco. 

Contai coMigo... Eu vos darei forças»! 

 
 
Programa das Vigílias dos Últimos Sábados 

22:00 - Início da Vigília, com a invocação do Espírito Santo, frente ao 

Santíssimo exposto. 

22:05 - Súplica Ardente aos Santos Anjos. 
22:15 - Coroa a S. Miguel Arcanjo. 
22:30 - Oração ao Santíssimo exposto. 
22:45 - Oração individual. 
23:30 - Oração dos mistérios Gozosos. 
0:00 - Cânticos de Louvor. 
0:05 - Primeiro Intervalo de descanso. 
 
0:25 - Oração dos mistérios Dolorosos. 
2:00 - Recitação da oração a S. Miguel Arcanjo, 70 vezes. 
2:30 - Segundo Intervalo de descanso. 
 
2:50 - Oração individual e cânticos. 
3:00 - Terço da Misericórdia. 

Mensagem sobre as Vigílias, 21 de Março de 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos poucos foi-se uniformizando o programa destas Vigílias, sendo 
actualmente o seguinte. 
Programa das Vigílias dos Últimos Sábados 
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3:20 - Via Sacra. 
4:00 - Oração individual. 
5:00 - Terceiro Intervalo de descanso. 
 
5:20 - Oração dos mistérios Gloriosos. 
5:55 - Preparação para a conclusão da Vigília. 
6:00 - Angelus. 
6:05 - Conclusão da Vigília. 
 
Nota: O que está a negrito não pode mudar de hora. 
 
 
 
 

 

 
José Luis, Venezuela, Maracaibo, 6 de Agosto de 1997 
Queridos filhos, dou-vos neste dia um conselho maternal: lede a vida 
dos santos, pois o seu exemplo vos alentará para também 
desejarem viver a santidade. 
Meus filhos, muitas são as coisas que abatem as vossas almas e 
corações, mas eu vos digo que no entanto, uma só coisas é necessária, 
e essa é de viver na Graça de Deus. Com a Graça de Deus, bastar-vos-
á. Assim pois, alcançai a Graça de Deus com o arrependimento das 
vossas culpas e com muita oração 

 

 
Padre Ottavio Michellini, 13-2-76 

Lembrai-vos da  Comunicação dos Santos; vós estais realmente unidos 
a Nós.  
 
Padre Ottavio Michellini, 13-11-76 

Fala S. Miguel Arcanjo: 
Irmão tu deverias procurar ter ideias mais claras sobre o modo de 
comunicar connosco. Não é tão difícil como te possa parecer a ti e a 
outros; já vês que basta um desejo teu e um simples pedido, para virmos 
logo comunicar convosco... ou antes, são necessárias especiais e 
essenciais condições interiores de fé, de humildade, de confiança e, 
antes de mais, de graça.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura da Vida dos Santos e outras santas leituras ▲ 
 
Como auxílio para a nossa santificação, devemos procurar exemplo 

na vida dos santos, e para isso é recomendável que se leia suas 
biografias. 
José Luis, Venezuela, Maracaibo, 6 de Agosto de 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
Devemos também pedir a intercessão dos Santos, para nos 

auxiliarem em todas as circunstâncias da nossa vida. 
Padre Ottavio Michellini, 13-2-76 

 
 
 

Padre Ottavio Michellini, 13-11-76 
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Evidente que se alguém, pelo pecado, se exclui automaticamente da 
Comunicação dos Santos, essa pessoa não pode comunicar com estes 
últimos. Meu irmão, quando vemos em vós as necessárias disposições, 
do nosso lado não existe nenhuma dificuldade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uma grande santa e doutora da Igreja, gostaria aqui de ressaltar, é 

sem dúvida Santa Teresinha do Menino Jesus, cuja vida se pautou pela 
humildade e pelas coisas pequenas. Na nossa família sempre houve 
uma grande predilecção e devoção a Santa Teresinha, pois ela tinha 
precisamente a mesma idade que a minha avó Amélia, mãe de minha 
mãe. Esta devoção nasceu no casamento de meus pais na Madeira, a 
nossa terra, de onde viemos na década de 40 para Portugal, e que 
segundo o que a minha mãe sempre contou, em que Santa Teresinha 
lhe fez uma visita. Durante o casamento, a minha mãe a dada altura 
levantou os olhos e viu uma imagem de Santa Teresinha, em que ela 
estava muito sorridente e lindíssima. Passados uns dias, e de tal maneira 
ficara maravilhada com a beleza da imagem, que quis lá voltar para de 
novo vê-la e apreciá-la. Não a encontrou no entanto, e todos foram 
unânimes em lhe afirmar que tal imagem, correspondendo à descrição 
da minha mãe, nunca existira nem nunca lá estivera na igreja. Estes 
acontecimentos passam de pais para filhos e obviamente nos levam à 
devoção a certos santos e santas, e que por sua vez nos levam a divulgá-
la a outros. 

Recomendo a leitura da vida de Santa Teresa do menino Jesus a 
todos aqueles que se sintam atraídos pelos caminhos da humildade, que 
é a única chave que abre a porta para o Caminho da santificação. 

Outras leituras que nos ensinem e exortem no caminho da santidade 
são também importantes.  

 
 
 
 
 

Um Plano de Oração ▲ 
 
Com base nas Mensagens da Virgem Maria sugiro que cada um faço 

o Seu Plano de Vida e de Oração, e nesse sentido proponho um mínimo 
a ser observado. 

Antes de iniciar toda a oração deve ser feito o Sinal da Santa Cruz, 
logo seguido de oração ao Espírito Santo. Todas as orações devem ser 
feitas em profundo espírito de humildade, com Fé, Esperança e 
Caridade.  
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Padre Ottavio Michellini, 5-2-76 Oração 

Pôr-se na presença de Deus quer dizer fazer uma série de acções 
espirituais essenciais para uma oração boa e eficaz.   
É preciso fazer um acto de fé que eleve a nossa alma até Deus, o que 
quer, dizer entrar em contacto espiritual, com Deus Uno e Trino.   
A este acto de fé seguem-se necessariamente actos de humildade, de 
confiança e de amor que servem para intensificar o contacto com Deus. 
Estes actos são indispensáveis para uma boa oração, porque impedem 
um exercício, puramente mecânico que repugna a Deus. Eu afasto-Me 
daqueles que apenas Me honram com os lábios e não com o coração.   
Infelizmente são numerosos, entre os poucos que rezam, aqueles que 
rezam apenas materialmente iludindo-se a si próprios de terem cumprido 
um dever, que na realidade não foi cumprido.  
Meus filhos e meus sacerdotes, não vos resta muito tempo. Não sou Eu, 
mas vós quem está a decidir da vossa eternidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Ottavio Michellini, 5-2-76 Oração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas as orações devem ser rezadas com o coração e em íntima 

união com Deus. O uso da Água Benta é muito aconselhável. 
 
Plano Mensal 
- Primeira Sexta feira do mês, em devoção ao Sagrado Coração de 

Jesus. 
- Primeiro Sábado do mês, em desagravo do Imaculado Coração de 

Maria, de preferência feito em Fátima. 
- Vigília do Último Sábado do mês feita em frente ao Santíssimo. 
 
Plano Semanal 
- 4ª feira - Cenáculo Mariano de Oração do Rosário Completo. 
- 5ª feira - 3 horas de Adoração em frente ao Santíssimo das 21 

horas às 24 horas. Horas da Paixão no Horto das Oliveiras. 
- 6ª feira - 3 horas de Adoração em frente ao Santíssimo das 12 

horas às 15 horas. Horas da Paixão na Cruz. 
- 6ª feira - Via-Sacra. 
- Missa Dominical familiar e dedicação inteira do Domingo ao 

Senhor. 
 
Plano Diário 
- Oração da manhã e Terço com os mistérios Gozosos. 
- Oração do almoço e Terço com os mistérios Dolorosos. 
- Missa Diária. 
- Oração da noite, Exame de Consciência, Terço com os mistérios 

Gloriosos, leitura e meditação das Sagradas Escrituras. 
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Padre Ottavio Michellini, 30-11-76 

As almas vítimas são almas especialmente eleitas pelo Céu, pela 
Trindade Divina, de que se tornam filhas e esposas; são as almas mais 
amadas do Pai, as mais intimamente unidas ao Filho e ao Espírito Santo.  
São as almas que, generosamente, muitas vezes heroicamente, fazem 
a oferta da sua vida humana a Deus. 
As almas vitimas são as almas iluminadas, que compreenderam que não 
pode haver amor a Deus e amor aos irmãos sem o sofrimento; são as 
mais fiéis e as mais autênticas intérpretes e executantes dos dois 
Mandamentos do Amor. 
 
 
 
 
José Luis, Portugal, Morelinho, em casa da família Simões,  

24 de Janeiro de 1996 

Pequenitos meus do meu Coração, recordai que com a oração, jejum 
e conhecimento dos mandamentos, o Espírito Santo vos brindará com a 
sua Luz para saberem desmascarar as insídias do mal; pois nos vossos 
tempos muitos filhos são confundidos e enganados por doutrinas das 
trevas que aparentam ser da luz. 
 
José Luis, Ensinamento na Igreja do Sacramento em Lisboa,  

5 de Março de 1996 

Mas também a Nossa Mãe nos chamou de uma forma muito especial 
ao jejum. 

Ela disse que é muito necessário jejuar, porque todos temos alma e 
corpo. 

E que diz o Senhor na sua Palavra? "Orem, pois o espírito é forte, 
mas a carne é fraca." Muitas vezes, as nossas almas são escravas do 
nosso corpo. Por isso não podemos ir para Deus. 

Maria disse: "Pequenos filhos, através do jejum, começareis a 
dominar as vossas próprias paixões. Através do jejum, rompereis 

 
Penitência e Jejum ▲ 

 
Em todas as Aparições da Virgem Maria, Ela pede penitência.  
Jesus também frisou a importância da penitência e entrega feita pelas 

almas vítimas. 
Padre Ottavio Michellini, 30-11-76 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uma penitência que é muito do agrado de Deus e que Nossa Senhora 

sempre aconselha é o jejum, muito em especial o jejum de pão e água, 
às 2ª, 4ª e 6ª feiras de todas as semanas do ano. 

O jejum é pedido um pouco por toda a parte, mas também muito em 
especial em Medjugorje. 
José Luis, Portugal, Morelinho, em casa da família Simões,  

24 de Janeiro de 1996 

 
 
 
 
 
 

José Luis, Ensinamento na Igreja do Sacramento em Lisboa,  

5 de Março de 1996 
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as cadeias dos vícios e do pecado. Portanto, o jejum é um meio de 
libertação. É um meio de purificação”. 

Maria disse que nós temos corações duros e que através do jejum, 
os nossos corações que estão endurecidos pelo pecado, se abrem à 
Graça de Deus e à Acção do Espírito Santo. Através do jejum, disse 
Maria, a vossa fé se fortalecerá e tereis a força necessária para 
resistirem às tentações e ao pecado. 

Além disto, diz Nossa Senhora, que se rezamos e jejuamos com o 
coração, poderemos alcançar Graças do Céu, porque para Deus, nada 
é impossível. Ela, ao princípio, pedia-nos para jejuar às 6ª feiras. Fazia-
mo-lo a pão e água. 

Mas mais adiante, ela nos disse: "Quero que jejueis 2ª, 4ª e 6ª feiras, 
desde as 6 da manhã às 6 da tarde, com pão e água”. Ela disse que 
podemos comer pão, o que  necessitemos, bem como toda a água que 
necessitarmos.  

Depois das 6 da tarde, podemos comer o que nos apetecer. Quando 
ela me disse isto, eu estava a escrevê-lo num caderno. Enquanto 
escrevia, pensava: "Isto vai ser muito difícil". Quando terminei de 
escrever, Nossa Senhora, parou em silêncio e eu fiquei a olhá-la para 
que me continuasse a falar. Ela estava sorrindo e me perguntou: 
"Pequeno filho, pensas que o que te peço é difícil?" Eu lhe disse: "Sim 
Mãe. Creio que sim." Então ela respondeu: "Entende uma coisa, 
pequeno filho, que o que eu te peço, só será difícil até ao dia em 
que o ofereças com verdadeiro amor a Deus." 
… 

Mas há também muitas outras maneiras de jejuar. 
Se gostamos muito de comer doces,... "Senhor esta semana não vou 

comer doces e vou dá-los aos pobres." Fazemos duas coisas boas: 
jejuamos e fazemos caridade. 

Se as senhoras gostam muito de ver telenovelas,... "Senhor, não vou 
hoje ver telenovela, e vou dedicar, hoje, esse tempo à oração". 

Se gostamos de fumar,... "Hoje Senhor, não vou fumar." Desta  
maneira vamos fortalecer a nossa vontade para podermos derrotar o 
pecado. 

Um jejum que agrada muito a Deus, é o jejum da língua. Que não 
falemos mal dos nossos irmãos. Isso agrada muito a Nosso Senhor. 
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Frei Richard Foley, Bênção Especial de Nossa Senhora 
 

Esta Bênção é ESPECIAL! 
 

