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Mensagem de Nossa Senhora - (12/02/1988) Itajaí/SC
“ Querido filho ! Sou a Mãe de Jesus a Senhora do Rosário. Não tenha medo, pois Deus tem um grande
plano de salvação para este vale...
Irei Me manifestar em Taquari - Rio Grande do Sul para alguns jovens...
Rezai, rezai por sua família. Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. Ficai em paz.”
OBS: Essa foi a primeira mensagem deixada por Nossa Senhora ao Eduardo em Itajaí-SC. Nossa Senhora
falou muito mais do que foi escrito na mensagem. O restante da mensagem esta em segredo a pedido de
Nossa Senhora desde 1988.
Mensagem de Nossa Senhora - (06/01/1989) Itajaí/SC
“Filho querido! Vim ao mundo para lhes salvar. Rezai com fé.
Satanás quer frustar os meus planos. Rezai para que ele não consiga. Neste estado aparecerá muitos falsos
videntes, pessoas dizendo que estão me vendo e recebendo mensagens minha ao de Jesus. Rezai. Abençôo
+.”
Mensagem de Nossa Senhora - (23/05/1989) Itajaí/SC
“Filho querido! Se o mundo tive-se ouvido as minhas mensagens de Fátima, não teria tanto sofrimentos.
Rezai filho. Feliz do Brasil que tem Eu como Mãe e padroeira. Abençôo +.”
Mensagem de Nossa Senhora - (13/06/1989) Itajaí/SC
“Filho, neste dia convido-os a rezar pelo Brasil.
Filho indico o caminho que deveis percorrer até o dia do(...), preparai-vos. Também condido-os a refugiarse em meu Imaculado Coração, pois dias terríveis se aproxima da terra. Falo-te de martírios cristãos,
tempestades, enchentes, terremotos e até mesmo chuva quente. Nestes anos que antecede o milênio, Eu
vossa Mãe intervenho para leva-los seguro ao meu triunfo. Agora anuncio-te o nome das sete primeiras
cidades que sofrerão por causa dos seus pecados. Por causa da profanação no templo santo de Deus. Não
serão só estas cidades, elas serão o inicio de uma grande devastação que se desencadeará neste país.
Varias chagas, este país tem dado ao Meu Coração.
A apostasia tem sido a maior causa das minhas lágrimas de sangue. A desunião na igreja tem feito meu
Divino Filho sofrer muito. Filhos prediletos e também consagrado, mantém vossa fidelidade a igreja e aos
meus ensinamentos. Ajude esta Mãe a salvar almas para o Senhor.
O Brasil passará por um período muito ruim. Seitas se lastrarão por todos os estados. O sacrifício da missa
será banido de muitos altares. Muitos de meus filhos prediletos irá se virá contra a sua igreja. Quando tudo
isso acontecer, o céu irá intervir...
Piçarras – SC, Matinhos – PR, Santos – SP, Búzios – RJ, Rio de Janeiro – RJ, Vitória – ES e Salvador – BA.”
Obs.: pôr conseqüências destas cidades, muitas vão sofrer castigos.
Mensagem de Nossa Senhora - (28/05/1990) Itajaí/SC
“ Querido filho! Rezai pela paz de sua família, pois se eles não rezam, há alguém que reza por eles, esse
alguém é você.
Continue a rezar para que eles vejam e sintam a Chama do Meu Coração Imaculado, a lhes aquecer.
Filho, continue a rezar para todos os seus parentes. Muitos deles se converteram em tempo, antes do
SINAL, previsto por Mim em Medjugorje. Alertai-os enquanto a tempo.
Transmite essas mensagens a maior numero de fiéis ao Meu Imaculado Coração. Rezai pelos pecadores.
Abençôo +.”

1

Mensagem de Nossa Senhora - (26/07/1990) Brusque/SC
“Querido filho, hoje te encontras aqui em meu Santuário de Azambuja, com teus irmãos. Lembre-se é
preciso por em pratica todas as mensagens que Eu já lhes ditei.
Filho meu, venho a terra para intervir pessoalmente e chama-los a uma sincera conversão. O Brasil precisa
ser liberto da sua grande escravidão.
Anuncio –lhe dias difíceis ! Grande é a minha dor ao ver que o Brasil caminha para sua auto – destruição.
Chegara um dia que meus filhos, olharam para o céu e verão o quanto Eu lhes amei. O quanto Eu lhes quis
o bem. Este dia será marcado com orações e grandes sofrimentos, pois quase tudo será devastado. Sim!
Como Eu já anunciei, haverá muito ranger de dentes. Pais chorando sobre seus filhos...igrejas super lotadas
e aridez em muitos corações..
Quero por meio de meus escolhidos, fazer a minha obra de misericórdia, a começar por este país.
Filho, guarde bem estes nomes (cidades) que a ti confiei. Chegará o momento onde tu deveras anunciar.
Aguarde! Vos abençôo +. Ficai em paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (08/12/1993) Itajaí/SC
“ Querido filho !
Sou vossa Mãe a Imaculada Conceição. Sou a Consoladora dos Aflitos.
Como me sinto consolada por este dia transcorrido em oração, em um simples e cordial fraternidade; com
estas pessoas que a Mim pertence.
Grande alegria sinto hoje por ser comemorado o dia da Mãe Imaculada que sou Eu. Mais meu Coração se
entristece em saber que algo se instala nesta cidade...( Nossa Senhora aqui revelou, falando sobre uma
doença...). Algo que afetará a metade da população da cidade. Rezai para que o Senhor tenha misericórdia
dos pecadores e dos incrédulos. Eu sou a verdadeira Mãe e verdadeira Co – redentora.
Dos olhos desta minha imagem, farei descer lágrimas milagrosas, para mostrar o quanto o Meu Coração
esta amargurado por tanto pecado nesta cidade.
Por que chorarei ? Chorarei porque a humanidade não acolheu o meu materno convite a conversão e ao
retorno ao Senhor.
Os meus extraordinários apelos não são acolhidos. Os sinais que dou da minha imensa dor, não são
acreditado.
Descerá um grande castigo do céu e será o sinal de que a justiça de Deus já se estabeleceu.
Chorarei, porque grande foi o meu convite a oração em família perante a minha imagem.
Grandes graças Eu concedi para vos chamar a conversão a Deus, mais poucos foram os que Me ouviram.
Chorarei, porque vos falei e não fui ouvida. Dei – vos sinais milagrosos e não fui acreditada. Manifestarei a
vós através de dor.
Quando Eu chorar, será tarde demais; pois o castigo já estará presente aqui.
As vossas orações poderão poupar o castigo terrível.
Arrependei –vos em tempo filhos meus. Rezai, rezai.
Abençôo – os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. A paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (01/01/1995) Itajaí/SC
“ Filho querido ! Sou vossa Mãe da Misericórdia.
Tudo que pedireis a Jesus, Eu intercederei junto a Ele.
Alegrai – vos com as minhas lágrimas. Viste um fenômeno que poucos viram.
Tudo isso é o começo do Meu triunfo sobre a terra.
Sim ! Vossa Mãe chorou, não lágrimas de dor; mais com lágrimas de alegria para vos alerta que a cura de
muitas doenças, estão nas coisas mais simples que vocês possam imaginar. Continue a rezar. Vedes as
minhas maravilhas em todas as partes do mundo?
Os meus filhos prediletos estão a corresponder cada vez mais com generosidade; e Eu própria os reúno na
minha falange, já em ordem de batalha.
A minha tarefa é reunir –vos, formar – vos e preparar – vos. A hora da grande batalha chegou.
Vocês irão de ver mais uma vez uma manifestação da vossa Mãe Celeste. Só que dessa vez, será bem
diferente. Rezai.
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Em breve todos hão de ver a Igreja reflorescer e renovar –se sob a ação da vossa Mãe do Céu.
Sejais humildes e rezai. Rezai perante a imagem milagrosa da vossa Mãe. Tudo que pedires Eu serei
intercessora e misericordiosa junto a Jesus Cristo.
Rezai e preparai – vos para o dia da batalha. Fiquem na paz do Senhor .”
Mensagem de Nossa Senhora - (24/04/1995) Itajaí/SC
“Queridos filhos, hoje vos peço para rezarem pelo Brasil, um país escolhido pôr Mim para realizar os meus
segredos...
Rezai pelos governantes. Rezai pelos sacerdotes. Rezai pelos menores abandonados. Confiem em vossas
orações filhos. Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo + A paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (22/05/1995) Gaspar/SC
“ Querido filho ! Venho pôr meio de ti, avisar que virá dias de tribulações sobre a terra. Não paro de
interceder por todos, junto ao Deus Pai, pedindo a misericórdia Divina.
É chegada a hora dos meus apelos serem levados a sério. Não consigo mais segura o braço do Pai Celestial.
Esse ano o Brasil será marcado pela minha forte presença, aonde venho lhes pedir: oração, jejum e
conversão. Escutai os apelos da vossa Mãe que não para de interceder junto de Deus. Convertei –vos filhos
meus.
Rezai, rezai, para alcançar a paz. O nosso adversário esta cada vez mais atacando as famílias; trazendo
discórdia, desunião e ódio. Tudo isso pertence o maligno. Só o amor traz a paz.
A paz se consegue através da reza em família. Propague a devoção do santo rosário.
Ficai pelo menos quinze minutos, com vossa Mãe; todos os sábados, para desagravar os espinhos que os
pecadores colocam cada vez mais em Meu coração.
Preparai-vos para uma grande alegria que Eu lhes darei...Será em breve. Aguardem o sinal com oração.
Rezem, rezem.
Sejam forte na oração, pois o inimigo nada consegue se rezarem unidos.
Rezai para os meus filhos prediletos. Rezai por aquele que me acolheu quando me fiz presente...
Avise que Eu o amo e quero o vosso bem. Se ele o soube – se o quanto Eu o amo, morreria de alegria.
Avise que ele passará por dias de tribulações. Dias de provações. Peço a ele para rezar diante da cruz do
Meu Filho Jesus, que o salvou.
Adorai o sangue preciosismo do Meu A taça da cólera esta cheia e esta preste a transbordar de justiça.
Se todos soubessem que grande poder tem uma gota do sangue do Meu Filho Jesus, não o deixaria de
adorar.
Rezem, rezem. É chegada a hora das provações...não desanimeis. Lembrai – vos que Eu estou junto de vós.
Tudo isso terá um fim. Aproveite o tempo para conversão.
Dêem testemunho do quanto Eu lhes amo.
Venho do céu para lhes ajudar e leva – los a uma santidade de vida.
Não esqueceis, sou Mãe da Divina Misericórdia e Co – redentora junto de Deus Pai. Só quero o bem de
vocês.
Estou muito feliz por vocês rezarem diante da minha imagem de Fontanelle.
Vós sabeis o quanto estou presente ali, para vos dar muitas graças...
Rezem. Dobrem os joelhos e peçam perdão de vossos pecados. Rezem, rezem.
Abençôo – os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo +.”
Mensagem de Nossa Senhora - (27/06/1995) Gaspar/SC
“ Querido filho !
Escuta com paciência e amor a aflição de tua Mãe, que vem dar –lhe essa mensagem ao Brasil; através de
ti.
A todos Eu convido a oração. Ainda há tempo...
Convido as famílias a se defenderem do divorcio no meu Coração. Ele esta dolorido e cheio de espinhos,
principalmente nesta época.
Rezai e reparai as ofensas lançadas contra Deus.