A razão pela qual é tão especial, é porque atribui o poder, àqueles que 
a recebem, de abençoar pessoas em nome de Nossa Senhora, tal 
como se ela própria as abençoasse. 

A primeira vez que ela a deu, foi em 5 de Agosto de 1985. Essa, está 
claro, é a data do seu verdadeiro aniversário, tal como no-lo disse, se 
bem que veneremos liturgicamente esse acontecimento a 8 de 
Setembro. 

A ocasião foi a da sua aparição da noite, na encosta, a Ivan, que 
estava acompanhado por uma grande multidão. 

Ivan lembra-se de que a Mãe de Deus estava usando um maravilhoso 
robe dourado. 

As suas palavras foram: ”Louvado seja Jesus Cristo. Estou feliz 
por estar aqui convosco esta noite, meus filhos, e por vê-los aqui 
em tão grande número. EU VOS ABENÇOO AGORA COM UMA 
BÊNÇÃO ESPECIAL.” 
 

Diversas outras ocasiões 
 

Em 19 de Dezembro desse mesmo ano, Nossa Senhora disse: “Eu 
desejo de uma maneira especial, dar às mães a minha própria 
Bênção Maternal neste dia de Natal.” 

As Bênçãos ▲ 
 
Habitualmente estamos elucidados com as Bênçãos que os 

sacerdotes dão, e temos razão para estar, pois essa é a própria Bênção 
de Jesus. Destas Bênçãos sacerdotais, a mais poderosa é a dada com 
o Santíssimo Sacramento. 

Mas nós, leigos vulgares de Lineu, também podemos abençoar. No 
tempo dos nossos pais e avós, era corrente o filho pedir a bênção ao pai, 
antes de ir dormir ou partir de viagem. Esse bom costume perdeu-se, 
mas tem de ser recuperado e divulgado com urgência. 

 
Para nós leigos, a mais poderosa Bênção que podemos dar é a 

Bênção Especial de Maria, que Ela nos deu em Medjugorje. 
Frei Richard Foley, explica numa folha, largamente já divulgada por 

todo o mundo, o que esta dádiva única de Nossa Senhora é e o que faz. 
Frei Richard Foley, Bênção Especial de Nossa Senhora 
 
 
 
 
 
 
Vamos fazer pleno uso desta grande manifestação da Nossa Mãe do 
Céu. 
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Desde então, ela tem dado a bênção especial em qualquer coisa 
como dez outras ocasiões. Duas destas foram nas suas aparições a 
Marija, enquanto a vidente estava no Alabama em 1988, para um 
transplante de um rim para o seu irmão. 
 

O que realmente significa 
 

Marija explica o que esta oferta maravilhosa é, e o que faz: 
 Quando abençoa alguém com esta Bênção Especial, é como se a 
própria Nossa Senhora a estivesse a abençoar. 
 Tem o poder de converter e santificar pessoas, de uma forma 
especial. 
 A sua eficácia é proporcional à Fé e ao ardor da pessoa que a dá. 
 Quanto mais a bênção é dada, mais forte se torna a sua eficácia. 
 O poder de a dar, dura toda a vida. 
 Uma vez que a tenha recebido, você tem poder para conferi-la a 
outros. 
 Aqueles a quem você a der, recebem o poder de igual grau ao seu, e 
eles por sua vez podem passar o poder a outros. 
 Quanto mais a bênção for dada, mais forte se torna. 
 Pode ser dada tanto a crentes como a descrentes. 
 Não tem de estar na presença da pessoa a quem está a dar a bênção. 
 Pode dar a bênção à mesma pessoa as vezes que quiser. 
 Não é preciso uma fórmula especial para abençoar as pessoas. Um 
pensamento é suficiente, ou qualquer oração ou jaculatória. 
 Para receber a bênção directamente de Nossa Senhora, você teve de 
estar no sítio e na ocasião em que ela actualmente a deu. 
 De outra forma, deve receber a bênção de alguém que a tenha de 
facto recebido. 
 Recebendo a bênção de alguém devidamente empossado, você 
próprio recebe o poder de a conferir a outros. 
 Bênçãos a grupos não funciona. Tem de ser sempre dada de indivíduo 
a indivíduo. Marija explica que a Bênção Especial, tal como um abraço, 
não pode ser dado a uma multidão, mas só a uma pessoa de cada vez. 

Usa este poder de Maria! 
Façam, pois, o máximo uso deste poder de Maria. Nossa Senhora 

disse numa das ocasiões em que deu a Bênção Especial (em Alabama 
a 29 de Novembro de 1988): “Abençoem com esta bênção especial 
mesmo aqueles que não acreditam: Podem dar-lhes esta bênção, 
de coração para ajudá-los na sua conversão. Abençoem todos 
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quantos encontrarem. Eu dou-vos uma graça especial. Eu desejo 
que dêem esta graça a outros.” 
No caso de ainda não ter este poder, trate de receber a Bênção de 
alguém que já o tenha. Peça-o à Amen. Fale no seu grupo. 
  

 
 
 
 

Outras Mensagens particulares à Jacinta 

SOBRE OS SACERDOTES  
"Minha madrinha, peça pelos pecadores!    
Peça muito pelos Padres!    
Peça muito pelos Religiosos!    
Os Padres só deviam ocupar-se das coisas da Igreja.    
Os Padres devem ser puros, muito puros.    
A desobediência dos Padres e dos Religiosos aos seus Superiores e ao 
Santo Padre ofende muito a Nosso Senhor.    

 
 

 

            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conselhos aos Padres 
 
Os Padres devem viver vidas santas, de exemplo verdadeiro da Vida 

Cristã, devem ser fiéis imitações de Jesus Cristo. 
Devem abandonar as suas vidas civis, as quais podem ser 

desempenhadas por leigos, e passar a fazer o que os leigos não podem 
fazer: voltarem aos confessionários, à oração, à pregação, à penitência, 
ao uso dos sacramentos, à Adoração Eucarística e à sua defesa. Devem 
exortar os leigos a comungar de joelhos e na boca. No abandono das 
vidas civis, incluo os cargos de chefias das mais diversas ordens, 
administrativas, económicas, docentes, etc.. 

Devem pregar toda Verdade contida nos Evangelhos, na Doutrina e 
na Tradição da Santa Igreja Católica. Devem em particular pregar aos 
fiéis as Verdades contidas nos Novíssimos do Homem, na Vida, na 
Morte, no Céu e no Inferno. Devem também pregar sobre o Purgatório e 
na existência do Demónio. 

Devem ser obedientes aos Bispos que estiverem ligados ao Papa 
João Paulo II e aos seus ensinamentos, mesmo depois de ele ter sido 
afastado da chefia da Igreja Católica. 

Devem voltar a usar de novo as suas sotainas ou pelo menos o seu 
cabeção com dignidade, diferenciando-se na forma de vestir dos leigos, 
deixando de ter vergonha dos seus Hábitos religiosos, que são também 
poderosos sacramentais para sua protecção. Não há nada que 
entristeça mais um leigo do que ver um padre à paisana, de gravatinha, 
de casacos e camisas de civis. O Papa João Paulo II e a Virgem Maria 
já pediram tanto para os Sacerdotes voltarem ao uso dos seus Hábitos. 

Devem incentivar a oração do Rosário, em humildade e com o 
Coração. 

Devem estudar as Mensagens e Aparições de Jesus e da Virgem 
Maria durante todo este século XX, para poderem orientar os fiéis que 
disso necessitarem. Em especial, deverão ter em atenção as Mensagens 
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Frei David Lopez, Medjugorje, Agosto de 1987 

Os meus filhos devem continuar com arrependimento pelos seus 
pecados e rezar mais como eu recomendei. Devem arranjar Água Benta, 
e sacramentais benzidos, e ter uma especial devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus, tendo sempre uma luz acesa em frente d’Ele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

José Luis, revelações pessoais 
O homem, estando de tal maneira arreigado no materialismo, o 
secularismo e o despotismo, cego pelas ilusões do mal, não acreditará 
noutra coisa que não seja em si mesmo e nas suas capacidades de 
atingir o seu poder, o seu prazer e sua riqueza na terra, de forma que, a 

de Jesus ao Padre Otávio Michellini, sobre os sacerdotes, páginas 152 
e seguintes do Volume II deste Tratado. 

 
 
 
 
 

Os Sacramentais como Meios de Defesa ▲ 
 
Os Sacramentais são objectos de culto que foram benzidos por um 

sacerdote e destinam-se a serem usados pelos crentes com o objectivo 
de os proteger e auxiliar na sua caminhada de santificação. 

Entre os sacramentais, encontramos todos os objectos 
representativos de Deus, da Virgem Maria, Anjos e Santos, mas também 
Cruzes, Peixes, Terços, Escapulários, Velas e a Água Benta. 
Frei David Lopez, Medjugorje, Agosto de 1987 

 
 
 
 
 
 
 
 

Os Peixes e as Cruzes pequeninas para as portas ▲ 
 
O símbolo do Peixe foi o primeiro símbolo dos cristãos primitivos, só 

mais tarde surgindo a Cruz em sua substituição. 
O Peixe foi símbolo original dos cristãos, porque a palavra Peixe em 

grego escreve-se , cujas letras correspondem às iniciais da frase 

()Jesus ()Cristo ()Filho de ()Deus, ()Salvador. 

São precisamente estes símbolos que a Virgem Maria nos oferece 
como sacramentais para este Fim dos Tempos. 

O mundo toma conhecimento destes sacramentais e das suas 
graças, através de revelações pessoais feitas ao José Luis Matheus. 
José Luis, revelações pessoais 

 
Foi por conselho de Nossa Senhora, que devemos o mais cedo 

possível colocar em nossas casas, Peixes e Cruzes, com dimensões 
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sua atenção não está em Deus. Como Cristo nos disse, não se pode 
servir a dois mestres, ao dinheiro e a Cristo. 
Sobre sacramentais para nossa protecção, Maria oferece-nos os 
símbolos do Cristianismo. A Virgem Maria convida-nos a colocar em 
todas as portas de entrada e saída das nossas casas, um par de peixes, 
o primeiro símbolo do Cristianismo, de cor branca, vermelho, amarelo 
(ou dourado), devendo ser colocados paralelamente (um de cada lado 
da porta) e apontando na mesma direcção. Maria Sublinha que a 
disposição destes símbolos sobre as portas das casas daqueles que 
aceitam a sua mensagem, é uma declaração aberta e pública de que da 
sua parte, as suas casas são sítios cristãos e que aqueles que nelas 
vivem levam vidas cristãs. Com estes símbolos a Virgem Maria promete 
uma protecção Divina durante as tribulações sobre as casas, os bens e 
as pessoas que aí se refugiem: "Quando o Anjo Exterminador passar 
diante de vossas casas e vir o sinal que eu vos dei, ele passará sem 
vos molestar"… 
A armadura final que Maria nos dá, é naturalmente a Cruz. Ela nos pede 
para colocar uma só cruz, desta vez, sobre todas as portas da casa (só 
num dos lados da porta). Ela promete, que fazendo assim, a mesma 
casa será protegida das calamidades da guerra e das epidemias. Dito 
isto, a Virgem Maria nos pede, em troca, nada mais que a oração 
meditada dos quinze mistérios do Rosário antes de colocar as ditas 
cruzes e que Ela nos recomenda de fazer benzer por um padre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aproximadas dos 7cm, e digo isto, porque Nossa Senhora não deu 
indicação precisa e rigorosa sobre as dimensões. 

À semelhança do que se passou no Egipto com o Sangue do Cordeiro, 
agora se passará também com os Peixes colocados nas portas. Quando 
o Anjo passar, nada fará nestas casas. 

A AMEN distribui estes Peixes e Cruzes. 
Nas portas que derem para o exterior, dever-se-ão colocar 2 Peixes, 

um por fora e outro por dentro, de tal maneira que pareça só um, como 
se atravessasse a porta de um ao outro lado, apontando ambos no 
mesmo sentido. 

Em todas as portas interiores da casa dever-se-á colocar uma só Cruz 
de madeira. 

As cores, deverão estar em contraste com a cor das portas, podendo 
ser: azul, branca, encarnada, amarela ou dourada. 

Para fixar os Peixes e as Cruzes poder-se-á utilizar cola branca de 
madeira, e nas portas exteriores, pode aplicar uns preguinhos, se houver 
o perigo de serem roubados. 

Já nos U.S.A. se deu um verdadeiro milagre comprovativo da eficácia 
destes Peixes e Cruzes, durante um terramoto, que abalou um cidade, 
e em que a única casa que nada sofreu e na qual não foi sentido o dito 
terramoto, foi a que já tinha colocado os Peixes e as Cruzes. É uma 
grande Graça dos Céus. 

Estes Peixes e Cruzes, disse Nossa Senhora, irão proteger todas 
as casas onde forem colocados, de todas as catástrofes, 
calamidades e epidemias que advirão sobre a Terra, até os 3 dias 
de Trevas, incluindo-os de um modo muito especial.  

Antes de colocá-los deve ser rezado de joelhos o Rosário completo 
pelas intenções do Imaculado Coração de Maria, de seguida. 

Estes Peixes e estas Cruzes são complementares às Cruzes 
Gloriosas de Amor de Dozulé, cada uma exercendo a sua função no 
tempo, no espaço, e no objectivo que têm. 

 
 
 

As Velas de Lourdes para os Três Dias de Trevas ▲ 
 

A Virgem Santíssima pediu ao José Luis e ao Juan António, para a partir 
de 1993, fossem durante 5 anos consecutivos, no dia 11 de Fevereiro, a 
Lourdes, fazerem 3 dias de oração e penitência. Deveriam ir sempre 
acompanhados por mais pessoas, e que todos deveriam levar consigo, 
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durante os períodos que fizessem o que Ela lhes pedisse, uma vela 
acesa. Deviam guardar preciosamente o que restasse dessas velas, 
porque ao fim dos 5 anos, portanto em 1997, a Virgem Santíssima diria 
para que serviam as velas que durante esses 5 anos tinham sido 
utilizadas durante os períodos de oração e penitência em Lourdes. 
Havia pois da parte de todos aqueles que se tinham ao longo destes 
anos deslocado a Lourdes com o José o Juan, uma grande expectativa. 
Para que serviriam aquelas velas? Qual a grande Graça escondida por 
detrás de tanto tempo de segredo e curiosidade. 
O ano de 1997 chegou e mais uma vez o José e o Juan já tinham 
combinado com 3 pessoas, que estavam mesmo de viagem marcada 
para Lourdes. À última hora, os 3 que tinham ficado de ir a Lourdes no 
último dos 5 anos, não puderam seguir viagem. Simultaneamente a este 
contratempo, o Juan convida-me para ir a Lourdes servir de intérprete 
ao encontro que tinham com o grande teólogo católico da actualidade, 
mariano e fiel ao Papa João Paulo II, o Padre René Laurentin. Fiquei 
muitíssimo contente com o convite, mas parecia-me quase impossível 
concretizá-lo por falta de tempo e de dinheiro. O que é um facto é que 
tudo se resolveu de maneira inesperada e de tal maneira bem, que não 
só fui eu mas como mais 5 pessoas que, por assim dizer, constituem o 
núcleo permanente dos cenáculos das 4ª feiras no Morelinho. Ao todo, 
portanto, lá fomos seis, encantados, cantando e rindo a caminho de 
Lourdes. Este ano, em vez de serem 3 eram seis que iam estar em 
Lourdes com o José e o Juan. O Céu tinha tudo muito bem preparado, e 
tudo correu extraordinariamente. Foram três dias de oração e penitência 
muito duros, mas vividos com uma alegria e espírito de amor e 
fraternidade nunca antes experimentados por nenhum de nós. 
Chegámos a Lourdes no dia 9 de Fevereiro de 97, mas só no dia 10 
ficámos, inteirados do que se iria passar. Já desconfiávamos fortemente 
de que não ia ser uma peregrinação passeio, porque já sabíamos por 
experiência própria de que quando se anda com o José e o Juan, é 
acima de tudo, não para fazer turismo, mas sim para orar, jejuar e fazer 
penitência. Sempre foi assim com os pastorinhos em Fátima, foi em 
Lourdes com a Bernardete, e sempre foi assim por toda a parte com os 
agraciados com aparições de Nossa Senhora. É esta marca, é este 
denominador comum a todos aqueles que se entregam a Jesus e Maria, 
que levava Santa Teresa de Ávila, brincando, a dizer: "Agora que 
conheço a maneira como tratas os teus amigos, já não me admiro que 
tenhas tão poucos"... 
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Juan António, Mensagem de Lourdes, 11 de Fevereiro de 1997 
"Ela veio com uma vela igualzinha a esta, estava muito, muito linda, e ao 
redor d'Ela estavam outras velas mais, as velas das outras pessoas. 
Então abriu o seu manto assim, e nesse momento vi as nossas velas 
com Ela, mais perto de Si. Depois me disse que o sentido das velas era 
muito simples mas ao mesmo tempo muito poderoso. Que iam ser para 

De tal maneira foi forte esta experiência vivida por todos nós, que 
faremos sempre tudo o que nos for pedido pela Nossa Mãe do Céu, 
quantas vezes e o tempo que for necessário. 
Era chegada a noite do dia 11 de Fevereiro. Tinha terminado o segundo 
dia de oração e penitência. Tinha terminado a procissão e o terço da 
celebração oficial do principal dia em Lourdes. Estávamos estoirados  
mas numa grande expectativa e com imensa alegria fomos para a 
margem direita do Gave, em frente à gruta, rezar o quarto terço do dia, 
já que tínhamos rezado um com a celebração oficial do santuário. Aliás, 
durante a procissão do dia anterior e aquela,  rezavam  ao  microfone  
em  todas  as  línguas,   menos  em  português, o  que  nos desconsolou 
imenso, mas também aí tivemos um presentinho da Mãe do Céu, que 
arranjou tudo de  tal  maneira  que  eu, sem saber como, me vi diante do 
microfone a rezar uma Avé Maria em português. Portugal tinha, afinal de 
contas, marcado presença oficial em Lourdes. Foi mais um sinalzinho 
muito gratificante e de alegria para todos nós. 
Rezámos o Terço, e no fim, a Virgem Santíssima aparece ao Juan 
António. Entretanto, ele já nos tinha dito, que para além da Virgem 
Santíssima ir enfim dizer para que serviam as velas dos cinco anos, daria 
também uma Mensagem particular a cada um de nós. Com esta notícia, 
pode-se imaginar o estado de espírito em que estava cada um de nós. 
Assim foi. Cada um de nós, recebeu através do Juan as palavras que a 
Virgem Maria naquele preciso momento tinha para dizer a cada um de 
nós. Não há palavras para descrever o que cada um sentiu e o que 
passou naqueles momentos de enlevo Divino e de Amor Maternal. Só 
posso dizer, que ficámos todos lavados em lágrimas, e já era quase tanta 
a água que corria no leito do rio Gave como a que escorria da margem 
direita onde estávamos... 
Tudo ficou gravado nos nossos corações, mas graças a Deus também 
em fita magnética, para podermos recordar em tempos futuros um 
testemunho do Amor que os Céus têm para com todos nós. 
Depois de termos acabado as orações finais após o Terço, o Juan 
contou-nos a Mensagem com relação às velas, que passaram a ficar 
conhecidas como as "Velas de Lourdes para os Três Dias de Trevas". 
Juan António, Mensagem de Lourdes, 11 de Fevereiro de 1997 
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os três dias de trevas! Com a diferença de que onde estiver esta luz 
acendida, na casa, durante os três dias de trevas, haverá uma PAZ! Que 
nos recordemos disto. Que haverá uma Paz, contrariamente à que 
haverá noutros lugares, que tenham a vela das candeias, porque aí 
ainda haverá perturbações, o demónio tentará imitar vozes que nos 
sejam familiares. Mas onde estas velas estejam acendidas, não irá haver 
essa perturbação. Então me disse que a Graça a transmitiríamos através 
desta luz.  
Primeiro devem-se rezar os 15 mistérios do Rosário, acender a vela 
numa destas e rezar um Pai-Nosso com a outra vela segura com as duas 
mãos. Que a guardem como uma grande recordação, porque depois 
será necessária também, depois dos 3 dias de trevas, mas sobre o que 
não me disse o que iria se passar. Depois, essa vela poderá passar a 
outra, e essa a outra, e assim por diante. 
Sempre que sintamos na nossa casa perturbação pelo demónio, que a 
acendamos, rezemos um Pai-Nosso unindo-nos a Ela e a invoquemos 
como Nossa Senhora de Lourdes.  
Disse-me no fim, que como recordação deste dia 11 de Fevereiro, 
durante um ano, nos dias 11 de cada mês, rezássemos o que rezámos 
no dia de hoje. Quer dizer, a Via-Sacra, meia hora de adoração, os 15 
mistérios do Rosário, Missa, e o Terço da Misericórdia". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foi-nos depois dito, que Nossa Senhora lhes pediu para que a partir do 
próximo ano começassem um novo período de mais 7 anos de oração 
feita em Lourdes, no dia 11 de Fevereiro de cada ano.  
 
Foi nesta inesquecível e maravilhosa viagem a Lourdes que se formou 
o Grupo dos Seis. 
 

Liturgia de transmissão das Bênçãos e Graças  
das Velas de Lourdes 

1 - Deverá o crente arranjar uma vela. 
2 - Deverá rezar os 15 mistérios do Rosário, seguidos, com a intenção 

de transmissão das Bênçãos e Graças para a sua vela. Não é 
obrigatório ser de joelhos, mas devemos ter em atenção que Nossa 
Senhora gosta que o façamos. A sua vela pode estar apagada. 

3 - Após ter sido rezado o Rosário completo, dever-se-á acender uma 
vela à qual já tenham sido transmitidas estas Bênçãos e Graças. 

4 - O crente deverá então acender a sua vela nesta vela já abençoada. 
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S. Simão Stock, 16 de Julho de 1251 

Todo o que morrer com este Escapulário será livre do fogo eterno. É 
um sinal de salvação, uma defesa dos perigos e um penhor da minha 
especial protecção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 - Ajoelhará, e com a sua vela agarrada com as duas mãos, firmemente, 
em sinal de adesão total à Luz e Providência Divinas, rezará sozinho, 
em voz alta, o Pai-Nosso. 

6 - No fim, invocará Nossa Senhora de Lourdes: 
     “Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós e dai-nos a Paz”. 
7 - Em seguida já poderá apagar a sua vela. 
8 - Esta vela terá nesse momento as mesmas Bênçãos e Graças que as 

originais trazidas de Lourdes pelos 6 peregrinos. 
Nota: Dever-se-á ter o cuidado de confirmar que a vela em que se vão 
acender as novas é autêntica e verdadeiramente portadora das Bênçãos 
e Graças que Nossa Senhora concedeu em Lourdes. 

 
 
 

Os Escapulários, do Carmo, Verde,  e Vermelho ▲ 
 
Há três grandes Escapulários: 
O Escapulário do Carmo ou castanho, o Escapulário Verde e o 
Escapulário Vermelho ou da Paixão. 
A cada um destes Escapulários foi atribuído uma missão específica, 
sendo o Escapulário do Carmo o mais antigo, o mais conhecido e 
divulgado. 
 
O Escapulário do Carmo foi dado à humanidade numa aparição da 
Virgem Maria a S. Simão Stock, superior Geral da Ordem do Carmo. 
S. Simão Stock, 16 de Julho de 1251 

 
 
As Graças do Escapulário do Carmo são: 
1 - Especial protecção de Nossa Senhora durante a vida. 
2 - Morte na Graça de Deus, isto é, a Salvação. 
 
As condições para que estas promessas sejam cumpridas são: 
1 - Que o Escapulário do Carmo, em pano, seja imposto uma só vez com 

a fórmula própria, por um Sacerdote. 
2 - Trazer piedosamente e morrer com o Escapulário ou medalha que o 

substitui. 
 

Na Última Aparição de Fátima Nossa Senhora do Carmo, aparece 
com o Escapulário do Carmo na mão. 
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Sexta e última Aparição da Santíssima Virgem Maria 
13 de Outubro de 1917 
Finalmente apareceu, numa visão gloriosa, Nossa Senhora do Carmo, 
coroada Rainha do Céu e da Terra, com o Menino Jesus ao colo. 
Enquanto estas cenas se desenrolavam aos olhos dos videntes, a 
grande multidão de 50 a 70 mil espectadores assistia ao milagre do sol. 
 
 
 

 
Papa Pio XII, 11 de Fevereiro de 1950. 

Não é coisa de pequena importância tratar-se da aquisição da vida 
eterna, segundo a tradicional promessa da Virgem Santíssima.  

Trata-se, com efeito, da empresa mais importante e do meio mais 
seguro de a levar a cabo. 

 
José Luis, USA, Texas, 16 de Julho de 1997 

… venho com o Meu Divino Filho nos braços, para uma vez mais 
oferecer-vos o Meu Santo Escapulário, que é o Meu hábito e que desejo 
que como sinal da vossa consagração ao Meu Imaculado Coração o 
leveis sempre permanentemente nos vossos pescoços. 
Meus filhos, hoje vos digo uma vez mais que as promessas que vos fiz 
sobre o Meu Escapulário continuam sendo uma realidade, por isso Meus 
filhos, propagai sem cessar o Meu Santo Escapulário, porque o 
momento chegou em que o mundo será salvo através do Santo 
Rosário e do Santo Escapulário. 
Hoje vos digo também, que é uma boa obra rezar pelas almas do 
Purgatório. Orai por elas, que elas intercederão por vós diante do trono 
do Senhor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexta e última Aparição da Santíssima Virgem Maria 
13 de Outubro de 1917 
 
 
 
 
Em Garabandal, a Virgem Maria também aparece como Nossa Senhora 
do Carmo, com o Escapulário do Carmo na mão. 
 
O Papa Pio XII aconselhou o uso deste Escapulário. 
Papa Pio XII, 11 de Fevereiro de 1950. 