Já esta para fazer 48 anos que apareci em Montichiari, para vos pedir oração, penitencia e conversão.
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Prometo que no dia 13, lhes darei muitas graças. Deveis prepara com 12 dias antes com novenas. Reparem
as ofensas contra DEUS.
Renovem a consagração ao Meu Imaculado Coração e do Meu Filho Jesus.
Vossa Mãe Celeste deseja falar –vos hoje sobre o aborto.
Filhos queridos, ofereçam reparação a Deus pelas crueldades que muitas pessoas cometem contra as
crianças recém geradas no ventre materno. Falo da crueldade do aborto.
Podes ver aqui (hospital de Gaspar), quantas mães praticam esse ato de crueldade.
Deus esta muito ofendido. Vós deveis rezar para essas mães, pois precisam de orações e da misericórdia de
Deus.
São essas crueldades que atraem sobre vós a ira de Deus e depois o seu abandono.
Eu, a Mãe da Divina Graça, encontro – me com o Coração aflito. Ele esta coberto de injurias e ingratidões
que sob em forma de espinhos.
Filhos, muitos de vós são ingratos para comigo. Não escutam minhas mensagens, desprezam minhas
imagens. Despreza aqueles a quem Eu comunico essas mensagens com tanto amor.
Mas Eu vos perdôo, dou a humanidade a grande lição do perdão. Abro o Meu manto, mostro – vos o meu
Coração.
Vim para pedir a vossa conversão, através do meu Coração. Podereis alcançar inúmeras graças pôr meio do
Meu Coração. Ele é a porta para o Sagrado Coração de Jesus Cristo.
Rezai com freqüência esta jaculatória :
“- JESUS E MARIA, DAÍ – NOS O PERDÃO E A MISERICÓRDIA DIVINA.”
Do meu Coração, conseguireis inúmeras graças para vós e para os outros.
Filho, te abençôo e confie em vossa Mãe Celeste. Abençôo – te em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo +. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (01/07/1995) Itajaí/SC
“ Queridos filhos !
Enquanto este povo estiver com os ouvidos fechados para a palavra de Deus, não compreenderam que
vocês são os meus apóstolos da oração.
Na Sagrada Escritura, esta toda a historia dos apóstolos. Só quando lerem a Sagrada Escritura; é que vão
compreender que vocês são os meus apóstolos.
Não penseis que estão sozinhos filhos do meu Imaculado Coração. Sejais forte nas orações, pois satanás é
forte e deseja tenta – los filhos.
Voes tem que saber que Eu estou sempre perto de vocês.
Peço que hoje rezem pôr toda essa humanidade desvalida...
Ó humanidade, se vocês soubessem o que esta pôr vir (...), faria vigília todos os dias. Rezai filhos amados.
Peço – vos para que reúnem – se mais vezes.
Estou cansada. Peço – vos vossa ajuda filhos amados.
Hoje venho como Mãe da Divina Misericórdia.
Peço – vos que rezeis sem cessar.
Abençôo – os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo +. Ficai em paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (22/07/1995) Gaspar/SC
“ Querido filho! Sou a Mãe da Divina Graça.
Hoje a minha mensagem é essa: convertei- vos sem demora. O tempo destinado a conversão é breve. É por
isso que Eu tenho aparecido tanto e enviando tantas mensagens.
Jejuai a pão e água as sextas – feiras. Jejuai a televisão.
Peço – vos que acolham essas mensagens que vos transmito com o Coração aflito. Peço – vos que
divulguem essas mensagens sem demora.
Alegro – me por ver todos aqui reunidos em oração diante da minha imagem da Rosa Mística. A paz.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito santo.”
Mensagem de Nossa Senhora - (27/07/1995) Itajaí/SC
“ Querido filho, hoje me apresento com o rosário. Rezai mais o rosário em grupo.
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Hoje venho pedir suas orações para o meu Imaculado Coração e o Coração do meu Filho Jesus que estão
cada vez mais dilacerados pelas blasfêmias, rezem.
Eu rezarei para que Deus não vos castigue. Há humanidade esta cheia de pecados graves, que ofendem o
amor de Deus.
A paz sobre a terra pode se findar a qualquer momento. O mundo não pode ser salvo sem a paz. O mundo
precisa encontrar a paz o mais rápido possível, mais só encontrará a paz se a humanidade voltar para Deus.
Filhos, suplico – vos que rezeis pela conversão de todos os povos. Vossa Mãe chora pôr ver essa
humanidade no caminho do abismo.
Aumenta os pranto da vossa Mãe Celeste nas imagens sagradas. Não só da vossa Mãe; mais também do
Meu Filho Jesus. Muitos acham que sou só Eu a chorar em ver a humanidade sem volta para Deus. Rezai,
rezai para não ver meu Filho chorar. Será muito triste e tarde demais quando meu Filho começar a chorar
nas imagens. Aguardem o sinal das chagas *.
As chagas do Meu Divino Filho, todos os dias são abertas pôr grandes cravos...
Jesus chora, ó humanidade sem piedade!
Rezai, rezai e fazei penitencia. Meditai a Via – Sacra com o jejum as sextas – feiras; para desagravar as
chagas de Jesus que Ele sofre pôr vós.
Lembrai-vos, a oração e a penitencia; é o principal em vossas vidas. Rezai pela converso de toda
humanidade. Minha dor é intensa filhos meus. Em meu Coração cada dia é colocado espinhos que fere e
sangra; pelos pecados dessa humanidade.
Os sinais serão dados com abundância para vos chamar a conversão.
O tempo é curto, convertei –vos sem demora filhos meus.
Levai em peregrinação a imagem da vossa Mãe de casa em casa. Despertai vossos irmãos do sono. Conto
com suas orações. Vigiai e orai.
Reze o terço todos os dias para desagravar o meu Imaculado Coração. A paz.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo +.”
*Nossa Senhora aqui estaria referindo aos estigmas que iriam aparecer no corpo do vidente Eduardo.
Também neste dia ocorreu um fenômeno em um crucifixo que se tinha sobre o altar da casa dos pais do
vidente. Das chagas de Jesus começou a verter sangue diante dos fieis ali reunidos em oração. Dois padres
testemunharam o fenômeno.
Mensagem de Nossa Senhora - (12/08/1995) Gaspar/SC
“ Querido filho!
Como é forte e importante o Meu designo para a salvação do mundo.
Sinto tanta preocupação com os meus filhos. Peço a vossa ajuda, que rezeis com vossos irmãos o terço
todos os dias pela conversão dos pecadores e em reparação de todas as terríveis blasfêmias contra os meus
sinais.
Quanto o Meu Coração esta ofendido pela ingratidão do coração das pessoas, que vêem os meus sinais;
mais não acreditam.
Meu Coração se entristece em saber que Meu filho predileto padre X , Me trairá; pobre alma.
Peço queridos filhos, que se consagrem continuamente ao Meu Coração Imaculado. Somente através da
consagração é que entrareis no refugio do Meu Coração e fecharão os ouvidos para as blasfêmias contra os
Meus sinais e mensagens.
Esta preste de se levantar sobre o Brasil, uma terrível catástrofe.
Peço muitas orações filhos. Esta preste de se levantar uma guerra santa. *
Apareço em Muriaé, estado de Minas Gerais, mais também satanás esta lá para engana-los.
No silencio da madrugada, peço que rezeis Comigo pela conversão dos pecadores e pôr todo o povo
brasileiro, que Eu amo muito.
O sinal na Minha imagem, continuará a partir do dia 15/09/1995. Antes disso não poderei fazer nada filho.
Muitos irão indagar que se trata de poder da mente humana. Não deixem essas calunias lhes atingir. Rezem
e confiem.
Tudo tem o seu devido tempo. Se Eu dou um sinal, é para lhes mostrar que Eu estou perto de vós e porque
quero algo de vocês.
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Torno a repetir: oração, conversão, penitencia e jejum.
Filho, peço suas orações para os meus filhos prediletos especialmente o bispo dessa arquidiocese.
Ele precisa de vossas orações. Descanse em paz filho.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo +.”
Deveis saber que o Meu inimigo se levantará com muita força para vos derrubar, há de pôr em vossas
mentes duvidas acerca do que estão vendo e sobre o que verão.
(*Nossa Senhora ai se referiu a um confronto que iria acontecer quase no final do ano).
Temos o caso do chute da imagem de Nossa Senhora Aparecida pelo pastor. )
Mensagem de Nossa Senhora - (18/08/1995) Itajai/SC
“ Querido filho! A paz.
Neste dia Eu vossa Mãe e Rainha do Rosário, quero advertir aos meus filhos sobre a presença do maligno
nos locais de Minhas aparições.
Filhos! Deus lhes convida a santidade, pôr isso continua a Me enviar a terra para lhes chamar a conversão.
Sem a oração do santo rosário, Eu não poderei ajudá-los. Convertam-se, e retornem a Deus.
Filhos, em muitos lugares onde Eu tenho aparecido, o maligno adentrou pelo meio do comércio. Choro,
choro até lágrimas de sangue, por ver os locais de Minhas aparições sendo ultrajado.
Meus filhos confidentes, se deixam seduzir pelo materialismo e pelo consumo...
Filhos! O mal ronda os locais de Minhas aparições. Peço-vos orações e jejuns por Muriaé, cidade esta que
volto aparecer pela Segunda vez, pedindo aos meus filhos que se convertam sem demora.
O mal ronda Muriaé. Eu preciso de vossas orações filhinhos.
No dia 24 de abril de 1.992, Eu apareci em Muriaé, pedindo uma confissão sincera, missa com comunhão,
jejum e renuncia do pecado.
Foram poucos os que Meu escutaram. Penitencia poucos fizeram.
Rezem por Muriaé, caso contrário; muitas lágrimas derramarei pôr Muriaé.
Hoje Muriaé, Me faz sofrer muito. A mentira filhinhos, vos afasta do Amor de Deus.
Rezem para que a Mão de Deus, não venha cair sobre Muriaé.
(Nossa Senhora mostrou-me o inimigo em Muriaé, numa aparição).
Para vós filhos desta cidade, deixo a Minha benção.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo +. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (19/08/1995) Itajaí/SC
“Querido filho!
Hoje Me apresento como Medianeira de Todas as Graças e Mãe da América.
Filho! DEUS Me manda sobre a terra para salvar a todos, porque o mundo inteiro está em perigo.
Venho ao meio de vós, para trazer a paz aos vossos corações. Por isso filhos ,rezem ,rezem. Se não rezardes
não recebereis nada. O tempo é curto.Viram terremotos, grandes calamidades sobre a América.Peco-vos
para rezarem o santo rosário, para livrar a América dos castigos que iram de vir.
A América está cheia de pecados que ofendem o Amor de DEUS.
A paz sobre a América está pôr findar-se.Filhos ,suplico-vos, rezai o santo rosário em grupo.
Propague a devoção do santo rosário.
Filho, olhai para os Estados Unidos. O que vedes lá ?
Pois bem, são pecados que ofendem Amor de DEUS.
O Meu inimigo se engrande-se com isso, e grande números de almas vão para o inferno.
Eu vos peco que rezeis pôr todas essas almas.
Eu combaterei na luta final contra satanás, que terminará com o triunfo do Meu Imaculado Coração e a
vinda do Reino de DEUS ao mundo.
Eu Me apresento a vós como a Virgem Mãe das América.
Eu venho trazer queridos filhos, a misericórdia perdão e a paz, em nome do Pai Celeste.
Fazei que esta mensagem seja lida aos sacerdotes, e desejo que seja divulgada com urgência.
Não vos envergonheis da minha mensagem ,mas transmiti-a, a todos aqueles com quem vos encontrardes.
Assim, todos iram Me ajudar a salvar a América, que está ameaçada.
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*Nossa Senhora, na América haverá guerra ?
- Não fazeis pergunta ,mais se convertam e rezem muito.
Eu Maria Mãe da AMÉRICA ,não os abandono ,mas gostaria que todos compreende-se o Meu apelo
urgente. Rezem ,é preciso muita penitencia.
*O Brasil está livre das catástrofes ?
- Rezai muito e fazei penitencia filhos.
Consagram-se ao Meu Imaculado Coração.
Para meus filhos prediletos ,os sacerdotes, desejo a conversão .Uma renovação de vida.
Vós sois o sal da terra e luz do mundo As ondas infernais vos arrastam ,no meio do barulho e não podeis
ouvir a voz de DEUS e do Divino Espírito Santo.
O Meu Coração, palpita de Amor os Meus olhos derramam lágrimas amargas, o dia se aproxima. Reze ,reze.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo +amém. A paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (25/10/1995) Itajaí/SC
“ Filho, escuta com atenção!
Satanás esta cada vez mais presente no seio da Igreja para lhes dividir uns dos outros.
Como Eu já lhes disse em outras mensagens recentes, satanás irá lhes colocar uns contra outros; pois bem
isso já começou como podes ver em todo o Brasil.
Em breve Itajaí passará por situações iguais as de outras cidades...é por isso mais do que nunca, oração e
jejum. É preciso penitencia também filhos.
Filhos, a muita discórdia entre o povo de Deus. Satanás está liderando uma grande parte do povo brasileiro.
O que esta acontecendo é obra do inimigo. Satanás quer lhes colocar contra Mim.
A muita discórdia e polemica para se levantar filhos...é preciso muitas orações. Muito em breve um grande
conflito entre os lideres religiosos...atingirá toda a Igreja de Jesus. A muito tempo que Eu venho lhes
pedindo orações.
Filhos, ainda há tempo para a reconciliação. Eu venho trazer a paz, somente a paz. Jamais lhes pedi
desunião e amor próprio. Ame uns a outros para que Jesus possa lhes ajudar. É preciso mais ação e pouca
conversa. Peço ajuda de todos os meus filhos. Essa luta durará por um bom tempo. Vivam as minhas
mensagens. Não penseis que estão sozinhos. Estou sempre junto de vós filhos amados. Rezem, rezem.
Preciso ir...
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo +. A paz”.
Mensagem de Nossa Senhora - (01/11/1995) Itajaí/SC
“ Querido filho ! Hoje apresento – Me como a Medianeira de Todas as Graças.
Quero neste dia falar-te de algo muito importante. Ouça com muita atenção.
Já te revelei em mensagens passadas que muito em breve o ciclo das minhas aparições chegaria ao fim.
Pois bem, muito em breve Eu já não serei vista por muitos filhos.
O ciclo das minhas aparições encerrará no próximo ano (1.996 ).
A partir de 1.997, Eu já não aparecerei para novos confidentes. Os que já escolhi, ficaram recebendo meus
recados. Com o passar dos dias, Eu deixarei de aparecer a eles, encerrando em Medjugorje para uma filha...
Lembre-se, aqui no Vale Eu apareço com o titulo de Medianeira de Todas as Graças, trazendo os sinais da
Rosa Mística, aparição essa que vem de Montichiari – Itália.
Filho, Eu chamo ao amor sincero. Rezai o rosário.
Para este vale, se dirigirá muitos confidentes falsos, mais se lembre que a ti revelei os segredos da região,
para mais ninguém Eu os revelei. Rezai, rezai. Ame com amor verdadeiro a todos que aqui vier.
Abençôo-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo +. Amém. Ficai em paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (14/12/1995) Gaspar/SC
“ Filho querido ! Hoje desejo lhe falar sobre minha preocupação maternal. O ano chega ao fim, e com ele
chega o fim do tempo da misericórdia para com os pecadores. O próximo ano será um ano de
acontecimentos fortes...
Começarão acontecer coisas que Eu te revelei sobre segredo.
Sou a Mãe Misericordiosa. Pesa – me falar sobre os castigos...só peço a Deus Misericórdia.
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Peço – te para reler as mensagens que Eu já lhe passei. Lá veras o que te espera para o futuro sobre esse
movimento carismático (pausa). Mantenha a calma, pois toda agitação vem de satanás !
Peço – vos que sejam humildes. Em breve darei um sinal forte...a presença da santa Eucaristia entre vós.
No próximo ano, Itajaí será visitada pôr personalidade muito importante.
Levarei-te para um a cidade, onde quero que você conheça. Lá receberas uma importante mensagem
minha. Iras com uma pessoa querida pôr Mim. Reze e confie.
Quero que todos, sejam humildes. Dêem testemunho o quanto Eu lhes amo.
Agradeço seu sacrifício para meu filho padre X.
Quero lhes abençoar neste fim de ano e prometer de voltar no ano de 1.996, com muitas benções de Deus.
Ficai em paz.
Abençôo-vos os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo +.”
Mensagem de Nossa Senhora - (16/01/1996) – ( Paroquia São João Batista ) – Joinville – Sc.
“ Filhos do Meu Imaculado Coração.
Alegro – Me em ver todos hoje aqui reunidos diante da minha imagem, para vos mostrar que o Meu apelo
é urgente.
Convertei- vos filhos meus. Jesus sofre por todos vossos pecados.
Fiz descer desta imagem lágrimas para vos mostrar a minha tristeza por todos vocês filhos.
Convertei-vos enquanto há tempo. O tempo em que vocês vivem, é tempo de misericórdia.
Farei descer mais lágrimas, para vos chamar a conversão.
Jesus sofre filhinhos do Meu Imaculado Coração.
Vim aqui hoje, para vos chamar a uma sincera conversão. Voltai para os sacramentos. Visitai Jesus
Eucarístico com freqüência.
Alegro – me em vê-los hoje aqui. Como prometi, Estou aqui hoje. Rezem e confiem na misericórdia de
Deus.
Vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. Ficai em paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (30/06/1996) – 1ºmensagem recebida em Reserva – Pr
“Querido filho.
Que a paz de Jesus e o Meu amor esteja em seu coração.
Alegro-me ver-te hoje aqui neste santuário a Mim dedicada. Hoje venho lhes pedir orações pelo santo
padre e por todos deste local.
A muitas divisões que precisam acabar. Peço mais respeito e oração neste local. Caminhai Comigo na
estrada que vos leva ao Meu Filho Jesus.
Os erros não podem continuar. É preciso respeito e obediência para com as minhas mensagens.
É preciso divulgar mais as mensagens que aqui lhes dou. Todos precisam se converter. O tempo que vos
resta é pouco. Preciso de todos vocês filhos meus.
Aqui prometo deixar o meu sinal para lhes mostrar a veracidade das minhas aparições neste local.
Caminhai todos juntos. Agradeço em ver todos hoje aqui reunidos perto de Mim.
Abençôo a todos os presentes e os que não poderão vir . Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +.
Ficai em paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (13.07.1996) – capela São João Bosco – Ponta Grossa – Pr.
“ Queridos filhos.
Hoje desejei reunir-vos aqui, para lhes dar as minhas benções nesta tarde quente e ensolarada na presença
do Meu Filho Jesus.
Estou muito feliz pela homenagem a Mim a Rosa Mística, como Me apresentei a querida Pierina no hospital
de Montichiari – Itália á 49 anos atrás.
Hoje ela se encontra Comigo aqui, intercedendo por vós aqui na terra.
Essas lágrimas que hoje derramo, é de alegria por ver todos hoje aqui reunidos perto de Mim.
Me propus a Me manifestar hoje aqui, para lhes dizer que Estou muito feliz.
Hoje lhes dou o Meu sinal * e a minha benção de Mãe.
Continuai firmes na fé e confiantes na minha intercessão junto do Pai Celeste.
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Muitas benções hoje estao sendo derramadas pelo mundo nesse dia a Mim dedicada.
Rezai filhos meus. Acolhei o meu pedido a oração.
Abençôo-os em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espirito Santo +. A paz.”
*Neste momento o rosto do vidente é tomado por uma luz celeste. Duas fotos foram tiradas nesse
momento para provar o fenômeno.
Mensagem de Nossa Senhora - (16/11/1996) – Capela N.Sra de Lourdes – Reserva – Pr.
“ Queridos filhos.
Neste dia de oração, Eu a Rainha da Paz; quero lhes dizer que a misericórdia de Deus para esta cidade já
terminou. Desejei conduzir-lhes por um caminho seguro e eficaz até ao Pai Celeste. Alertei-lhes do perigo e
das armadilhas do inimigo.. Ninguém quis ouvir o Meu apelo de Mãe aflita.
Resta agora rezar e confiar na minha proteção.. Rezem.
Vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. Ficai em paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (27/03/1997) – Paróquia São Vicente – Itajaí – SC
“ Querido filho !
Alegro-me em vê-los aqui em adoração ao Meu Filho Jesus na Eucaristia.
Meu Coração se rejubila em vê-los perto de Mim e de Jesus. Hoje é Quinta-feira santa.
Peço-vos que nunca esqueceis que a Eucaristia é a maior dádiva que Jesus lhes deixou por Amor.
Peço-vos que ameis uns aos outros como Eu e Jesus vos amamos. Permanecei-vos em silencio em gesto de
respeito e amor por Jesus Eucarístico.
Coragem filhinhos. Peço-vos orações pôr toda Igreja e principalmente pela reconciliação dos cristãos.
Aceitam essa minha mensagem com carinho que lhes dou.
Vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo + Amém. Ficai em Paz”
Mensagem de Nossa Senhora - (10/04/1997) Contagem/MG
“ Querido filho !
Que a paz de Jesus esteja com vós. Alegro-me em vê-los hoje aqui em oração, intercedendo por vossos
irmãos.
Peço-vos coragem e confiança para caminhar nesta estrada que muitas vezes é cansativa. Não sintais sois,
Estou perto de vós filhinhos.
Trouxe-lhes aqui, para lhes mostrar o quanto é grande o Meu amor por vós.
Não vieram por acaso. Houve um grande motivo que logo saberão.
Rezem e confiem no Meu amor por vós. Caminho junto de vós. Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do
Espirito Santo +amém. A Paz.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (23/04/1997) – Seminário Rogacionista – Curitiba/PR
“ Filho amado !
A paz. A minha paz esteja contigo e com seus irmãos.
Fico feliz em te falar neste lugar de oração. Convido-te a caminhar Comigo... Escute...Ama-Me.
Amo-te tanto, que Me aniquilo cada dia na hóstia consagrada para visitar tua alma.
Aprenda Comigo que amar é dar-se, sacrificar-se, esquecer-se por quem se ama para lhe dar prazer.
Me dôo através da transubstãnciação em prova de Amor por vós.
Quero estar cada vez mais presente no meio vós através da Eucaristia. Não estou só, Estou com Minha Mãe
Santíssima, unidos num só corpo e num só coração.
Ama-Me cada vez mais e serás feliz cada vez mais.
E falo-te mais...Sou Jesus, Aquele que morreu por vós por amor. Abençôo-te com todo meu amor. Jesus
Mensagem de Nossa Senhora - (12/05/1997) – Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Ponta Grossa/PR
“ Filhinhos meus ! Quero conduzi-los pelo caminho da salvação. Um caminho seguro conduzido por Mim.