 
 
 
 
Em 1997 a Virgem Maria de novo nos exorta ao uso deste Escapulário. 
José Luis, USA, Texas, 16 de Julho de 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É tradicional o Escapulário do Carmo ser imposto em cerimónia própria 
no dia 16 de Julho, Dia de Nossa Senhora do Carmo. Pode no entanto 
ser imposto em outra data. 
 
 
 
O Escapulário Verde é um Escapulário de conversão e protecção. 
Foi dado à humanidade através de uma visão da Santíssima Virgem à 
Irmã Justina Bisqueyburn, das filhas da Caridade de S. Vicente de Paulo 
durante o seu noviciado, no dia 18 de Janeiro de 1840. 
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Juan Antonio, revelações pessoais 

Quanto ao Escapulário Verde e a oração quotidiana da sua inscrição, 
mais que outra coisa, é uma prova de fé e de perseverança da parte 
daqueles que remetam a esta devoção, porque toda a conversão e ou 
cura (espiritual ou física), resultando, faz-se no tempo de Deus e não no 
tempo dos homens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A eficácia deste Escapulário, para além da protecção física de quem o 
usa, manifesta-se sobretudo em obter a conversão dos pecadores 
considerados impenitentes, ou já perdidos. 
Juan Antonio, revelações pessoais 

 
 
 
 
A oração do Escapulário Verde é: 
«Coração Imaculado de Maria, rogai por nós, agora e na hora da 
nossa morte». 
 
Este Escapulário não implica um imposição, podendo ser distribuído por 
qualquer pessoa, e usado, depois de benzido por um sacerdote. 
 
 
O Escapulário Vermelho ou da Paixão de Cristo, representa a Sua 
própria túnica vermelha, tingida com o seu sangue depois de ter suado 
sangue no Horto das Oliveiras. 
Este Escapulário é poderoso e exige de quem o usa obrigações mais 
duras e exigentes. 
 
 
 
A Água Benta ▲ 
 

A Água Benta é um sacramental. Tem de ser benzida por um 
sacerdote, seguindo os cânones da Igreja. 

Usada com Fé, a Água Benta perdoa os pecados veniais de que 
estamos arrependidos, aumenta-nos a Graça Santificante e atrai-nos a 
Bênção Divina para a alma e para o corpo, põe em fuga o demónio, 
ajuda-nos a vencer as tentações e alivia o sofrimento das almas do 
Purgatório, tudo isto como resultante da eficácia que lhe confere a 
Bênção da Igreja que lhe aplica os méritos do nosso Divino Salvador.    

Santa Teresa tinha-lhe especial amor como meio para pôr em 
debandada o demónio.  

A Igreja aplica-a na Bênção das casas, dos campos, dos objectos e 
até nas exéquias, aspergindo o cadáver na intenção de aplicar à alma, 
ou a todas as almas que sofrem no Purgatório, à maneira de sufrágio, 
os benefícios da Redenção de Cristo.    



REVELAÇÕES BÍBLICAS E PRIVADAS TRATADO  

 

434                                                                                                                                                                                                         434 

S. Teodato 

A Igreja serve-se da água benta nas exéquias, porque assim como a 
chuva suave refresca as flores ressequidas do calor, assim a água benta 
refresca as flores celestes ressequidas no Purgatório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Teresa de Ávila, no livro da sua vida, capitulo 31 

«De muitas outras vezes tenho experiência de que não há coisa de que 
os demónios mais fujam do que da Água Benta, e para não voltar.  
Da cruz também fogem, mas voltam. Deve ser grande a virtude da Água 
Benta e para mim é particular e muito conhecida a consolação que sente 
a minha alma quando a tomo.    
...Digamos que é como se alguém estivesse com muito calor e sede e 
bebesse um jarro de água fria, que parece todo ele sentir refrigério.   
Considero eu que grande coisa é tudo o que está ordenado pela Igreja 
e consolo-me muito de ver que tenham tanta força aquelas palavras que 
assim a comunicam à água, para que seja tão grande a diferença que 
faz da que não é benta» . 
 
 

S. Teodato 

  
 
 
Reza a Tradição Carmelitana, que um dia, o Venerável Padre 

Domingos de Jesus, tinha uma caveira sobre a mesa da sua cela. Certo 
dia, ao ter aspergido essa caveira com Água Benta, a mesma começou 
a bradar suplicante: «Mais Água Benta, porque ela alivia o ardor das 
chamas horrivelmente dolorosas».    

 
Em vários cemitérios do norte da Europa é costume ter nas campas 

um reservatório com água benta para as pessoas aspergirem a sepultura 
e rezarem um Pai-Nosso com o versículo: «Dai-lhes, Senhor, o Eterno 
descanso, entre os resplendores da Luz Perpétua. Descansem em paz. 
Amen».    

Tenhamos no nosso quarto e noutros aposentos da nossa casa, uma 
piazinha de Água Benta. Habituemo-nos a usá-la com frequência ao 
acordar, ao deitar e noutras circunstâncias. Lancemo-la sobre o 
pavimento na intenção de aspergir o Purgatório e de sufragar as almas 
que lá estão, dizendo: «Dai-lhes, Senhor, o Eterno descanso...» 

Usemo-la sobre nós com Fé e arrependimento. 
Podemos usá-la na intenção de aspergir pessoas que queremos 

auxiliar com as nossas orações e sobretudo com os méritos do nosso 
Divino Salvador, mesmo que elas não se encontrem junto de nós. 

A Água Benta usada com Fé é uma autêntica oração impregnada de 
humildade e clamor amoroso de confiança, na nossa Mãe a Santa Igreja.    
Santa Teresa de Ávila, no livro da sua vida, capitulo 31 
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Medjugorje ? de 1982 

Deveis proteger-vos com o jejum e a oração: sobretudo a oração 
comunitária. Andai com imagens benzidas. Ponde-as em vossas casas, 
e voltai ao uso da Água Benta. 
 
Mensagem da Bem Aventurada Virgem Maria ao Frei David Lopez 

Os meus filhos devem continuar com arrependimento pelos seus 
pecados e rezar mais como eu recomendei. Devem arranjar Água 
Benta, e sacramentais benzidos, e ter uma especial devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus, tendo sempre uma luz acesa em frente dEle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Antonio, revelações pessoais 

A Imaculada Conceição dá-nos armas para nos defendermos do 
demónio, e convida-nos, para além de outros, a usar à volta do pescoço 
a Medalha Milagrosa, um crucifixo, o Terço, e o Escapulário Castanho 
do Carmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medjugorje ? de 1982 

 
 
 
 
Mensagem da Bem Aventurada Virgem Maria ao Frei David Lopez 

 
 
 
 
 
 
 
 
O Terço como sacramental ▲ 
 

O Terço, objecto sacro com 59 contas, tem para além da sua função 
auxiliadora de contagem das Avé-Marias rezadas, uma função como 
sacramental e que é importante. Ele pode ser usado à volta do pescoço 
e em certas Aparições a Virgem Maria abençoa-os com bênçãos 
especiais, nomeadamente para os Três Dias de Trevas. 
Juan Antonio, revelações pessoais 

 
 
 
O Escorial é um local onde muitas vezes esta Bênção para os Três 

Dias de Trevas já foi dada. Outro local em Portugal onde a Virgem Maria 
já deu esta Bênção, foi na Aparição em Beja, em casa da família Sousa 
Lara, em que o vidente foi o José Luís Matheus, e em que foram 
benzidos centenas, senão milhares, de terços com esta Bênção 
especial.  
 
 
Medalha Milagrosa ▲ 
 
A Medalha Milagrosa, representa Nossa Senhora das Graças e foi 
dada à humanidade através das Aparições da Virgem Maria à irmã 
Santa Catarina Labouré, na Rue du Bac, em Paris, a 18 de Julho de 
1830. 
Esta Medalha ao longo dos anos tem operado milhares de Milagres. 
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Juan Antonio, revelações pessoais 

A Imaculada Conceição dá-nos armas para nos defendermos do 
demónio, e convida-nos, para além de outros, a usar à volta do pescoço 
a Medalha Milagrosa, um crucifixo, o Terço, e o Escapulário Castanho 
do Carmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Luis, Ensinamento na Igreja do Sacramento em Lisboa,  

5 de Março de 1996 

(Retirei o testemunho da sua vida e como começaram as aparições). 
A Mensagem que a Santíssima Virgem nos transmitiu, é uma 

mensagem para cada um de nós. 
Ela me disse que é Mãe de todos os homens. Daqueles homens que 

a amam e daqueles que não a amam e que vem fazer-nos um 
chamamento de amor. 

Ela nos disse, que nestes tempos, foi enviada por Deus à 
humanidade, porque há uma emergência. Estamos vivendo uns 
tempos muito especiais. Uns tempos de muita Misericórdia. Uns 
tempos de uma Graça extraordinária, mas também um tempo onde 
os homens se esqueceram de Deus e onde satanás está arrancando 
muitas almas para a condenação eterna. 

A Santíssima Virgem disse que é a nossa Mãe e quer ajudar-nos. Mas 
para poder ser ajudados por Maria, necessitamos abrir os nosso 
corações. Necessitamos permitir a ela, dar-lhe autorização para que ela 
nos ajude. Porque Deus nos deu muitos dons e como Deus é Amor, nos 
ama com um Amor perfeito. O Amor perfeito é livre, não obriga e por isso 
Deus não nos obriga a que O amemos a Ele. Deixa-nos livres, ainda que 
nos tenha dito Nossa Senhora, que a verdadeira felicidade consiste em 
cumprir a Vontade de Deus. 

Por isso é importante, que cada um de nós, disse Maria, reconheça 
que é pecador, que somos débeis, que sem Deus, sem Jesus, nada 

Juan Antonio, revelações pessoais 

 
 
 
 
 
 
 
 
As cinco armas da Virgem Maria ▲ 

 
Como resumo de todos estes meios de Salvação, é bom tomarmos 

conhecimento de um extraordinário ensinamento dado pelo José Luis 
Matheus na Igreja do Sacramento em Lisboa. Este Ensinamento é 
inspirado pela Virgem Maria e contém um resumo dos ensinamentos 
d'Ela ao longo dos anos das Aparições ao José Luis e ao Juan Antonio. 
José Luis, Ensinamento na Igreja do Sacramento em Lisboa,  

5 de Março de 1996 

 
 
 
 
 
 
 
A Virgem Maria foi enviada por Deus à humanidade, porque há uma 

emergência. 
 

 
 
É a nossa Mãe e quer ajudar-nos. 
 
 
 
O Amor de Deus. 
 
 
 
Reconhecer que é pecador. 
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podemos fazer. E reconhecendo os nossos pecados, nossas misérias, 
peçamos perdão a Deus. Dessa  maneira, que o convidemos a que entre 
nos nossos corações. Lhe digamos: 

"Senhor Jesus, entra em meu coração, e muda com a tua Luz as 
minhas trevas. Faz de mim um coração puro, bom e obediente." 

A Santíssima Virgem disse que, nestes tempos, o mundo se encontra 
submergido numa grande treva, que os homens dormem nas trevas do 
pecado e por isso ela veio para nos ajudar. Por isso é importante que  
saibamos que Jesus é a Luz e lhe peçamos a Ele que dissipe toda a 
treva das nossas almas e ponha nos nossos corações só Luz, para viver 
unidos a Ele. 

A Santíssima Virgem disse muito triste: “Olha pequeno filho, o homem 
esqueceu que Deus existe e se ocupou unicamente de acumular 
riquezas, de ter poder, de escalar posições na sociedade. O homem 
esqueceu-se que tem um irmão que dele necessita. O homem esqueceu 
que Deus existe. 

Por isso filho meu, reza, reza muito, porque muitos de meus 
filhos vão irremediavelmente para o inferno, porque não há quem  
reze por eles, quem se sacrifique, quem lhe leve as minhas 
Mensagens”. 

A Santíssima Virgem chamou toda a humanidade à conversão. 
Ela disse que é necessário que deixemos de pecar, que não cometamos 
mais pecados e que como disse em Fátima, não ofendamos mais a 
Deus, porque já está muito ofendido. 

Ela disse que nos convida a renunciar ao pecado e a aceitar nos 
nossos corações a Jesus, a aceitar a vida da Graça. 

E Maria nos disse, que a conversão é uma chamada a todos os seus 
filhos, para aqueles que amam a Deus e estão muito perto d'Ele e para 
aqueles que estão muito afastados, porque todos necessitamos de ser 
convertidos dia a dia. 

Ela disse: “Pequenos meus, a conversão é um processo permanente, 
que só acabará no dia da vossa morte. Não antes. Porque cada dia 
deveis procurar ser melhores para alcançar a glória de Deus”. 

Pequenos meus, esta vida é muito curta comparada com a Vida 
Eterna, e vós viestes a este mundo para vos preparardes para ir 
para o Céu. Mas, para poder ir para o Céu, devemos ter vidas boas, 
vidas santas, conforme ao Evangelho e conforme aos mandamentos da 
Lei de Deus. 

Nossa Mãe disse que o mundo não ama a Deus, porque não o 
conhece. Ela nos disse que ninguém pode amar quem não conhece. 

 
 
 
Mudar das trevas para a Luz. 
Ser obediente a Deus. 
 
 
 
Jesus é a Luz do mundo. 
 