Sou vossa Mãe preocupada com vosso futuro.
Muitos dos meus filhinhos, estão afastados do caminho da salvação. Ainda insisto para um sincero retorno
para com Deus.
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O tempo que vos resta é tão curto, que Me entristece em ver vosso futuro. Meus sinais estão sendo
desrespeitado por muitos dos meus filhos consagrados.
Suplico-vos, orai, orai muito neste mês. A humanidade passa pôr um período obscuro que só a oração é
necessária. Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +amém. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (15/05/1997) – Paróquia N.Sra do Pilar – Ponta Grossa/PR
“ Filhos queridos !
Convido-os a reza com mais freqüência o santo rosário para aniquilar as ciladas do maligno. Ele insisti em
prejudicá-los, levando-os a desunião num amor próprio. Semeia rancor entre vós.
Preciso de vossas orações mais do que nunca. Conto com vossas orações. Vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espirito Santo +amém. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (18/05/1997) – Durante o cenáculo diocesano – Ponta Grossa/PR
“ Queridos filhos !
Venho do Céu para ensina-los o caminho mais seguro que conduz ao Pai.
Sou a Virgem Imaculada Mãe da Graça. Venho hoje pedir-vos orações pôr todos deste lugar, especialmente
para os sacerdotes os mais atacados.
Cada dia que passa Meu Coração enche-se de espinhos pelas blasfêmias dos homens.
São poucos dos meus filhos prediletos que acolhem as minhas mensagens. Fico feliz quando tem um que
acolhe. Rezem, rezem. Não desanime nesse percurso da caminhada. Estou com vós.
Vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +amém. Ficai em paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (05/06/1997) – Paróquia N.Sra do Perpétuo Socorro – Ponta Grossa/PR
“ Querido filho !
Eis que hoje peço-te coragem para os próximos dias. Na oração compreenderas tudo.
Fale aos meus filhos, se querem ser salvos; voltem o quanto antes para Deus.
É necessário uma sincera conversão e um total abandono a Deus. Confiar no Poder de Deus é deixar que
ELE age em vossas vidas. Rezem.
Consagram-se ao doce Coração de Jesus que também sofre e sangra por vós filhinhos. Vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +amém. Ficai em paz.
Mensagem de Nossa Senhora - (10/07/1997) – Dentro do carro, vindo para Curitiba – Campo Largo/PR
“ Meu filho ! Que a paz de Jesus esteja contigo e com seus irmãos.
Não perturbeis vossos corações. Peço-vos muitas orações por vossos irmãos. Nada de novo venho falar.
Vivei as minhas mensagens que já lhes transmiti com tanto carinho. Rezem e participem do banquete
Eucarístico. Vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo + amém. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (17/07/1997) – Igreja da Ordem – Curitiba/PR
“ Meus filhos!
Peço-vos que sejais perseverantes nas orações.
Quero encorajar-vos na batalha final que já começou. Sedes decididos na vossa fé.
Quero que todos compreendam o Meu designo de salvação.
A minha missão é que todos se salvem o mais rápido possível. Fico triste quando meus filhos não acolhem
as mensagens que lhes transmito com tanto amor. Sedes forte em vossas orações.
Vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +amém. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (09/08/1997) – Seminário Palotino – Curitiba/PR
“ Queridos filhos !
O Amor de Deus é tão grande e misericordioso, que Me envia para vos mostrar o caminho mais seguro e
eficaz para a salvação.
Dou graças ao Pai, por ter-me criado para fazer parte da sua salvação, do seu plano de Amor para com os
homens.
Nesse final de século, Deus Pai, esta preocupado com seus filhos. Esta preocupado com a salvação deles e
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por isso envia sua Santa Mãe Imaculada sem a mancha do pecado original para que intervém nessa
catástrofe que ameaça a humanidade.
Eu como Mãe e serva de Deus, venho a terra para vos dizer que Deus tem um plano de salvação.
Venho dizer que Deus os ama, por mais que vocês o ofendam, pôr mais que vocês não crêem no Seu Amor.
A grande prova que Deus Pai lhes deu, foi Ter dado Jesus por meio de Mim, Mãe Imaculada.
A maior prova que o Meu Filho deu, foi Ter dado sua vida no madeiro da Cruz.
E a maior alegria para vós, é Ter Jesus presente no meio de vós na Eucaristia.
Vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo + amém. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (14/08/1997) – Capela do hospital N.Sra das Graças – Curitiba/PR
“ Querido filho ! Alegro-me em vê-los aqui nesta capela a Mim dedicada Virgem das Graças.
Peço-vos orações pôr todos dessa cidade, especialmente pelos sacerdotes. Acolhei hoje esse meu convite a
oração pelos meus filhos. Vos abençôo em nome do Pai ,do Filho e do Espirito Santo + amém. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (28/08/1997) – Catedral Basílica Menor N.Sra da Luz - Curitiba/PR
“ Querido filho !
Que a paz de Jesus esteja contigo. Venho pedir-lhes orações por essa arquidiocese, principalmente o pastor
dela Dom Pedro.
Rezai, rezai para compreenderes o Meu designo de salvação para essa humanidade.
Nada de novo venho vos falar, só venho refazer os meus pedidos anteriores.
Vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo + amém. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (12/10/1997) – Santuário de N.Sra Três Vezes Admirável - Curitiba/PR
“ A paz de Jesus esteja contigo.
Alegro – Me em vê –lo hoje aqui neste santuário a Mim dedicada Schoenstatt.
Filhos, caminhai Comigo na estrada da santidade e da oração.
Escutai vossa Mãe Imaculada e Rainha da Paz. Rezai, rezai constantemente o santo rosário. Não se
esmoreçam nas orações.
Neste dia vos abençôo com todo Meu amor materno, rezai.
Vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. A paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (17/10/1997) – Santuário de N.Sra da Visitação - Curitiba/PR
“ Queridos filhos.
Venho hoje mais uma vez, insistir na oração do santo rosário.
Rezai, rezai. Só poderei vos ajudar se rezardes.
Estou com vós filhinhos amados.. Confiem na minha proteção e tudo vos será concedido pelo Pai. Rezai.
Vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. A paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (22/11/1997) – São José dos Pinhais – PR
“ Querido filho.
Convido-os hoje a rezar Comigo por esses meus filhinhos que ainda não encontraram Deus em suas
orações. Peço muita entrega em suas orações e ações.
Convertei-vos . Peço a conversão de cada filhinho.
Abram vossos corações para o Amor do Pai. Amo a todos.
Vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (01/01/1998) – Capela Sagrado Coração de Jesus – São José dos
Pinhas/PR
“ Querido filho amado. A paz!
Nesta madrugada de novo ano, quero lhes desejar a Minha paz. Paz que irradia do Meu doloroso Coração.
Esse coração continua a sangrar pelos acontecimentos que estão por vir para esse novo ano( neste
momento N.Senhora me falou sobre alguns acontecimentos que ocorreram neste ano).
Enxugai as minhas lágrimas derramadas neste novo dia do ano.
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Estarei presente junto de vós durante todo o ano.
Peço-vos orações pelo santo padre e por todo o clero. Rezai, rezai pelo Tabernáculo do mundo.
Vos amo e vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. A paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (20/02/1998) - Capela N.Sra da Assunção - Taquari/RS
“ Querido filho !
Alegro-me em vê-los hoje aqui neste Meu Santuário.
Aqui convido-os a oração e penitencia com boa vontade. Muitos ainda fazem por imitação e isso Me
entristece.
São quase dez anos que Estou aqui, neste humilde lugar para estar com meus filhinhos em oração;
ensinando-os o verdadeiro caminho da salvação através de uma sincera entrega a Deus pôr meio da oração
e da penitencia.
Amo a todos e abençôo a todos que aqui chegam com o coração aberto a procura de paz. Rezem e amemse.
Vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. Ficai em paz. ”
Ps.: Após a mensagem, houve o fenômeno do sol, sendo fotografado e testemunhado pôr seis pessoas. Em
12 de fevereiro de 1988, N.Sra prometeu ao Eduardo um sinal quando ele fosse a Taquari.
Mensagem de Nossa Senhora - (05/03/1998) – Paroquia Santa Bárbara - Criciúma/SC
“ Querido filho :
A paz. Convido-os hoje a rezar e meditar os mistérios do terço. Também convido-os a rezar pela unidade da
santa Igreja.
Peço-vos de maneira especial nesta quaresma, um abandono total a Deus através da oração do santo terço
meditado. Rezai, rezai.
Filho, apresento-me nesta quaresma, como Mãe Dolorosa; ao ver os meus filhinhos se dispersando pelos
caminhos errado. Não vos deixei seduzir pelas palavras e obras do adversário. Orai, orai ao Espirito Santo,
pedindo o Dom do Discernimento.
Sedes vigilantes para com as tentações que vos cercam. Amo a todos e vos peço a paz.
Vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. Ficai em paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (09/04/1998) - Capela N.Sra Aparecida - São José dos Pinhais/PR
“ Querido filho !
Sou a Mãe das Dores e Mãe da Consolação.
Peço a cada filho meu aqui presente, para subirem Comigo o calvário deste ano de 1998. Caminhai todos
seguros com vossa Mãe a Comandante desse imenso exército.
Sedes dóceis para com vossos irmãos.
O Meu Coração Imaculado, derrama nesta noite muitas benções sobre os corações daqueles servos que
ainda são fiéis ao Meu chamado. Rezai. Amo a todos.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do espirito Santo +. A paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (30/07/1998) - São José dos Pinhais/PR
“ Querido filho !
Neste dia, quero Eu vossa Mãe Rainha da Paz, convidar-te a rezar por todos os meus filhos prediletos. Você
compreende, a minha dor ao ver grande número de sacerdotes diante do abismo.
Filho, Deus se dignou escolher-te para seres meu servo de forma toda particular e mística, diante do Meu
exército aqui no Brasil. Sede humilde e caridoso, eis o meu pedido.
Não te envaideças por ser um de meus videntes aqui na América.
Meu filho, o Meu Coração exulta de amor por todos vós, sem distinção.
O dragão infernal esta solto e tenta fazer de vós videntes e almas consagradas, alvo de descrédito.
Em breve a terra será tomada pelo veneno do dragão, arrastando grande número de meus filhos. Depois a
paz vira sobre a face da terra.
Filhos meus, peço-vos conversão urgente.
Torno a vos dizer, o tempo é escasso e o momento de graça é agora.

12

Filhinhos, unam-se em orações junto dessa Mãe Santa e Imaculada.
Deixai Eu juntamente com Jesus, conduzi-los a Pátria Celestial.
Sou Maria Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. Ficai em paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (06/08/1998) - São José dos Pinhais/PR
“ Querido filho! Paz.
Neste dia ,quero Eu te falar sobre o Brasil.
Se vós não escutarem as numerosas advertências que tenho feito aqui no Brasil desde 1.936 , a começar
por Pesqueira – Pernambuco , o pior irá acontecer.
Quando olho para o Brasil terra da Santa Cruz, onde DEUS escolheu para começar o Meu Triunfo, os Meus
olhos se enchem de lágrimas.
Quanta falta de perdão encontro em vossos corações.
Neste dia desejo convida-los a rezar pela paz das grandes cidades, onde o mal se enraíza cada vez mais.
Também aqui cresce de maneira assustadora as ervas daninhas.
Sedes corajosos diante dos vossos inimigos. Estou com vós até o fim da batalha.
Amo a todos e convido-os a testemunharem o Meu Amor.
Rezai ,rezai. Quanta ternura tenho pôr vós, mais recebo todos os dias palavras que ferem o Meu Coração
Imaculado. Mais mesmo assim, intercedo pôr cada um de vós filhinhos.
Acolhei com amor todas as palavras que aqui deixo em nome da Santíssima Trindade.
Vos abençôo em nome do Pai ,do Filho e do Espírito Santo + amém.
Ficai em paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (18/10/1998) - Itajaí/SC
“ Querido filho.
Paz. Que esta paz que provem do Meu Imaculado Coração irradia para todos desta cidade.
Filhinho, alegro-me em vê-lo aqui nesta cidade onde Deus permitiu sua Santa Mãe, Rosa Mística se fazer
presente de forma doce e simples no meio de seus filhos.
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz a Senhora da Rosa Mística. Nesta madrugada silenciosa, quero Eu te falar
assim como falo em diversos lugares no silêncio.
O tempo chega ao fim meu filho. A escuridão muito em breve tomara conta de milhões de almas.A igreja
filho, logo não será a mesma. Satanás em breve, no próximo ano; estará agindo com toda sua fúria,
lançando almas consagradas umas contra outras.O período de paz passara. Paz e oração vos peço
filhinhos.Peço-vos orações urgentes para o santo padre o papa João Paulo II. Vinte anos se passaram com a
eleição do escolhido representante de Jesus na terra, o papa.
vidente: escolhido ?
Nossa Senhora : - Sim escolhido por mim para ser o papa da paz como é reconhecido como o peregrino da
paz arrastando multidões de meus filhos.
Filho, em breve o sucessor de Pedro não estará mais no comando da igreja.
vidente: Quando será isso ?
Nossa Senhora: Em breve, muito em breve num prazo de menos de oito anos!
Rezai, rezai. Dobrai vossos joelhos e rezai.
Meu filho, escuta com muita atenção esta tua Mãe que nesta madrugada te fala com o Coração aflito e os
olhos cheios de lágrimas.
Convido-os a rezarem pela paz nos lares e nas nações.
vidente: Sobre a imagem que veio da Rosa Mística * ?
Nossa Senhora: Ai estou Eu, cheia de graça e bênçãos para derramar a todos os meus filhos que vierem
com o coração arrependido de seus pecados.
Trago-lhes a coroa da vitória. Vitória de uma batalha que para muitos seria impossível. Sou Rainha Vitoriosa
a Rosa Mística.
Filho, deveis saber que a luta contra o inimigo logo cessará e a paz vira. Mais antes disso, um grande
derramamento de sangue ( almas escolhidas ) será necessário para a igreja. Serão novos mártires da igreja
de Cristo. Vós são os seguidores de Meu Divino Filho Jesus.
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Filhinhos, deveis ter sempre consigo o santo terço, ele é o escudo que deveis usar para com o inimigo.
Peço-vos que atendam os meus rogos nestes finais de tempos.
Filho, receberas em breve a permissão de lavar uma importante mensagem a um escolhido filho meu.
Rezai, rezai e deixai que Eu vossa Mãe te guie.
vidente: A imagem dará sinal ?
Nossa Senhora: Deveis saber que a minha vinda para cá já é um sinal da glória de Deus e de vitória sobre
satanás.
Como prometi, onde quer que vá uma dessas minhas imagens, Deus prometeu derramar graças em seu
nome.
Sinais todas dão, basta abrirem totalmente para o amor desta Mãe que vos ama. Desejo que a Chama de
Meu doce Coração Imaculado, queime todos os corações endurecidos pelo materialismo.
Nesta imagem da Rosa Mística, poderão ver a minha alegria e a minha tristeza.
Alegria por ver muitos de meus filhinhos voltando para Deus através das orações e das comunhões.
Tristeza ao ver grande numero de almas consagradas caírem no fogo ardente do inferno.
Filho, lembrai que o próximo ano, será um ano de grandes acontecimentos para a humanidade. Será um
ano de sofrimentos para muitos de meus filhos que ainda não acharam a Deus.
Rezai, rezai sem cessar o rosário. Que o meu manto de Mãe e Rainha, envolva todos vós.
Somente aqueles filhos que estiverem sobre este manto, serão preservados dos castigos que ameaça a
humanidade em 1.999, ano em que satanás ira soltar os seus anjos decaídos sobre a terra.
Agora descansai e rezai a Deus pela paz.
Vos amo e derramo sobre vós a minha benção maternal que é Pai, Filho e Espirito Santo +. Ficai em paz. ”
( *É a mesma imagem que hoje chora sangue em São José dos Pinhais ).
Mensagem de Nossa Senhora - (12/02/1999) - São José dos Pinhais/PR
“ Queridos e amados filhos.
Alegro- Me em vê-los hoje aqui em oração com vossa Mãe do Rosário. Unam-se em oração.
Filhinhos, nada de novo venho falar, mas convido-os a se decidirem na fé.
Filhinhos, aconteça o que acontecer, permaneçam firmes na fé e na oração. Satanás tenta dar ordens em
vossas vida.
Renunciem tudo o que vos afasta do Amor de Deus. Desejo conduzi-los a Deus pôr meio das vossas
orações.
Convertei-vos depressa filhinhos. Arrependei-vos de vossos pecados.
Vos amo e abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo + amém. Ficai em paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (25/02/1999) - São José dos Pinhais/PR
“ Querido filho !
Nesta noite, convido-os a rezarem pela saúde do Santo padre o Papa João Paulo II.
Também convido-os a rezarem pela paz.
Filho, Estou aqui. Vim para mostrar-lhes o caminho que leva-os até Deus.
Continuai a rezar e fazendo penitencia. Sede dóceis uns para com outros.
Neste período de quaresma, o Senhor tocara o coração de cada um de vós.
Sim ! Até mesmo os mais endurecidos. Prometo assistir-vos todos dias e abençoar-vos aqui neste local
escolhido pôr Deus para Eu Me manifestar através de mensagens e lágrimas( imagem ).
Meditai com muita atenção a Via - Sacra as sextas-feiras.
Deus tem a vos dar sinais do seu grande Amor.
( Neste momento, Nossa Senhora revela que ira chorar lágrimas de sangue na imagem da Rosa Mística, pois
muitos de seus filhos, não estão acreditando em seus sinais... ).
Muito em breve trarei Jesus Menino até vós.
Continuai com vossas orações aqui. Rezai, rezai filhos meus.
Amo a todos e sobre cada um derramo Meu Amor.
Vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo + amém. A paz.
Maria Rainha da Paz. ”
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Mensagem de Nossa Senhora - (10/06/1999) São José dos Pinhais/PR
“ Queridos e amados filhinhos.
Deus na sua infinita Misericórdia envia-me hoje neste local humilde escolhido por Ele, desejando aqui
formar uma frente de batalha.
vidente : Nossa Senhora é o seu exercito ?
Sim ! O meu exercito de oração, onde Eu a Celeste Comandante Rainha da Paz ,vossa Mãe.
Filhos, Eu vossa Mãe, trago-lhes hoje as benções de Deus.
Filho, vedes o terço que trago na mão ? É com ele que vem as graças para vós filhinhos. Na outra mão, são
as graças derramadas para aqueles que pede com fé. Por ela vem as graças de Deus para vós. O que vós
tendes feito para aqui enxugar essas minhas lágrimas ?
Convido-os mais uma vez a reparar o Meu Coração Imaculado e o Coração de Meu Filho Jesus que por vós
também é ofendido.
Convertei-vos, convertei-vos. O tempo da graça é agora, não deixai este momento passar. Essas são as
últimas visitas que faço a terra por meio dos meus mensageiros ( videntes ). São muitas as mensagens que
aqui já transmiti em nome da Santíssima Trindade.
Foram poucos aqueles que acolhera-as . Faço o último convite a este local. Rezai, rezai.
Choro por ver muitos de vós não acolherem aqui as minhas mensagens de amor e de carinho. Rezai, rezai.
Convido-os a rezarem pelo santo padre o Papa João Paulo II, pelo clero e pelas almas por Mim escolhidas
que são vocês.
Meus filhos, Eu vos amo. Acreditai nas minhas aparições aqui.
Não chore, pois é por vós que choro e intercedo a Deus. Rezai, rezai filhos meus.
É com muito amor que venho hoje aqui com os Arcanjos Rafael e Gabriel. É com eles que deveis rezar
vossas orações.
Obrigada por Me terdes reunido hoje aqui. Vos amo.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo + . Ficai em paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (14/06/1999) - São José dos Pinhais/PR
“ Queridos e amados filhos.
Paz. Sou Maria vossa Mãe Santa a Imaculada Rainha da Paz.
Neste dia Eu desejo que rezem Comigo pela paz nos lares. Desejo que aceitem o que vos peço neste dia.
Estou aqui para consolar aqueles que choram.
Não temais, tende confiança . Filhinhos, enquanto há vida, há esperança o que temer ?
Abençôo todos aqueles que ainda vem aqui neste meu lar. Sim, aqui continua a ser meu lar se desejais (
local onde o imagem começou a chorar ).
Esta minha imagem a que vós tendes dirigido vossas orações; será destinada a despertar a fé de todos
aqueles que estão adormecidos.
A providencia Divina jamais vos abandonará. Tenhais confiança.
Sou Maria vossa Mãe. Obrigada por vossas orações. Obrigada por acolher-me neste lar.
Obrigada por Me fazer companhia durante os dias.
Estava Eu em silencio sempre aqui, esperando que vós vieste aqui rezar Comigo pela paz.
Filhinhos, muito Me entristece em saber que muitos de meus filhos não serão salvos. Até aqueles que já
ouviram-me. Não deixai esta devoção acabar. Fortalecei com vossas orações diariamente.
Estarei sempre em companhia de vós. Preciso ir, mais estarei sempre convosco.
Rezai o rosário, participem da santa missa, fazei jejum e confessai com freqüência.
Filhinhos, continuai fervorosos em vossas orações. Sede vós testemunhas destas minhas lágrimas e dos
meus apelos maternais que aqui faço por meio destas mensagens.
Aqui os anjos acampa em adoração a Jesus Eucarístico. Sede vós também almas adoradoras desse meu
Filho Jesus.
Aqui estou também em adoração a Jesus.
Filhinhos, colocai em pratica essas mensagens que estou transmitindo por aparições ou locuções. Não
deixai esta graça passar. Sede vós receptores delas e portadores da paz.
Sou Maria, Mãe e Rainha da Paz. Peço – vos amados filhos, que todas as vezes que aqui vieres, venha em
silencio e com o espirito contrito diante de Jesus. Acolhei o que vos falo neste dia.
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Rezai pelo santo Padre. Rezai pelo clero e rezai pela santificação das famílias.
Que as vossas orações sejam lenços para enxugar as minhas lagrimas aqui derramadas.
O tempo é agora. Convertei-vos, convertei-vos.
Tenho pressa da vossa conversão. Não deixei que satanás tente vocês quando rezar.
Sou Maria, Mãe de Jesus e de todos vós. Vos amo.
Abençôo – os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo + amém. ”
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(23/07/1999) - Itajaí/SC
Filho amado ! É com muita alegria que transmito esta mensagem por meio do Arcanjo Rafael.
Sou a Mãe desta cidade, sou a Virgem Imaculada Conceição a Mãe Rosa Mística.
Filhos, desejo que rezem pela paz em vossos lares. É chegado o momento de agonia para Minha Igreja. Sim!