 
 
 
 
O homem esqueceu que Deus existe. 
 
 
 
A importância da oração. 
Muitos vão para o inferno. 
 
Necessidade de Conversão. 
 
Renunciar ao pecado. 
 
 
 
 
 
A conversão é um processo permanente, até à morte. 
 
 
 
A vida terrena é muito curta comparada com a Eterna. 
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Maria disse também que não podemos servir e amar 2 senhores. Por 
isso, nos convida Nossa Senhora a determo-nos um pouco. Ela disse 
que vivemos muito rapidamente e que não sabemos para onde vamos. 
Ela nos convida a olhar para dentro dos nossos corações e meditar o 
que estamos fazendo com as nossas vidas, a que pensemos se com a 
vida que estamos levando, realmente nos estamos preparando para ir 
para o Céu. E se não for assim, Ela nos convida a que deixemos a vida 
passada e comecemos a caminhar em direcção a Deus. 

St. Agostinho dizia que a conversão é dar meia volta, porque Maria 
disse que nós, os homens, voltámos as costas a Deus. A Virgem nos 
convida a dar meia volta e caminhar para Deus e virar as costas ao 
mundo e ao pecado. Mas devemos pedir a Deus a graça da conversão. 

Nossa Senhora disse que tudo o que temos é pela Graça de Deus e 
que a Graça de Deus devemos obtê-la. Para a alcançar, só através da 
oração. 

Um cristão que não faz oração não pode dizer que é cristão, 
porque Cristo orava permanentemente, para estar unido ao Pai. Se nós 
queremos segui-Lo, devemos imitá-lo. 

Nossa Senhora disse que a oração  nunca deve ser uma obrigação, 
mas sim deve ser uma necessidade da alma. Da mesma maneira que 
uma pessoa que ama outra, deseja estar com ela, todo  o cristão deve 
desejar estar com Deus através da oração. 

Maria nos convida a orar com o coração, pois ela disse que a oração 
que não nos sai do coração, não é escutada por Deus, porque Deus só 
escuta a oração dos corações dos seus filhos, e como nós não sabemos 
orar, devemos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a orar. Para que 
uma oração agrade a Deus não faz falta saber muito. O que faz falta, o 
que é necessário, é que venha do coração. Isso é o que interessa ao 
Senhor. 

Maria disse: "Pequenos filhos, se vós orardes com amor, se vós 
orardes como eu digo, a vossa oração dará frutos abundantes de 
alegria, paz, gozo e amor." 

Se nossa oração não dá esses frutos, provavelmente não estamos 
orando bem. 

Quando formos rezar, ensinou-nos Ela, devemos rezar com o 
corpo, com a alma, com a mente e com o coração. Que todo o nosso 
ser esteja dirigido para Deus, e Deus que é nosso Pai e que nos 
escuta, nos tocará os nossos corações com  sua Graça. 

Muitas pessoas dizem: "A mim Deus não ouve", mas isso não é 
verdade. 

Não podemos servir e amar 2 senhores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. Agostinho dizia que a conversão é dar meia volta. 
 
 
 
Só se alcança a Graça de Deus pela oração. 
 
 
Um cristão que não faz oração não pode dizer que é cristão. 
 
 
 
 
 
 
Maria nos convida a orar com o coração, se não, Deus não nos escuta. 
 
Pedir ao Espírito Santo que nos ensine a orar. 
 
 
 
 
Orar com amor dá frutos abundantes de alegria, paz, gozo e amor. 
 
 
 
 
Quando formos rezar, ensinou-nos ela, devemos rezar com o corpo, 
com a alma, com a mente e com o coração. 
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Nossa Senhora disse que Deus escuta todas as orações que saem 
do coração e de maneira  muito especial a Santíssima Virgem nos 
convida a rezar diariamente através do Santo Rosário. 

Ela nos disse: "Pequenos filhos, o Santo Rosário é uma arma 
poderosa de salvação, através da qual podeis salvar as vossas 
almas e ajudar a que muitas almas sejam salvas no mundo inteiro. 
Pequenos meus, o Santo Rosário é uma arma poderosa contra 
satanás. O Rosário, meus pequenos, é uma escada para chegar ao 
Céu". 

Maria nos disse que se rezamos o Rosário com amor, vamos sentir a 
sua presença e vamos sentir as suas carícias maternais que nos 
animarão, que nos ajudarão a caminhar em direcção à santidade. 

Ela disse: "Que a santidade é um longo caminho e nesse caminho 
não estareis sós. Eu os levarei pela mão. Rezai todos os dias o 
Rosário com amor e permanecereis unidos a mim." 

Nossa Senhora nos disse numa ocasião, que cada vez que rezamos 
o terço, lhe oferecemos a ela uma coroa de 50 rosas de amor, que são 
as 50 Avé Marias e 5 palmas que são os 5 glórias. Ela disse que com as 
palmas, adorna as rosas e vai defronte do trono de Deus para adorná-
lo, interceder pelas nossas necessidades. Quando ela nos disse isto, eu 
estive pensando que seguramente o meu anjo da guarda, (ela nos disse 
que todos temos um anjo da guarda) que o anjo levava as rosas ao céu. 
Aí pensei que se rezasse  muito rápido, ele tinha que se apressar, correr, 
para chegar ao Céu. Como as rosas são uma flor tão delicada, no 
caminho, as pétalas podiam começar a cair e ao chegar ao Céu, o anjo 
só teria uns ramitos. Aí eu pensei que seria uma vergonha a Virgem ter 
de ir diante de Deus com um bouquet de ramitos para Lhe pedir por mim. 
Foi então que comecei a rezar mais devagar. 

Da mesma maneira que não podemos viver sem respirar, a nossa 
alma não pode viver sem oração. 

Muitas vezes vemos na televisão as crianças que morrem de fome, 
muitas vezes as nossas almas são como essas crianças que morrem 
também de fome. Necessitamos alimentar as nossas almas com a 
oração. 

E a Santíssima Virgem disse que o Santo Rosário é uma oração 
tão poderosa, que até as guerras podem ser detidas se o rezarmos 
com o coração. Mas é fundamental que o rezemos com verdadeiro 
amor. Não rapidamente. Não pensando no tempo. Deus não tem 
tempo. E se vós abrirdes os vossos corações a Deus, sentirão esse Pai 

 
 
 
 
O Santo Rosário é uma arma poderosa de salvação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A santidade é um longo caminho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezar devagar e com o coração, meditando no que dizemos. 
 
 
 
 
 
 
A oração é o alimento da alma. 
 
 
 
 
 
O Rosário pode acabar com guerras. 
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que é Amor e Misericórdia. Sentirão essa Mãe que cuida de cada um de 
vós, como uma mamã cuida do seu bebé. 

Por isso a Santíssima Virgem sempre nos disse que somos os seus 
pequeninos, porque a nossa fé é muito pequenina como um bebé. 
Necessitamos crescer e fortalecer a nossa fé. E se queremos ir para o 
Céu, necessitamos da Graça de Deus. E a Graça de Deus há que obtê-
la com a oração. 

Nossa Senhora disse, que Deus Nosso Pai tem desígnios de Amor e 
Misericórdia com todos os seus filhos do mundo inteiro, mas esses 
planos de Deus serão realidade nas nossas vidas na medida em que nós 
oremos. O Plano de Deus é de que todos sejamos santos. 

A Virgem disse: "Devem desejar a Santidade." 
Ser santo não significa fazer milagres. Não. Isso é algo que Deus 

acrescenta por sua Misericórdia. Mas ser santo é viver, viver sem ser em 
cada um de nós, mas sim viver em Deus, de tal maneira que a nossa 
vida seja Ele e que a nossa Vontade não seja a nossa, mas a Sua. 
Vivendo na Sua Vontade, seremos santos. 

E Nossa Senhora disse que todos devemos ser santos, começando 
pelos sacerdotes, os religiosos. Os matrimónios devem ser santos, os 
jovens, devemos ser santos, as crianças devem ser santas. Porque não 
só os sacerdotes estão convidados a ir para o Céu. Todos estamos 
convidados e Maria nos faz uma chamada especial a viver a santidade 
no matrimónio. Ela pede que se reze o Santo Rosário em família, porque 
nos disse que satanás quer destruir as famílias. 

Não sei qual será a situação aqui em Portugal, mas na Venezuela há 
muitos divórcios que é uma obra do demónio, porque ela nos disse que 
quando satanás destrói um lar, cria confusão em cada membro desse lar 
e dessa maneira os pode afastar de Deus e destrói a fé dos homens de 
amanhã, as crianças e os jovens. 

Nossa Senhora disse que os pais devem rezar com os filhos. Devem 
ir à Igreja com os filhos. Devem falar sobre Deus nos vossos lares. Deve 
haver um lugar para Deus. Em muitos lares não há. Que Deus seja o 
centro da nossa casa. Que Ele habite connosco e que no matrimónio o 
sirvamos a Ele para nos podermos santificar e poder com Ele ir para o 
Céu. 

A Santíssima Virgem disse que não nos promete que não vamos 
ter problemas. Ela disse que todos teremos problemas. Mas sim, 
nos promete, estar presente ao nosso lado para nos ajudar a 
resolver esses problemas em nome de Jesus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Plano de Deus é de que todos sejamos santos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os divórcios são uma obra do demónio. 
 
 
 
 
 
 
Deus seja o centro da nossa casa. 
 
 
 
 
Quem reza tem o auxílio da Mãe do Céu para resolver os problemas. 
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Por tudo isto é importante a oração e em todas as mensagens que  
Nossa Senhora nos deu, pelo menos uma vez em cada mensagem, 
disse: "Rezem." 

Vós não compreendestes a importância da oração e como tudo vem 
de Deus, devemos pedir a Deus que aumente o nosso amor pela oração. 
Que aumente o nosso desejo de rezar, porque nós sem Ele nada 
podemos fazer. 

E além da oração, Maria disse que deseja que conheçamos a Jesus, 
que o imitemos e dessa maneira possamos amá-Lo. 

Nossa Senhora nos convida a ler as Sagradas Escrituras. De 
maneira especialíssima os Evangelhos. Ela disse, que lendo os 
Evangelhos, meditando-os, poderemos conhecer a Jesus e assim, 
enamorarmo-nos d'Ele. Poderemos amá-Lo. 

Sabem o que disse Jesus? Jesus disse na sua Palavra: 
"Aquele que me ama, guardará a minha Palavra no seu coração e a 

cumprirá". 
Quando eu leio isto, digo: "Senhor que pouco eu Te amo”. 
Maria nos disse: "Pequenos filhos, se vós vivêsseis de acordo 

com os mandamentos e com os Evangelhos, as minhas aparições 
não seriam necessárias." 

E neste momento, ela está aparecendo pelo mundo inteiro. 
Ela nos disse, que tudo aquilo que nos pede, está escrito nas Santas 

Escrituras, por isso ela disse: "Os homens esqueceram-se de Deus, 
da sua Lei e da sua Palavra, e quiseram viver de acordo com a sua 
própria vontade. Pequenos filhos, o mundo caminha para a sua 
própria destruição. Eu vim como Mãe de Deus a chamá-los para que 
abandonem o pecado e para que se decidam a seguir o meu Filho 
Jesus." 

Maria nos ensinou, que conhecendo os Evangelhos, conheceremos 
a Jesus e o poderemos amar. Mas se não conhecemos os Evangelhos, 
não podemos amar a Jesus. 

Numa ocasião, Nossa Senhora veio a  minha casa e perguntou-me: 
"Pequeno filho, conheces os mandamentos da Lei de Deus?" E eu 

respondi:  
"Sim Mãe, eu conheço-os." Ela sorriu e disse-me:  
"Diz-me então todos os mandamentos." 
Eu comecei a dizê-los, mas só sabia 6. Então senti muita vergonha e 

queria-me esconder. Não queria que ela me visse. Então ela disse-me: 
"Dás-te conta, pequeno filho, como não os conheces. Deves conhecê-

los, meditá-los e vivê-los. Se neste momento a Virgem viesse ter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nossa Senhora nos convida a ler as Sagradas Escrituras. 
 
 
 
 
 
 
 
Se vivêssemos de acordo com os mandamentos e com os Evangelhos, 
não eram necessárias as aparições da Virgem Maria. 
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connosco, aqui e agora, e lhes perguntasse: "Conhecem vós os 
Mandamentos da Lei de Deus?" Que sucederia?... 

Jesus disse: " Sêde perfeitos, como perfeito é o Vosso Pai que está 
no Céu." 

Nossa Senhora nos disse: "Se não conheceis a Lei de Deus, não 
podeis vivê-la. E se não viveis de acordo com a Lei de Deus, estais 
em pecado. E se estais em pecado, não podeis ir para o Céu." É por 
isto que necessitamos, não só sabê-los de memória,  mas também 
meditar cada mandamento e viver cada um deles no nosso coração. 

Além disto, a Santíssima Virgem, convida-nos ao sacrifício e à 
penitência, de maneira especial, para alcançar a conversão dos pobres 
pecadores e em reparação dos muitos pecados com que diariamente 
Deus é ofendido. 