Sou a Mãe da Igreja do Corpo Místico de Cristo.
Filhinhos, rezai pela Igreja. Rezai pelo Meu filho o Papa João Paulo II.
Aqui nesta cidade, o maligno toma conta de muitos corações que dizem ser consagrados a Deus.
Neste vale de lágrimas, Eu vossa Mãe, peço-vos: voltai para Deus filhinhos.
Lembre-se filhos amados, nem todos que dizem, Senhor, Senhor; entrarão no Reino do Céu.
Reparem as minhas palavras aqui deixadas . Reparem as minhas lágrimas maternais.
O momento agora, e é de união.. Unam-se em volta de Meu Coração Imaculado.
A vossa oração feita com fé, leva-os a uma intima união Comigo e com Jesus.
A justa ira de Deus se desencadeara sobre esta cidade, mesmo tendo aqui a Cruz Gloriosa.
Os vossos pecados ofendem a Deus. Eu vos amo muito.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. Amém. Ficai em paz.
Mensagem de Nossa Senhora - (02/08/1999) - São José dos Pinhais/PR
Filhos prediletos (sacerdotes), sou a Medianeira vossa Mãe.
Desejo que instruas esses meus filhinhos a Eucaristia.
Quantas graças são derramadas todas as vezes que vós vos aproximais de Jesus Sacramentado. Eu quero
leva-los a adoração.
Deveis adorar com freqüência o Meu Divino Filho Jesus presente na Eucaristia. São momentos de graça que
a terra esta recebendo. Não desprezai este momento.
Peço adorações semanais a Jesus Eucarístico.
Filhinhos, deveis adorá-lo e bendize-lo com o coração.
Mais uma vez me foi permitido falar-vos e instruir-vos na fé. Convertam-se, convertam-se.
Todos aqueles meus filhos, que cooperar para esta minha obra, não ficarão sem recompensa.
Filhinhos, antes do castigo, haverá um grande sinal que fechará o ciclo de todas as minhas aparições. Esse
sinal será dado na colina em Medjugorje, para confirmar o que tenho falado em diversas aparições até
mesmo aqui.
Rezai, rezai. Muito em breve (...)Desejo que estejas bem junto de Mim.
Vos amo. Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo + amém. Ficai em paz . ”
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/08/1999) - Itajaí/SC
Querido filho !
Sou Maria sua boa Mãe a Rainha da Paz.
Filho, muito destes não conseguirão se salvar, pois estão afastados da graça de Deus.
Não se apeguem a esse mundo. O momento é agora, deveis aceitar a Deus com todo coração. Entreguem –
se a Deus e sereis felizes para sempre.
Muitas foram as mensagens que aqui deixei com tanto amor para vos orientar no caminho da santidade.
Muitos foram aqueles que desprezaram as minhas palavras de esperança. Minha mensagem foi colocada
de lado e esquecida nas gavetas. Muitas almas poderiam ser salvas com o vosso testemunho. Ainda hoje
vós coloqueis espadas em Meu Coração. Coração esse cheio de Amor.
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Muito Me entristece em ver, meus filhos caminhando pelo caminho errado. Quanta magoa há em vossos
corações.
Reconciliem-se com Deus e com vossos irmãos, em quanto a tempo.
( Nossa Senhora aqui, responde uma pergunta de uma freira ) .
Rezai. Vos amo. Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. Amém. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora e de Nosso Senhor Jesus Cristo - (16/09/1999) - São José dos Pinhais/PR
“Queridos filhos!
Paz. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo...
Eu Maria Rosa Mística, Mãe da Igreja e Mãe de todos vós, agradeço por virdes hoje aqui.
Obrigada por atenderem um apelo Meu.
O Senhor Me envia hoje aqui neste lugar escolhido por Ele, para vos convidar a conversão. O tempo da
graça é agora. Convertam-se, convertam-se.
O Meu Triunfo se aproxima sobre a terra. Preciso de cada um de vós.
Levem com carinho as Minhas palavras que aqui transmito em nome da Santíssima Trindade.
Convido-os a rezarem todos os dias o santo rosário. Procurem Jesus na Eucaristia, indo a Santa Missa.
Muitos de meus filhos aqui nesta cidade de São José dos Pinhais, não acolheram as Minhas palavras de
carinho e de esperança.
Revelo hoje em público, uma parte do segredo referente as Minhas lágrimas de sangue.
Muito em breve, um escândalo será visto no clero desta arquidiocese. Os representantes terão tanta
vergonha, que celebraram missas em desagravo ao Meu Imaculado Coração.
Filhos prediletos, amo a cada um de vós. Por que tanta dureza da vossa parte ?
Sou Maria Rainha da Paz- Mãe da Igreja.
Agradeço a todos os meus filhos que vieram de longe, deixando os seus afazeres para estarem com Jesus
neste dia.
O Céu promete sinais neste dia...Acolham Jesus presente no meio de vós...
Jesus: Filhos! Meu povo peregrino da terra prometida, a paz.
Caminhai com segurança nesta terra. Buscai em primeiro lugar o Reino de Meu Pai.
Amai vossos inimigos e sede vós também portadores da Minha paz.
Sou Jesus quem vos fala. O tempo chega ao fim. O momento é agora. Não desprezai as visitas de Minha
Santa Mãe a São José dos Pinhais – PR.
Lamentações esta terra terá muito em breve se não repararem o seu coração (coração de N.Sra). Reparai,
reparai.
N.Senhora : Meu filho Eduardo, muito em breve já não ouviras Minha voz. São quase doze anos que
transmito a ti mensagem de amor e de esperança.(neste momento Eduardo começou a chorar, lembrando
os lindos momentos que esteve junto com Nossa Senhora).
Muitos entre ti, não aceitaram essas Minhas palavras.
Estarei presente no dia 12 de outubro (em aparição), as 18 horas.
Apartir de hoje, aparecerei para ti, todos os dias 12, marcando o horário de cada aparição.
..No dia 12 de outubro de 2000, traga nesse dia lenços de cor branca e azul para Eu abençoar. Servira de
auxílio e remédio!
Não sintais sozinho, os Anjos estarão sempre ao teu auxílio. Amo-te, amo-te...
Esta medalha ( Medalha Milagrosa – N.Sra das Graças ), Eu a beijo , para ser beijada entre meus filhos,
pedindo o Meu auxílio.
Jesus ira abençoa-los.
Jesus : Abençôo em nome do Meu Pai, em Meu Nome e em nome do Meu Santo Espírito +.
OBS: Esta mensagem foi ao vivo radiada pela rádio Eldorado. Mais de cem mil ouvintes ouviram a
mensagem de Nossa Senhora, sendo ditada na tarde do dia 16/09/99.
Havia mais de 2000 peregrinos e 6 sacerdotes!
Mensagem de Nossa Senhora - (20/09/1999) - Itajaí/SC
“ Eduardo, a paz !
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Escuta com atenção o venho trazer do céu. É um recado da Celeste Comandante Rainha da Paz , a Mãe
Rosa Mística.
Nossa Senhora : Filhinhos, quanta falta de perdão ainda ocupa lugar em vossos corações.
Peço encarecidamente que perdoe vossos inimigos. Não guardem magoa em vossos corações, rezem por
eles.
É necessário muita oração para que o Meu triunfo aconteça. Se não levarem a sério o que vos peço, sou
obrigada para de transmitir mensagens. Acolham estas minhas palavras.
Sou Maria, Mãe de Jesus e Mãe de todas as Nações.
Rezem o rosário diariamente. Confessem e ide a missa. Estou com vocês.
Vos amo. Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. Amém, Ficai em paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (07/12/1999) - São José dos Pinhais/PR
“ Que a paz de Meu Divino Filho Jesus e o amor dessa Mãe, esteja sempre contigo.
Meu pequeno filho predileto José Amauri; escuta essa mãe que clama vossa ajuda.
Meu pequeno filho, Eu Maria Rainha da Paz, acompanho-o nesse seu caminho de evangelização por esse
imenso Brasil. És um de meus filhinhos prediletos, és aquele que desejei forma com muito amor. Tens a
minha benção e proteção de Mãe e Rainha da Paz.
Filho, Eu tenho pressa em salvar meus filhinhos da perdição do pecado, do comodismo.. que muitos estão.
Até mesmo esses filhos prediletos que aqui se encontram.
Filho, peço a tua ajuda em testemunhar as minhas aparições e as minhas lágrimas maternais de sangue em
São José dos Pinhais. Essas lágrimas são para conversão de muitos de meus filhos. Peço a ti, que anuncie
sem medo os meus apelos urgentes. Tens a minha benção maternal. Filhos prediletos, a igreja de Jesus
Cristo, deve ser para vocês, uma rocha inabalável. Devem permanecerem fiéis e obedientes aos
ensinamentos de Cristo. Tenham fé e caminhem com segurança, segurando em minhas mãos.
Lembre-se, Deus é Amor, Paz e Misericórdia. Filhos prediletos, para serem dignos do Reino do Pai,
pratiquem sempre o amor, a paz e a misericórdia. Preguem sempre esses três alicerces. Amo a cada um de
vós filhinhos. A ti filho José Amauri, foste incumbido de ajudar essa Mãe a salvar almas para o Reino do Pai.
Não permita que seu coraçãozinho fique perturbado diante da tarefa a ser cumprida. Você deve direcionar
os meus filhos a Jesus Eucarístico, que é o Caminho, a Verdade e a Vida. Peço a cada filhos predileto, que
vigiem e orem, para não cair na tentação.
Sejam o sal da terra. Sejam bem-aventurados; porque vocês filhinhos, possuem Jesus na Eucaristia. A ti
filho José Amauri, não posso prometer a felicidade na terra, mas garanto se escutar-me, veras no Céu todas
as bem-aventuranças, faladas por Jesus na terra.
A terra precisa ser purificada, por isso é chegado o momento do ajuste de contas e a justiça de Deus se fará
presente. Sede – Me sempre fiel, sede justo ao vosso Salvador e com o teu próximo. Filho, guardai o
silencio interior para que Eu possa falar em teu coração.
Filho, tenha confiança em Deus e contai Comigo em todas as vossas penas e dores.
Sou a Medianeira de Todas as Graças e intercedo por ti diante de Jesus. Ame a Deus sofrendo perseguições
e calunias. Ame a Deus nas tribulações e trabalhos.
Ame a Deus também nas alegrias. As minhas graças estão sendo derramadas em vossos corações. Lembrese : O regresso de Meu Filho, já esta muito próximo.
Rezai pela conversão dos fieis. Rezai pelo seu superior.
Rezai pelas famílias. Filho, desejo reparação pelos sacrilégios, pelas ofensas direcionadas as minhas
lágrimas em São José. Estais disposto a dar-me esta reparação ao Meu Doloroso Coração? Hoje mais do
que nunca, pergunto aos meus filhos prediletos, por que tentais abafar a minha voz? Por que repelis os
meus sinais? Vos amo, vos amo.
Sou Maria, Mãe de Jesus. Mãe da Igreja a Senhora da Rosa Mística.
Obrigada por acolher essas minhas palavras de amor.
Abençôo-os em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espirito. Amém, amém, amém. Ficai em paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (31/01/2000) São José dos Pinhais/PR
“ Filhinhos, sou Maria Rainha da Paz a Mãe Rosa Mística.
Filhinhos, é com muita alegria que venho do Céu hoje, para vos transmitir uma mensagem de paz, de
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esperança e de amor.