Nossa Senhora disse: "Pequenos filhos, só há um caminho para 
ir para o Céu. É o caminho da Cruz. Se vós não sois capazes de tomar 
as vossas cruzes com amor não podeis dizer que amais o Meu Filho. 
Quando eu lhes peço sacrifícios, pequenos meus, não quero dizer que 
devem sofrer todo o dia, porque em vossa vida já têm muitos 
sofrimentos. Eu vos convido a que aceiteis os vossos sofrimentos com 
paciência e amor e os ofereçais ao Senhor. Que cumpris os vossos 
deveres diários e os ofereçais ao Senhor. Dessa  maneira, estareis 
carregando as vossas cruzes e vos podereis santificar." 

Mas também a Nossa Mãe nos chamou de uma forma muito 
especial ao jejum. 

Ela disse que é muito necessário jejuar, porque todos temos alma e 
corpo. 

E que diz o Senhor na sua Palavra? "Orem, pois o espírito é forte, 
mas a carne é fraca." Muitas vezes, as nossas almas são escravas do 
nosso corpo. Por isso não podemos ir para Deus. 

Maria disse: "Pequenos filhos, através do jejum, começareis a 
dominar as vossas próprias paixões. Através do jejum, rompereis 
as cadeias dos vícios e do pecado. Portanto, o jejum é um meio de 
libertação. É um meio de purificação”. 

Maria disse que nós temos corações duros e que através do jejum, 
os nossos corações que estão endurecidos pelo pecado, se abrem à 
Graça de Deus e à Acção do Espírito Santo. Através do jejum, disse 
Maria, a vossa fé se fortalecerá e tereis a força necessária para 
resistirem às tentações e ao pecado. 

Além disto, diz Nossa Senhora, que se rezamos e jejuamos com o 
coração, poderemos alcançar Graças do Céu, porque para Deus, nada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumprir os deveres diários e os oferecer ao Senhor é carregar as 
nossas cruzes e meio de santificação. 
 
 
 
É muito necessário jejuar para controlarmos as nossas paixões. 
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é impossível. Ela, ao princípio, pedia-nos para jejuar às 6ªs feiras. Fazia-
mo-lo a pão e água. 

Mas mais adiante, ela nos disse: "Quero que jejueis 2ª, 4ª e 6ªs feiras, 
desde as 6 da manhã às 6 da tarde, com pão e água”. Ela disse que 
podemos comer pão, o que  necessitemos, bem como toda a água que 
necessitarmos.  

Depois das 6 da tarde, podemos comer o que nos apetecer. Quando 
ela me disse isto, eu estava a escrevê-lo num caderno. Enquanto 
escrevia, pensava: "Isto vai ser muito difícil". Quando terminei de 
escrever, Nossa Senhora, parou em silêncio e eu fiquei a olhá-la para 
que me continuasse a falar. Ela estava sorrindo e me perguntou: 
"Pequeno filho, pensas que o que te peço é difícil?" Eu lhe disse: "Sim 
Mãe. Creio que sim." Então ela respondeu: "Entende uma coisa, 
pequeno filho, que o que eu te peço, só será difícil até ao dia em 
que o ofereças com verdadeiro amor a Deus." 

Nossa Senhora disse, que o que ela nos pede é para o bem das 
nossas almas e que não é difícil. Satanás é o inimigo das nossas almas. 
Ele nos faz pensar que é difícil para que não o cumpramos, para que 
não o façamos. Mas com a graça de Deus, não é difícil. E além disso, 
ela disse que se alguma pessoa, por causa de alguma doença não puder 
fazer estes jejuns, deve oferecer a Deus a sua doença e as suas dores 
coma amor e sem se queixar. 

Como acostumámos o nosso corpo à comodidade, quando 
começamos a jejuar, o corpo não fica tranquilo, começa-nos a molestar 
e ao princípio, muitas pessoas sentem dores de cabeça, outros sentem 
muita fatiga. Eu sentia muita fatiga. 

Um dia, era uma 6ª feira, pela manhã, quando me levantei já tinha 
fatiga e disse: "Se a esta hora já tenho fatiga, às 6 da tarde, desmaio." 

Então pensei, que como a Santíssima Virgem é a minha mamã, ela 
pode-me dar permissão para comer. Comecei a pedir-lhe. Ao meio dia, 
ela veio e eu fiquei muito contente porque ela me ia dar licença para 
comer. Então ela me perguntou: "Pequeno filho, encontras-te fatigado 
pelo jejum?" Eu disse-lhe: "Sim, Mãe." Ela disse-me: "Entende pequeno 
meu, que cada vez que fazes um jejum, estás travando uma batalha 
contra satanás, da qual sairás triunfador às 6 da tarde. Se sentes 
fatiga pelo jejum, não te preocupes. Segue em frente. Isto quer dizer 
que estás alcançando grandes graças do Céu." 

Devemos saber confiar na palavra de Jesus. Jesus disse: "Sem Mim, 
nada podereis fazer." Sem Jesus não vamos poder jejuar. Devemos 
pedir a Jesus que nos dê a força para jejuar. O jejum traz muitas 

 
 
 
"Quero que jejueis 2ª, 4ª e 6ª feiras, desde as 6 da manhã às 6 da 
tarde, com pão e água”. 
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recompensas espirituais. Através da oração do Rosário e do jejum, em 
vez de subirmos escadas, vamos como se fosse de elevador para o 
céu... Chegamos mais rápido e com menos trabalho. 

Então, devemos orar, ler as Sagradas Escrituras e jejuar. 
Mas há também muitas outras maneiras de jejuar. 
Se gostamos muito de comer doces,... "Senhor esta semana não vou 

comer doces e vou dá-los aos pobres." Fazemos duas coisas boas: 
jejuamos e fazemos caridade. 

Se as senhoras gostam muito de ver telenovelas,... "Senhor, não vou 
hoje ver telenovela, e vou dedicar, hoje, esse tempo à oração". 

Se gostamos de fumar,... "Hoje Senhor, não vou fumar." Desta  
maneira vamos fortalecer a nossa vontade para podermos derrotar o 
pecado. 

Um jejum que agrada muito a Deus, é o jejum da língua. Que não 
falemos mal dos nossos irmãos. Isso agrada muito a Nosso Senhor. 

Além disto, a Santíssima Virgem, falou-nos sobre a importância 
de receber os sacramentos com frequência, sobretudo a confissão 
e a comunhão. 

Sobre a confissão, Maria disse-nos, que é um presente de Deus 
para nós. Que é muito necessário que nos confessemos com 
frequência, pelo menos, no mínimo, uma vez por mês. Mas disse: “Que 
se vós quereis ser santos de verdade, se quereis alcançar a perfeição 
da santidade, eu os convido a que se confessem todos os 8 dias". Muitas 
pessoas dizem: "Em oito dias não tenho pecados que confessar". Nossa 
Senhora disse, que sim, temos pecados. O que não temos é consciência 
dos nossos pecados. por isso é importante conhecermos a palavra de 
Deus, conhecer os mandamentos da Lei de Deus. Orar, jejuar e ser 
sinceros e honestos, porque ela disse que: "A Deus não podeis 
enganar". 

Maria nos disse que a confissão é um acto de humildade, através do 
qual Deus perdoa os nossos pecados e restaura nas nossas almas a 
graça que por causa do pecado havíamos perdido. 

Porque é que a Virgem disse que é um acto de humildade. Porque a 
nenhum de nós agrada reconhecermos que somos pecadores. Porque 
Jesus disse: "Quem se exalta, será humilhado. Mas quem se humilha, 
será exaltado". Como na confissão nos humilhamos, Deus nos exalta 
com a sua Graça. Nos ajuda a sermos mais santos. 

A Virgem disse: "satanás fez pensar muitas pessoas que não 
necessitam de se confessar com o sacerdote, mas que o podem fazer 
directamente a Deus. Mas ela disse que isso é um tremendo engano do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É importante receber os sacramentos com frequência, sobretudo a 
confissão e a comunhão. 
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demónio, porque os sacerdotes são os ministros de Deus e são os 
únicos que têm o poder de perdoar os pecados em nome de Jesus." 

A Virgem disse que satanás é o pai do orgulho, da soberba, e quando 
nós fazemos um acto de humildade, ele afasta-se de nós, porque não 
suporta a humildade. Por isso, à Santíssima Virgem, não a pôde vencer, 
porque ela foi a mais humilde entre todas as criaturas. Através deste acto 
de humildade, disse ela, crescemos em Graça de Deus e em Santidade 
e nos preparamos para poder receber o Corpo de Jesus. 

A Virgem Santíssima disse-nos que quer que saibamos que a Santa 
Missa é a mais perfeita de todas as orações. Que cada vez que estamos 
na Santa Missa, o Céu se abre e se une à Terra, de tal maneira que 
temos um pedacito de céu aqui na Terra e que nesse pedacito de Céu 
se encontra presente a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito 
Santo, rodeados por todos os anjos que existem no Céu, e por todos os 
santos. 

Nossa Senhora disse que Jesus está realmente vivo no 
Santíssimo Sacramento do Altar. Que não é um símbolo, como 
muitas pessoas pensam. Que Ele, cada vez que nós vamos a 
receber o seu Corpo, nos está dando o seu próprio Coração. 

Ela disse, que Jesus na Eucaristia, é o mais precioso presente que 
Deus nos deu. E que receber o Corpo de Jesus, ainda que seja uma só 
vez nas nossas vidas, é uma Graça muito maior que ter uma aparição 
dela. Porque na Eucaristia, é Jesus Vivo, o Pão Vivo baixado do Céu, 
que vem viver dentro de nós e formar connosco um só. 

Se querem pois ir para o Céu, eu lhes dou dois segredos: 
- Amem a Santíssima Virgem e rezem o Santíssimo Rosário, e  
- recebam com frequência a Jesus sacramentado. 
Estes dois segredo os ajudarão e fá-los-ão santos. Sobretudo, 

recebendo a Jesus com frequência. 
A Virgem disse que devemos receber a Jesus, pelo menos, cada 

domingo, mas se for possível, todos os dias. Porque Ele está realmente 
vivo e para Ele não há nada impossível. 

Ela nos disse que quer que venhamos à igreja. A igreja está só e que 
a igreja é a casa de Deus. É uma casa de oração. Disse: "Vinde, 
pequenos filhos, adorar o meu Filho Jesus no Santíssimo 
Sacramento do Altar." 

A 6ª feira passada, era a primeira sexta do mês e eu fui à Santa Missa. 
Quando estava adorando a Jesus dentro de mim, pois já O tinha 
recebido, Ele me mostrou algo muito formoso. Eu vi que o Sacrário, o 
tabernáculo não tinha porta, estava aberto, e dentro do tabernáculo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porque na Eucaristia, é Jesus Vivo, o Pão Vivo baixado do Céu, que 
vem viver dentro de nós e formar connosco um só. 
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havia um coração  muito grande, com um grande fogo que saía dele, e 
Ele então me disse: "Aqui estou, meu filho, incendiado de labaredas 
ardentes de amor por ti. Vem. Aproxima-te, porque Eu te quero 
transmiti-las." 

Muitas pessoas dizem que a Igreja tem muitos tesouros. Que a Igreja 
tem muitos bens materiais. Eu penso, que se os tem, é porque Deus lhos 
quis dar. Mas todas essas riquezas que tem a Igreja não valem nada. O 
verdadeiro valor da Igreja, a verdadeira riqueza é Jesus, vivo. Ele é a 
vida da Igreja. Ele é a vida das nossas almas. Permaneçamos unidos a 
Ele, para poder ser santos e poder dar frutos, através dos quais 
glorifiquemos o Nosso Pai que está no Céu. 

Sobre a Eucaristia, disse-nos que satanás a quer destruir. Jesus me 
disse, que vão haver pessoas, haverão homens que dirão que o 
Evangelho não é Palavra de Deus e dirão que Jesus não está vivo na 
Eucaristia. Ele nos disse: 

"Não se deixem enganar. Eu Estou realmente vivo e presente na 
hóstia consagrada." 

 
Assim teremos pois 5 armas poderosas: 
1 - Oração, especialmente do Santo Rosário. 
2 - As Sagradas Escrituras e os 10 Mandamentos de Deus.  

Meditação e cumprimento. 
3 - Sacrifício, especialmente o jejum. 
4 - A Confissão.  
5 - A Eucaristia. 
Com estas 5 armas, podemos salvar as nossas almas. Mas Nossa 

Senhora disse: 
"Pequenos filhos, se receberem todos os dias o Corpo do meu 

Divino Filho Jesus, rezarem o Santo Rosário,  jejuarem e se 
confessarem com frequência, conhecerem os Mandamentos e as 
Escrituras, mas não tiverem Caridade, de nada lhes servirá o 
anterior. Devem amar todos os vossos irmãos por igual, brancos e 
negros, rico e pobres e só devem ter preferência por o meu Pai 
Celestial, por o meu Divino Filho Jesus e se vós o quiserdes, por 
mim." 