Filhinhos, abram os vossos corações para a graça. É chegado o momento de acolherem os meus apelos
maternais que faço aqui em São José dos Pinhais, para toda a América Latina.
Filhinhos, me entristeço em ver grande ingratidão desses meus filhos.
Choro filhinhos ( neste momento Nossa Senhora começa a chorar ). Continuarei a chorar nesta imagem da
Rosa Mística. São lágrimas de dor, que descem de meus olhos, inundando a minha face tão singela, doce e
meiga.
Filhinhos, ajuda-me a salvar almas para Deus. O que vós filhos, estão fazendo para amenizar a Minha dor?
Ajuda-me filhinhos, ajuda-me.
Divulgai, divulgai as minhas mensagens que transmito em nome da Santíssima Trindade (...)
Abençôo – os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. Ficai em paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora e do Anjo da Paz - (22/02/2000) Itajaí/SC
Anjo da Paz : “Paz. Sou o Anjo da Paz. O guardião deste vale.
Trago do Céu uma urgente mensagem da Santíssima Virgem. Escute com muita atenção e anote tudo o que
vou lhe falar.
NOSSA SENHORA : - Sine me nihil potestes facere(sem mim nada podeis fazer) filhinhos.
Filho querido, acolha com carinho este meu recado que através do Anjo da Paz lhes dou.
Filho meu, o momento chegou. É chegada a hora de gritar bem alto as minhas mensagens reveladas em
segredos.
Filho, quero advertir-vos a respeito deste encontro com o tema TEMPOS DO FIM.
Peço-vos muita orações para os coordenadores e participantes. Peço a eles que acredite em minha real
presença em São José dos Pinhais – Paraná.
Todos , não tirando nenhum, precisam de muita orações. É preciso acabar com as fofocas e críticas
semeadas pelo nosso adversário.
Sabeis filhinhos que satanás esta a vos enganar com palavras bonitas e acolhedoras.
Rezai por estes meus filhos prediletos, estes que não tem coragem de testemunhar as minhas lágrimas
maternais de sangue. Sangue este que é derramado pela ingratidão de muitos de meus filhos sacerdotes e
mensageiros(confidentes).
Filhos, sou a Mediatrix Omnium Gratiarum(Medianeira de Todas as Graças).
Filhos meus, filhos mensageiros ; porque tanta duvida sobre as minhas lágrimas de sangue ?
Já não há mais certeza em vossos corações. Satanás esta a semear duvidas e incertezas . Já vos falei a
respeito das minhas lágrimas de sangue, que choro nas imagens. Por que a duvida ?
O Meu triunfo não poderá haver, se vós filhinhos mensageiros; não se unirem em volta de Meu Imaculado
Coração.
Preciso de todos vós para a batalha . Muitos já não Me vêem mais, e continuam a escrever mensagens,
dizendo que sou Eu a transmitir. Isso Me entristece muito, pois satanás continua a ganhar muitos de meus
filhos, que caem na fé.
Pare com os erros, voltem para Deus.
Vos falei em mensagens passadas, que todos aqueles que Me segue, não andará nas trevas. Rezai, rezai.
Quero conduzi-los pelo caminho da santidade, através da honestidade.
Torno a vos dizer: Não há um maior do que o outro. Todos são iguais diante aos olhos do Criador.
Entre vós não poderá haver ciúmes. Não deveis julgar ou criticar, sem ajudar.
Lembre-se, as perseguições já estao presente. Meu querido Filho amado João Paulo II, precisa de
sacerdotes leais. Não façam como Pedro a negar Jesus .
Sou a Estrela da Manha, que deseja guiar vossos caminhos. Deixe-Me guia-los . Jesus Meu Divino Filho, esta
as portas desse novo século.
Filhos amados, peço-vos vossas orações pela paz do mundo.
Oração pelo santo Padre o Papa João Paulo II.
Filhinhos, sou Maria a Mãe do Amor, da Paz e da Esperança. Semeiam o amor, a paz e a esperança.
Com medo não poderemos converter ninguém.
Sou Maria Rainha da Paz a Senhora da Rosa Mística. Título este último que para muitos filhos prediletos,
causa medo e desconfiança.

19

Não tenha medo de divulgar este título. Sou Maria Rosa Mística, Mãe da Igreja, Corpo místico de Jesus
Cristo.
Vim com este título para vós filhos prediletos. Para que reparem a traição dos sacerdotes que se tornaram
indignos de exercer seu ministério.
Choro ao ver grande número de sacerdotes indo para o inferno e levando consigo muitos fiéis.
Reparem o Meu Coração que sangra por vós.
Peço-vos oração – sacrifício e penitencia para vossos encontros, que para Mim se tornou uma disputa de
partido político. Um melhor do que outro. Não Me envergonhe mais filhinhos.
Respeite as minhas mensagens deixadas nos locais de aparições. Elas não foram deixadas para
comercializar e nem ser vulgarizada .
Amem-se, confessem e voltem para Deus.
Sou Maria Mãe de Jesus a Senhora da Rosa Mística.
Abençôo com todo Meu amor de Mãe preocupada . Pai, Filho e Espírito Santo + amém.
Ficai na paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. ”
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (16/03/2000) São José dos Pinhais/PR
“ Meu filho, escuta-me com atenção o que vou lhe falar e meditai palavra por palavra que hoje te falo.
Eu vosso Senhor e Rei, Estou triste(...) Triste por ver minha igreja se dividindo(...)
Filho, caminhai com segurança, segurando em minhas mãos.
Muitos de meus sacerdotes tem um coração duro. Por isso é que não compreendem os sinais dos tempos.
Mais isso não Me afasta de vós.
Acalentai-vos no Meu Sagrado Coração, e acreditai nas minhas palavras e nas palavras de minha Santa
Mãe.
Peço-vos filhos amados, que aceitai os meus recados ditados por meio do Meu Santo Espirito.
A minha Misericórdia já se finda sobre a terra. O sucessor de Pedro, João Paulo II já não tem mais forças
para gritar. Rezai, rezai. Sou Jesus. ”
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (17/03/2000) Sorocaba/SP
Queridos filhos, Estou sempre junto de vocês, mesmo quando não rezam.
Fico feliz quando vejo um filho em oração.
Amado filho, o maligno esta a espreita tentando enganá-los de todas as formas. Rezem sempre pedindo os
dons do Espírito Santo.
As minhas aparições têm trazido consolo para muitas almas. Tenho aparecido para dizer-lhes que vocês não
estão sozinhos.
Amo esta cidade mesmo não tendo um local fixo de aparição aqui. Quero lhes pedir que adorem
verdadeiramente o Meu Filho Jesus. Abandonem todo tipo de supertições sejam eles: benzimentos,
adivinhações, controle mental e até mesmo falsas filosofias.
O mau tenta de todas as formas adentrar cada vez mais nesta cidade. Não busquem Deus onde Ele não
esta. Não corram atrás de supostos sinais. Minhas aparições estão cessando em muitas cidades, mais a
Minha presença continuará nestes locais que Deus escolheu para sua Serva se manifestar.
Vivam o amor em suas famílias.
Rezem pelos jovens e também pelos meus filhos prediletos os sacerdotes.
Sou a Imaculada Conceição, Virgem da Ponte.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (29/03/2000) São José dos Pinhais/PR
“ Meu filho!
Dou – vos a minha paz.
Permanecei Comigo nesta madrugada fria.
Sinto – me só sem Ter alguém para conversar sobre o futuro da minha igreja.
Filho, o meu Reino de glória se aproxima.
Peço – vos orações e vigílias constantes.
Peço que unam – se a mim e a minha Santa Mãe.
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Eu o Senhor estou sempre convosco.
Aproveitai as graças que vos dou nesta quaresma.
Subo o Calvário com a cruz pesada, sem ter alguém para ajudar – me. Maria minha Santa Mãe me
acompanha em todo trajeto. Minha paixão se repete dia após dia. O meu Sagrado Coração é cercado de
espinhos por grande ingratidão de meus filhos. Em minha Cabeça é colocada uma coroa de espinhos por
muitos de meus filhos que caem no pecado da pornografia. Em minhas Mãos são cravados grandes cravos,
pela ambição de muitos de meus filhos mensageiros. Meus Pés são perfurados por meus filhos sacerdotes,
que não honram seu ministério (sacerdócio). O meu Peito é transpassado por uma lança ao ver mães
abortando crianças inocentes. Isto causa – me dor e tristeza, isso atrai sobre vós a minha justa ira. Esta
chaga do Ombro, que para muitos não é conhecida carrego o peso da cruz ao ver muitos de meus filhos
serem enganados por seitas criadas por eles mesmos. Eu sou o único e verdadeiro Pastor. Filho vede estas
outras Chagas? Elas são causadas por todos aqueles filhos que desprezam a minha Santa Mãe. Reparem
estas minhas Chagas.
Filhos virei durante a noite, estejais vigilantes.
O silencio vos envolve.
Meu filho, minha alma carente, carente está à humanidade de meu amor.
Quando Eu o Senhor regressar serão poucos a esperar – me.
Chamo todos os meus filhos para junto de mim.
Sede vós vigilantes.
Rezai comigo filhos.
Amo-vos.
Ficai na minha paz.
Sou Jesus. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (17/04/2000) São José dos Pinhais/PR
“ Filho, o que te falo hoje deves levar aos teus irmãos.
Amo este país que é o Brasil. Brasil, em que Deus quis realizar o meu triunfo em primeiro lugar (o triunfo do
Coração Imaculado de Maria iniciou no Brasil em 1.995).
Fico feliz quando vejo muitos de meus filhos se consagrando a mim. Jesus Meu Divino Filho se alegra
quando vê meus filhos confiando em mim que sou Mãe e Rainha deste país a Imaculada Conceição.
Filhinhos peço-vos orações para este país. Rezem, rezem o santo rosário em vossos lares na minha
companhia junto com Meu Divino Filho.
Peço também orações para o santo padre o Papa João Paulo II.
Filhinhos não deixem estas mensagens caírem no vazio como já caíram em muitos lugares deste país. Isso
me entristece muito. Muitas são as ciladas do nosso adversário para impedir que meus planos se realizem
aqui no Brasil. Muitos de meus filhos me perguntam: _Mãe, é verdade que a senhora esta aparecendo em
vários lugares do Brasil? Eu respondo filhinhos.
Não ! São poucos os lugares que Eu estou aparecendo para meus filhos escolhidos pôr Deus, para transmitir
as ultimas mensagens de paz, conversão e de esperança. Já fui vista por muitos de meus filhos no decorrer
deste século. Já apareci em todos os estados brasileiro de modo especial no sul do Brasil, onde Deus tem
plano para este país.
Não deixe se iludir filhinhos por comentários de supostas aparições minhas. Trago sempre a paz e a
esperança. Já vos falei em mensagens passadas que o ciclo das minhas manifestações já estavam chegando
ao fim. Pois bem, já apareci em todos estados deste país, trazendo uma mensagem de paz e de conversão.
Agora vos resta colocar estas mensagens em prática em vossas vidas.
Filhinhos, não se deixem enganar por falsa caridade de filhos dizendo estar me vendo. Rezem pedindo o
discernimento. Amo a todos.
Quando choro é por causa que tenho algo de importante para vos falar. Muitos de meus filhinhos ignoram
as minhas lágrimas maternais. São as mesmas lágrimas que derramei aos pés da cruz ao ver Jesus sendo
crucificado sem ter feito nada. Uma espada transpassou o meu coração no momento da crucificação. Hoje
são milhares de espadas a transpassar o meu Coração Imaculado. Coração este que esta cheio de amor.