Disse Nossa Senhora, que se cumprirmos com tudo o que nos disse, 
mas se não tivermos caridade, não estamos amando a Deus. Ela disse 
que devemos viver a Caridade. Cumprir com as obras de Misericórdia. 
Dar de comer aos famintos. Dar de beber ao sedento. Vestir o que está 
nu. Visitar os enfermos. Visitar os encarcerados. Ensinar os que não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assim teremos pois 5 armas poderosas: 
1 - Oração, especialmente do Santo Rosário. 
2 - As Sagradas Escrituras e os 10 Mandamentos de Deus.  

Meditação e cumprimento. 
3 - Sacrifício, especialmente o jejum. 
4 - A Confissão.  
5 - A Eucaristia. 

 
 
 
 
 
 
Sem Caridade, de nada nos servirá tudo o resto. 
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sabem. Dar concelho a quem o necessite. Orar pelos defuntos. Viver a 
Caridade. 

E na Caridade, disse Maria, deveis tê-la, nas obras, no falar e no 
pensar. Não faleis nada de mal sobre os vossos irmãos. 

E devemos ter Caridade também para perdoar. Da  mesma forma que 
Jesus, na cruz, nos perdoou, nós devemos e necessitamos perdoar para 
que Deus nos perdoe. 

Ela disse, que quando guardamos ódio ou rancor nos nossos 
corações, é como se entregássemos o coração a satanás. Porque o ódio 
e o rancor não provém de Deus, vêm do demónio. E ela disse, que vós 
não podeis dizer que amam a Deus e odiar o seu irmão, porque os 
vossos corações não podem estar divididos. Não podem amar e odiar 
ao mesmo tempo. Ou amam, ou odeiam. Jesus disse: "ou estais coMigo, 
ou estais contra Mim." Há que perdoar. 

Nossa Senhora disse, que através do ódio, uma pessoa pode mesmo 
adoecer fisicamente, e pode mesmo chegar a morrer. O ódio é muito 
grave. Há que perdoar. 

E finalmente, a nossa Mãe disse que ela quer proteger-nos da 
confusão, porque satanás sempre semeia a confusão nos corações. Da 
confusão entramos na dúvida. E da dúvida passamos a perder a Fé. 
Para evitar a confusão, disse Maria, eu convido-vos a que se consagrem 
ao meu Imaculado Coração. Consagrem as suas famílias e suas 
comunidades ao meu Coração Imaculado. O Meu Imaculado Coração 
será o vosso refúgio e o caminho mais seguro  para ir para o Céu. 

Convida-nos também Maria a sermos obedientes, como Jesus e 
como ela. 

Diz Nossa Senhora, que nos convida a permanecermos unidos, 
fiéis e obedientes ao Papa João Paulo II. Ela disse que ele é o Pastor 
que Jesus nos deu para levar-nos à santidade. Que devemos obedecer 
ao Papa e a todos os cardeais, bispos e sacerdotes que sejam 
obedientes ao Papa. Porque o Papa tem a Luz do Espírito Santo para 
guiar-nos para a santidade. Maria disse que ele está muito só. Que tem 
muitos inimigos e que devemos orar por ele, porque ele mantém, porque 
ele conserva a doutrina da Fé. 

Nestes tempos, disse Maria, muitas falsas doutrinas estão invadindo 
a humanidade. A metafísica, o controlo mental, o espiritismo, a bruxaria, 
a magia negra, todas essas superstições parecem lobos disfarçados 
com peles de cordeiro, que parecem ser muito bons, mas que na 
realidade, no fundo, nos afastam de Deus. Por isso Maria disse: “Se vós 

 
 
 
Não faleis nada de mal sobre os vossos irmãos. 
 
 
 
Quando guardamos ódio ou rancor nos nossos corações, é como se 
entregássemos o coração a satanás. Porque o ódio e o rancor não 
provém de Deus, vêm do demónio. 
 
 
 
 
Nossa Senhora disse, que através do ódio, uma pessoa pode mesmo 
adoecer fisicamente, e pode mesmo chegar a morrer. O ódio é muito 
grave. Há que perdoar. 
 
O demónio espalha a Confusão, depois a dúvida, para a seguir 
perdermos a fé. 
 
 
 
 
 
 
 
Permanecermos unidos, fiéis e obedientes ao Papa João Paulo II. 
 
 
 
 
 
 
 
Muitas falsas doutrinas estão invadindo a humanidade. 
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quereis viver a verdadeira e autêntica fé, sigam o Papa. Sejam 
obedientes a ele.” 

Este é a Mensagem de Amor de Maria. Uma Mensagem para cada 
um de nós. 

Peçamos a Deus que nos dê a força para sermos fiéis. Para valorizar 
a sua Graça e para secar as lágrimas de Maria que chora por nós todos, 
porque não queremos lhe obedecer, porque não queremos escutar o seu 
chamado e porque muitas almas, dia a dia, continuam se condenando 
ao inferno. 

Se obedecermos, podemos ajudar a salvar as nossas almas e a que 
muitas outras almas se salvem também. E dessa maneira aliviar o 
Coração de Maria e o Coração de Jesus, que nos amam imensamente 
e sofrem muito por nós. 

Há muito mais coisas, que é impossível serem todas reveladas esta 
noite. Mas estas são as fundamentais.  

E gostaria de acabar oferecendo-lhes uma imagem que Nossa 
Senhora nos pediu que ajudássemos a propagar. 

Esta imagem dos dois Corações Unidos é um presente de Deus Pai 
para a humanidade, nestes tempos.  

Jesus deseja que esta imagem chegue a todos os lares do mundo 
inteiro, porque através dela, Deus vai derramar as suas graças nos lares 
onde se encontrem. 

A Virgem Maria disse que Jesus quer que esta imagem esteja num 
lugar privilegiado da nossa casa e que prometeu que em todas as casas 
onde os Corações de Jesus e Maria sejam honrados e venerados, Deus 
derramará abundantes graças e bênçãos. 

Roguem a Deus Misericórdia para as vossas famílias. 
Quero lhes pedir que escutem a Mensagem de Maria. Que a 

vivam nos vossos corações, caminhando para a verdadeira 
felicidade que é amar a Deus. 

Não deixem que as palavras de Nossa Senhora sejam levadas 
pelo vento, mas que consigam se alojar nos vossos corações. 

Rezem muito por nós e que Deus os abençoe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A imagem dos Dois Corações Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não deixem que as palavras de Nossa Senhora sejam levadas 
pelo vento, mas que consigam se alojar nos vossos corações. 

 
 
O caminho mais curto entre dois pontos de um plano, é um 

segmento de recta. O caminho mais curto entre dois pontos do 
Globo Terrestre, é uma loxodrómica. O caminho mais curto entre 
nós e Jesus, é através da Nossa Mãe do Céu, a Santíssima Virgem 
Maria. 

Vamos olhar para a Virgem Maria com os olhos de Deus. 
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 CAPÍTULO XIII ◄ ▲ ► 

A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa 

 
 

Quem é esta Senhora, 
Revestida de Sol, 
Tão Branca como a neve, 
De estrelas Coroada? 
 
Ela é a Imaculada 
Mãe de Jesus. 
Ela, é nossa Mãe. 
Eis, oh Mãe, recebe a Coroa, 
E junto a ela Te ofertamos  
Nosso coração. 
 
Seu filho ao morrer, 
Nos deu imenso tesouro, 
Pois no-La deu por Mãe, 
Que ao Pai nos vai guiando. 
 
Sempre em Sua vida 
Respondeu Sim ao Pai. 
Na dor e na alegria, 
É a luz em nossa estrada. 
 
Mãe, por Deus escolhida 
Trouxe-nos o Senhor, 
E sempre ao seu lado 
Na Redenção operou. 

 
Esta canção, talvez uma das mais belas cantadas à Virgem Maria, 

levanta a questão sobre quem é a mais Bela Criatura saída das 
Mãos do Criador. E logo a seguir, no refrão, nos dá também a 
resposta: Ela é a Imaculada, Mãe de Jesus e nossa Mãe.  

Ela é a mais Bela, a mais Pura, a mais Humilde, a mais Poderosa, 
a Rainha de toda a Criação. Ela é a Filha de Deus Pai, a Mãe de Deus 
Filho e a Esposa do Espírito Santo. 
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Padre Ottavio Michellini, 20-2-77  
Para dissipar estas trevas, na plenitude dos tempos veio o Filho de Deus, 
Luz do mundo, feito Carne no seio da Virgem Santíssima, criatura mais 
divina que humana, no sentido de que Ela emerge da Omnipotência, 
Omnisciência e Amor divinos, como a mais bela flor do Universo, 
aparecida no tempo, mas desejada, concebida na Mente Divina desde 
toda a Eternidade.  
Ela é verdadeira Mãe de Deus.  
Por este facto, Ela eleva-se acima da natureza angélica, somente inferior 
a Deus de que Ela é Mãe, de que Ela é Filha, de que Ela é Esposa. A 
sua participação é única e não pode ser repetida; por isso Ela é grande 
e poderosa, da mesma grandeza e poder divinos. 
 
Padre Ottavio Michellini, 15-11-77  
A Santíssima Virgem, pelo contrário, pela sua grande humildade, é 
de tal modo luminosa e resplandecente que maravilhou o próprio 
Deus e, por esta humildade, de tal modo agradou a Deus Uno, e 
Trino, que A quis, além de Filha, Mãe e Esposa Divina.  
 
 
 
S. Luis de Monfort, "Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem" 

1. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e 
é também por Ela que deve reinar no mundo.    
 
5. Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo, cuja posse e 
conhecimento Ele reservou para Si (*). Maria é a Mãe admirável do Filho, 
 
8. Todos os dias, de uma extremidade à outra da Terra, no mais alto dos 
Céus, no mais profundo dos abismos, tudo proclama e publica a 
admirável Maria. Os nove coros dos Anjos, os homens de ambos os 
sexos, de todas as idades, condições ou religiões, os bons e os 
maus, e até mesmo os demónios, são forçados a chamar-Lhe Bem-
Aventurada. Quer queiram, quer não, a isso os obriga a força da 
verdade. Como diz São Boaventura, todos os Anjos Lhe cantam no Céu 
incessantemente: «Sancta, sancta, sancta Maria Dei Genitrix et Virgo - 
Santa, santa, santa Maria, Mãe de Deus e Virgem». 
 

Padre Ottavio Michellini, 20-2-77  
Ela intervirá junto do Pai, para advogar todas as nossas causas. 
Criatura mais divina que humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Padre Ottavio Michellini, 15-11-77 

A Santíssima Virgem, pelo contrário, pela sua grande humildade, 
e de tal modo luminosa e resplandecente que maravilhou o próprio 
Deus e, por esta humildade, de tal modo agradou a Deus Uno, e 
Trino, que a quis, além de Filha, Mãe e Esposa Divina.  

 
 

S. Luis de Monfort, "Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima 

Virgem" 

Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e 
é também por Ela que deve reinar no mundo. 

 

É a Obra-prima do Altíssimo. 
 
 
 
 
 
 

É a Bem-Aventurada. 
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9.  Não há pecador, por mais empedernido, que não tenha, ao menos, 
uma centelha de confiança nEla. Não há até demónio algum no 
inferno que, temendo-A, não A respeite. 
 
14. Deus quis começar e acabar as suas maiores obras pela Santíssima 
Virgem. 
 
18. Oh! Quão altamente glorificamos a Deus, quando nos submetemos, 
para Lhe agradar, a Maria, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único 
modelo!    
 
19. Se examinarmos de perto o resto da vida de Jesus Cristo, veremos 
que Ele quis iniciar os Seus milagres por Maria.  
 
20. Sendo o Espírito Santo estéril em Deus, isto é, não produzindo 
nenhuma outra Pessoa divina, tornou-se fecundo por Maria, que 
desposou. Foi com Ela e nEla e dEla que formou a Sua obra-prima: um 
Deus feito homem. 
 
23. Deus Pai juntou todas as águas, e chamou-Ihes mar; juntou todas as 
Suas graças, e chamou-lhes Maria. 
 
24. É por Ela que aplica os Seus méritos aos Seus membros, que 
comunica as Suas virtudes e distribui as Suas graças. Ela é o Seu canal 
misterioso, o Seu aqueduto, por onde faz passar, suave e 
abundantemente, as Suas misericórdias 
 
25. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, Sua fiel Esposa, os Seus 
dons inefáveis, e escoIheu-A para dispensadora de tudo quanto possui. 
Deste modo, Ela distribui a quem quer, quanto quer, como e quando quer 
todos os Seus dons e graças, e nenhum dom celeste é concedido aos 
homens sem que passe por suas mãos virginais. 
 
27. Quando, pois, se lê nos escritos de São Bernardo, São Bernardino, 
São Boaventura, etc., que no Céu e na Terra tudo está sujeito a Maria, 
até o próprio Deus, deve apenas entender-se que a autoridade que Deus 
Lhe quis conceder é tão grande, que parece que Ela tem o mesmo poder 
que Deus e que as suas orações e súplicas são tão poderosas junto de 
Deus, que equivalem sempre a ordens junto de Sua Majestade, que não 

 
 
É respeitada por todos, até pelos demónios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deus Pai juntou todas as águas, e chamou-Ihes mar; juntou todas as 

Suas graças, e chamou-lhes Maria. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nenhum dom celeste é concedido aos homens sem que passe 
por suas mãos virginais 
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resiste nunca à oração da Sua querida Mãe, porque ela é sempre 
humilde e conforme à Sua Vontade. 
Se Moisés, pela força da sua oração, deteve tão poderosamente a cólera 
de Deus contra os Israelitas, de tal modo que este altíssimo e 
infinitamente misericordioso Senhor, não lhe podendo resistir, lhe pediu 
que O deixasse encolerizar-se e castigar aquele povo rebelde, o que não 
devemos então pensar, com muito mais razão, da oração humilde de 
Maria, a digna Mãe de Deus, que é mais poderosa junto de Sua 
Majestade que as preces e intercessões de todos os Anjos e Santos 
do Céu e da Terra?!    
 
28. No Céu, Maria impera aos Anjos e aos Bem-Aventurados. Como 
recompensa da sua profunda humildade, Deus deu-Lhe o poder e o 
encargo de encher de santos os tronos vazios, donde os anjos 
apóstatas caíram por orgulho.  
 
29. Deus Pai quer formar filhos por Maria, até a consumação do mundo, 
e diz-Lhe estas palavras: ln Jacob inhabita, «habita em Jacob». Isto quer 
dizer: faz a tua morada e habitação nos meus filhos e predestinados, 
figurados por Jacob, e não nos filhos do demónio e nos réprobos, 
figurados por Esaú (Ecli. 24,13).    
 
30. Eis porque os réprobos, como os heréticos, os cismáticos, etc., 
que odeiam ou olham com desprezo ou com indiferença a 
Santíssima Virgem, não têm Deus por Pai, ainda que disto se 
gloriem, porque não têm Maria por Mãe. 
Porque se A tivessem por Mãe, honrá-lA-iam e amá-lA-iam como um 
verdadeiro e bom filho ama e honra naturalmente a sua mãe, que lhe 
deu a vida.    
O sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herético, um 
homem de má doutrina um réprobo de um predestinado, é que o herético 
e o réprobo não têm senão desprezo ou indiferença pela Santíssima 
Virgem, procurando, pelas suas palavras e exemplos, abertamente ou 
às ocultas, diminuir-Lhe o culto e o amor, e isso por vezes sob belos 
pretextos. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eis porque os réprobos, como os heréticos, os cismáticos, etc., 
que odeiam ou olham com desprezo ou com indiferença a 
Santíssima Virgem, não têm Deus por Pai, ainda que disto se 
gloriem, porque não têm Maria por Mãe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quem mais Me exaltou Jesus: foi a Nova Eva. Sim! A Mulher 
ornada de Sol, de pé, sobre a Lua, e com doze estrelas na Sua 
Cabeça, como coroa. Ela tem o Nome Sagrado de: Mãe de Deus. 

Que tudo o que vive na Terra venere o Seu Coração Imaculado, 
o Altar em que Jesus fui concebido e se tornou também Deus-
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Homem. Ninguém O glorificou tanto como a Mulher revestida de 
Sol. Sim! Ela é tão soberbamente magnífica no Seu perfeito Amor, 
que as ilhas, as montanhas, as colinas, os vales e as fontes se 
inclinam todos profundamente, quando Ela passa junto deles. E, 
hoje como ontem, quando o Mais Belo Amor passa por sobre a 
Terra, escoltada pelos Anjos de Deus - cujos olhos jamais cessam 
de admirar a Admirável, a Mais Santa de todas as Virgens, 
maravilhados com a Beleza da Obra Prima de Deus Pai - quando 
Ela passa por sobre a Terra, Ela Mesma intervém amorosamente 
e responde às nossas súplicas.    

O Sagrado Coração de Jesus que tantos rejeitam e recusam é 
o nosso Céu, o nosso Paraíso, o nosso Reino, a nossa Herança, 
o nosso Lugar de Repouso por toda a Eternidade. 

Jesus é o Coração da Virgem Maria! A Alma da Sua Alma, o 
Espírito do Seu Espírito! Os Dois Corações são unidos n'Um Só!    

Jesus nomeou-A Rainha dos Seus Anjos e das Suas criaturas, 
mas também que fosse o Seu Trono. A Rainha do Céu e da Terra 
é o Trono do Rei dos reis, porque Jesus, o Senhor de Tudo, deu-
Lhe o primeiro lugar no Seu Sagrado Coração.  

É Aquela que a Santíssima Trindade tão altamente favoreceu, 
Aquela que tantos rejeitam e que, no entanto, é a unção dos 
nossos olhos, o bálsamo das nossas chagas, a súplica 
misericordiosa junto do Pai Eterno para os nossos pedidos, a 
intercessora e advogada da nossa alma. É a Esposa do Espírito 
Santo é o Templo do Templo, a terra prometida dos fracos e 
miseráveis, o reflexo da Luz Eterna de Jesus; a Consoladora do 
nosso Consolador é o conforto das nossas dores...    

As nações virão à Sua Luz e os reis virão ao encontro da 
Sua claridade nascente, quando, por fim, o Seu Coração 
triunfar, juntamente com o de Jesus. Mistério para os ricos de 
coração; mas, para os pobres e os humildes, uma Bênção tão 
desejada. 

Quem disser que não tem necessidade do Coração da 
Virgem Maria, na realidade, diz: "Nós não temos necessidade 
do Coração de Jesus!"  O Sagrado Coração de Jesus e o 
Coração Imaculado da nossa Mãe são de tal modo unidos que, na 
sua perfeita unidade, esses Dois Corações Divinos são Um Só.  
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Quem é esta, por detrás do Seu véu? "Porque é que as cristas 
das montanhas se inclinam tão profundamente, saudando-A, à 
Sua passagem? 

Quem é esta, sem uma única mancha no Seu Coração e que 
tanto agrada a Deus?  

A quem toda criação de Deus baixa o seu olhar, quando Ela 
passa? 

Quem é A que é como uma fonte que torna os jardins férteis 
pelas Suas graças, esse poço de água viva? 

Quem é Ela, com um Coração tão puro, com um Amor Divino, 
suspirando por Deus dia e noite, noite e dia, e em perfeita união 
com o Altíssimo? 

Quem é esta Virgem, que é tão humilde, apesar da Sua grande 
riqueza de Virtudes e Graças, que os Olhos do supremo Deus A 
não deixam nunca? 

Muitos dos Anjos de Deus ficaram mudos de admiração, as 
palavras faltavam-lhes… Foi neste Coração, neste abismo de 
Graça que Jesus exerce o Seu Poder. 

A Alma de Jesus sente-Se profundamente consternada, 
quando tantos rejeitam o Seu Coração! E os Anjos tremem por 
esse dia em que Jesus Mesmo irá declarar culpável toda essa 
gente! Mas, para aqueles que A têm honrado e amado, a Porta do 
Seu Coração lhes será aberta, a fim de que possam entrar no Céu.  

 Esse Grande Sinal no céu, a Mulher ornada de Sol que torna 
os demónios paralisados de medo, esse Grande Sinal que ilumina 
os céus, aterrorizando as Trevas não é nenhum outro senão a Mãe 
de Deus. 

É através desta Mulher, que o Reino de Deus virá de novo 
à Terra. O Reino de Deus, na Terra, será fundado em cada 
coração. Uma vez mais, o Espírito Santo será derramado em nós, 
com uma tal profusão, que esta aridez actual será transformada 
numa terra fértil. 

Foi dito que, no fim dos tempos, os Dois Corações suscitariam 
apóstolos e que seriam chamados "Apóstolos do Fim dos 
Tempos" e que estes seriam instruídos pela Rainha do Céu e pelo 
próprio Jesus para, em cada nação, se atirarem para a frente, a 
fim de proclamar, sem medo, a Palavra de Deus. Mesmo quando 
ensopados em sangue pelos ataques depravados do Inimigo, não 
seriam destruídos; que a sua língua trespassaria os inimigos da 
Igreja de Cristo como uma espada de dois gumes, 
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desmascarando-lhes as heresias. Jamais hesitariam e tão pouco 
saberiam o que era o medo, porque ser-lhes-ia dado um espírito 
de coragem. O chicote destruidor não os atingiria. Não 
deixariam uma só pedra por revolver, perseguiriam os 
pecadores, os oradores arrogantes, os ilustres e os altivos, 
os hipócritas, os traidores da Igreja Católica; persegui-los-iam 
com a Sua Cruz numa das mãos e o Rosário na outra. E os 
Dois Corações Unidos estariam a seu lado; fariam fracassar 
as heresias e ergueriam a fidelidade e a verdade em seu lugar; 
seriam o antídoto do veneno porque brotariam, como botões, 
do Coração Real de Maria. Estes "Apóstolos do Fim dos 
Tempos" invocariam Deus seu Pai, e Deus seu Pai apelaria para 
o seu espírito; invocariam a Virgem Maria, sua Mãe Bendita e sua 
Mãe Bendita apelaria para que fossem testemunhas do Altíssimo, 
e o Espírito Santo dar-lhes-ia um espírito de zelo a fim de estarem 
disponíveis para Deus, para estarem preparados para esta 
Batalha.    

Mas depressa o império do Maligno será desmanchado e a sua 
soberania será desenraizada pelas Mãos poderosas da Virgem 
Maria. Em toda a verdade, não há ninguém, na Terra ou no Céu 
ou nos poderes angélicos, a quem tenha sido dado uma 
autoridade e um poder tão imensos sobre tudo, como à nossa Mãe 
Bendita, depois do Poder e Autoridade de Jesus, porque Ele é o 
Alfa e o Ómega, o Primeiro e o Último, Aquele que é, que era e 
que há-de vir.    

 
Hoje, neste Fim dos Tempos em que a batalha é furiosa 

contra os Dois Corações Unidos e contra os Seus filhos que 
testemunham a Verdade, temos de dizer: Corramos para 
nossa Mãe Bendita que, como galinha a esconder os seus 
pintainhos debaixo das asas, nos esconderá também a nós 
sob o Seu Manto.  

 
Por causa das doutrinas humanas e dos regulamentos 

racionalistas; a humanidade tem regulado o seu coração e a sua 
vida segundo essa vida mundana. É escrava do pecado! Escrava 
do dinheiro! Escrava de satanás! Está morta e em putrefacção! 
Pois bem, agora, o tempo de luxúria está quase terminado.  

O Esplendor da Aurora se prepara para reinar e brilhar em cada 
coração que se consagra aos Dois Corações Unidos, de quem 
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obterão a Graça que a raça humana perdeu, no momento da sua 
queda... pois o pecado entrou no mundo através de um só homem 
e, através do pecado, a morte. Por isso, o plano de Redenção 
de Jesus foi concebido pelo Coração Co-Redentor da Virgem 
Maria, a segunda Eva, sem defeito à Imagem de Deus, a fim de 
que Jesus, o Novo Adão, encontre o Seu Paraíso no Seu 
Coração Imaculado. 

O mistério que havia sido escondido durante gerações está 
prestes a ser revelado. A nossa esperança está ao alcance da 
nossa mão.  

Neste Fim dos Tempos, a Rainha da Paz passa pela Terra, 
escoltada pelos Anjos de Deus. O Seu Coração Imaculado 
proclama a todos a Palavra de Jesus e prepara o Seu Reino. O 
Coração da nossa Mãe Bendita educa os Seus filhos e os forma, 
Coração a coração, a fim de que cada um esteja preparado para 
o Reino de Jesus. 

 
"Meu Deus, meu Deus! Quem é aquela que se levanta como a 

aurora, luzente na penumbra como a estrela da manhã? Quem é 
aquela, mais bela que a Lua, parecida com o Sol e com um grande 
pórtico aberto no Seu Coração? 

 
"É a Rainha do Céu, é a Mãe de Deus e nossa Mãe, a mais 

fascinante das mulheres, bela como o Céu, radiante com a 
Glória Divina, única na Sua Perfeição, a Delicia da Santíssima 
Trindade; é Aquela que mostra a Seus filhos como entrar no 
Reino de Jesus Cristo."  

(Texto inspirado em São Luís de Monfort) 
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EPÍLOGO  ◄ ▲ 
 

O Papa Paulo VI um dia afirmou: 

 

" Mais vale acreditar numa mentira, do que não 

acreditar numa Verdade. Pois Deus, por termos 

acreditado na mentira, há-de recompensar-nos pela 

nossa Fé, mas, por não termos acreditado na Verdade, 

há-de pedir-nos contas da nossa incredulidade". 

 

" Por isso, homem, este é um tesouro que entrego à 

tua guarda! 

Podes condenar-te com ele nas mãos, ou, Salvar-te, se 

o depositares no teu Coração! 

A Escolha é tua…" 
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DEDICATÓRIA 
 

A Ti querida Mãe do Céu dedico este tratado sobre as Tuas 
Mensagens e as de Jesus. 

Espero a Tua Bênção sobre as suas páginas, para que através dos 
Teus ensinamentos e os de Jesus possamos chegar com segurança à 
Salvação. 

Coloco esta obra, que me pediste para escrever, sob a Tua Protecção 
e o Teu Poder de Rainha, pedindo que abençoes com a Tua Bênção 
Maternal todos aqueles que a lerem, para que um dia nos possamos 
encontrar todos na Casa do Pai. 
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