Quero ver aqui aos pés desta minha imagem onde estou chorando sangue, meus confidentes e videntes
espalhados neste país. Quero todos rezando para a libertação deste país. Um filho que ama sua mãe se
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compadece com suas lagrimas, mais ainda sendo de sangue. Não me façam chorar mais filhinhos.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo +. Amém. Ficai em paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (24/04/2000) São José dos Pinhais/PR
“ Querido filho !
Neste dia convido-te a rezar pela realização de meus planos aqui em São José dos Pinhais.
Peço-te que anuncie aos teus irmãos que é preciso que aqui se celebre uma santa missa antes do mês de
julho / 2000.
Muitos querem que aqui esse Milagre não aconteça, mais por minha intercessão será realizado.
Peço-vos orações para o padre que aqui vira celebrar a santa missa.
Deus ira operar esse Milagre, pois é da sua vontade.
O sinal que darei há muitos de meus filhos será a vinda de um filho predileto aqui celebrando uma santa
missa.
O céu ira acampar nesta chácara.
Os Anjos iram adorar o Meu Filho Jesus.
E Eu a serva do Senhor, direi; faça-se em Mim segundo a Tua vontade.
Rezai e fazei penitencia pois o dia está próximo.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. A paz. ”
Obs. A primeira missa a ser celebrada foi em 30/6/2000.
Mensagem de Nossa Senhora - (29/05/2000) São José dos Pinhais/PR
“ Querido filho ! Peço-te que passes ao padre X da comunidade X, a seguinte mensagem :
- Querido filho, és um filho predileto do Meu Imaculado Coração.
Sou a Mãe de Cristo. O Cristo que é tão pouco procurado na sua paroquia.
Filho, desejo ser honrada e invocada neste local sob o titulo de Maria Rosa Mística- Rainha da Paz.
Filho, é através de Meu Doloroso e Imaculado Coração, que o reino de Jesus se estabelecerá no mundo.
O Meu Coração está cercado de espinhos pela indiferença de meus filhos prediletos os sacerdotes que não
atendem a minha vontade.
Filho, peço-te que leves a sério os meus pedidos feitos aqui nesta sua paroquia
Peço a você filho, que acompanhe tudo o que diz respeito ao Meu Santuário das Lágrimas.
Deves estar a par de tudo que acontece.
A sua vinda para cá, já estava predestinada por Deus.
Filho, peço suas orações para a Igreja. Ela ameaça rasgar-se em duas.
Previna as autoridades da Igreja. Tenha coragem, pois tens a minha benção e proteção.
Desejo também que Jesus Sacramentado seja amado e adorado como nunca.
Filho, não será fácil, mas lembre-se estarei sempre ao teu lado.
Fico triste em ver poucas pessoas indo a confissão.
Propagai filho, a devoção dos primeiros sábados em sua paroquia.
Rezai pelas famílias e pelos jovens.
Peço reparação para com as minhas lágrimas.
Filho, para que a sua comunidade se converta, é preciso praticar obras de caridade, amar o próximo, fazer
penitencia e curvar-se diante do Todo Poderoso.
Deus Pai tem lindos planos para esta comunidade, só que precisa da vossa ajuda por ser pai espiritual desta
comunidade.
Filho, não dúvidas da Minha presença na Chácara. Darei sinais, mostrando que lá me manifesto ao meus
pequenos mensageiros.
Filho, reze, vigie e a vontade do Senhor se cumprirá.
Escutai - Me, aceitai – Me como Mãe amorosa.
Abençôo-te em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espirito Santo +. Amém. Ficai em paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (12/06/2000) São José dos Pinhais/PR
“ A paz. Queridos e amados filhos. Hoje apresento-Me como Rainha da Paz a Medianeira de Todas as
Graças. Alegro - Me em vê-los hoje junto de Mim . Convido-os filhinhos, a reconciliação com Deus e com o
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próximo. Peço-vos um sincero abandono total a Deus. Rezem pedindo esse Dom. Sou a Medianeira de
Todas as Graças, é por meio de meus rogos, que as graças chegam até vós. Peço-vos orações para o Santo
Padre o Papa João Paulo II. Rezem unidos o santo Rosário em família. Convertam-se, convertam-se e
voltem para Deus. Amo-vos. Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo +amém.”
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (17/06/2000) São José dos Pinhais/PR
“ Meu filho! Venho por meio de ti, avisar aos meus filhos, que dias decisivos se aproxima sobre a terra.
É preciso permanecerem firmes como a rocha.
Peço-vos: oração e penitencia.
O ar que vocês respiram, já está contaminado pôr gazes tóxicos. Muito em breve vocês já sentiram o mal
odor de gás tóxico.
Esse sinal mostrará a todos que o dia da justiça se aproxima, permaneçam firmes.
Eu vos amo. A Minha preocupação é com a vossa conversão.
Levantem-se filhos e voltai para os Meus braços de Pai.
Orem sem cessar. Ide ao Meu encontro na Eucaristia. Quero fazer parte de suas vidas.
Quanto Me faz falta a sua presença na Minha casa(Igreja).
O Meu regresso está próximo. Acolhei os pedidos de Minha Santa Mãe, que aqui faz no Paraná, através de
São José dos Pinhais.
Ficai na Minha paz.
JESUS.”
Mensagem de Nossa Senhora - (12/07/2000) São José dos Pinhais/PR
``Louvado seja o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo... A paz. Sou Maria a Mãe de Jesus, Mae de todos vós.
Sou Maria Rosa Mística a Senhora da Paz. Queridos e amados filhinhos. É com muita alegria que venho hoje
até vós. Abram os vossos corações para a graça de Deus. Filhinhos, desejo que vivam as minhas mensagens
deixadas aqui em São José. Sede vós testemunhas desses meus últimos apelos que faço a terra. Convido-os
a rezarem pela paz. Rezem pela saúde do Santo Padre o Papa. Sou Maria Rosa Mística a Imaculada
Conceição. Obrigada pôr Me terdes reunidos hoje aqui. Abençôo-os em nome da Santíssima Trindade, Pai,
Filho e Espírito Santo +amém. Ficai em paz.``
Mensagem de Nossa Senhora e de Nosso Senhor Jesus Cristo - (29/07/2000) São José dos Pinhais/PR
JESUS : Amados filhos. Dias tenebrosos se aproximam sobre a terra. Sinais estao sendo mostrado para vos
alerta que o grande dia se aproxima. Não se afaste de Mim. Permaneçam junto de Mim durante as
tribulações. Meus filhos. Eu lhes amo e desejo acolher a cada uma de vós. Se vós Me amam de verdade,
com certeza viveram as minhas mensagens. Acolham a Minha Santa Mãe que vem a terra, pisando em São
José dos Pinhais - Paraná. Ela é uma Mãe preocupada, que deseja salvar muitos de seus filhos desviados do
caminho de Deus. Rezem e preparem, porque a apostasia já toma conta de vós. Filhos, durante as
tribulações, deverão permanecerem em silencio , pois o mal rondará. Preservem as tradições da Minha
Igreja.,, Não se preocupem filhos em encontrar o local. Adorem- Me na Eucaristia enquanto podem.
Valorizem a Minha presença na Eucaristia. Participem da Santa Missa enquanto podem. Aqui neste
local(santuário das Lágrimas), Eu estarei presente vivo na Eucaristia, trazido pelo Arcanjo Miguél. Este que
guardara o tabernáculo. Muito em breve estarei presente na Eucaristia, visível a todos, até para os
incrédulos. Muitos serão os incrédulos, que testemunharam este Milagre. Minha Mãe pede que orem,
orem sem cessar sobre os vossos problemas diários. Confie em Mim. Deixem-se guiar por Mim. O anticristo
já esta guiando muitas mentes humanas. Exemplo são as mentes dos lideres governamentais. Permaneçam
em oração. Unam-se em oração. Não se separe em impotece alguma. O maligno colocara obstáculos para
vê-los desunidos. Não temem. Salvarei muitas almas das garras do maligno. Peçam a proteção dos três
Arcanjos e da Celeste Rainha dos Anjos. Orem para o Anjo da Guarda. Não duvidem da presença dos Anjos,
pois também existe um anjo chamado lucifer. A missão do Arcanjo Miguél é defendê-los contra o anjo mal.
MARIA SANTÍSSIMA : Filho, acolha com muito amor esta mensagem que transmito por meio do Arcanjo
Miguél.
Muitos são os meus filhos afastados de Deus. São filhos que levam uma vida de pecado, na prostituição,
nas drogas etc.
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Muito Me entristece em saber que muitos sofreram pois o tempo é curto, e muitos deles não se salvaram,
pois o grande castigo se aproxima sobre a terra. Terra esta que esta cheia de pecados que ofendem a Deus.
O titulo que aqui em São José dos Pinhais, Me manifesto é Rosa Mística- Rainha da Paz.
Significa que quero a santidade de meus filhos prediletos, os sacerdotes. Muitos deles se tornaram Judas
na Igreja de Meu Filho Jesus (ROSA MÍSTICA).
Desejo a paz nas famílias e um retorno sincero ao Criador(RAINHA DA PAZ).
Filhos, renovem a cada dia a vossa consagração ao Meu Imaculado Coração.
Consagrando-se a Mim que sou vossa Mãe, o nosso adversário já não tem tanto domínio sobre vocês..
Filhinhos, continuo a chorar por ver a humanidade caminhando para a sua própria destruição.
Sinto - Me angustiada, pois a humanidade não quer acolher as minhas mensagens que deixei em diversos
lugares em que apareci.
- Mãe, sobre as tuas imagens destruídas ?
- Filho, silencio.
Peço-vos penitencia e oração.
Sou a Virgem Mãe de Jesus e Mãe desta Igreja.
Filhos, não se apoieis nos homens, pois eles são imperfeitos.
Tudo isso muito em breve se desmoronara sobre eles.
Filhos amados, leve esta mensagem a todos que encontrardes.
Reze por vossas famílias. Não se separem . Rezem unidos o rosário.
Lembre-se que a arma contra o maligno é o terço.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo + amém. Ficai em paz.
Mensagem de São José - (23/08/2000) São José dos Pinhais/PR
“Queridos e amados filhos do Senhor. A paz esteja com todos vocês, hoje e sempre. Eu José, castíssimo
esposo da Bem – Aventurada Virgem Maria, minha esposa Santíssima, hoje venho lhes pedir orações pelas
famílias que estão passando por provações. O divórcio, é um veneno que o inimigo tenta lançar nos casais,
destruindo os lares. Orem pelos casais. Orem pelas famílias. Sou José, o sustentáculo das famílias.
Recorrem a minha proteção e Eu prometo que suplicarei a Deus por vossas famílias. Desejo que imitem a
Sagrada Família. Casais, respeitem um ao outro. Sede fiel! Também as minhas mãos estao cheias de graças
para conceder – lhes. ( São José, gostaria de ter uma explicação sobre o sinal que vi ontem nas nuvens ).
Filho de Deus. Compreenda que estas maravilhas, são sinais que Deus os ama. Os raios verdes, significa a
cura que o Senhor que operar por meio de sua Serva Maria Santíssima. Aqui Deus quer operar curas por
meio da intercessão de Maria. Lembre – se : venham sempre com o coração puro para receberem as graças
de Deus. Os raios cor de rosa, significa o Amor Maternal de Maria Santíssima por cada um de vós. Veja que
os raios cor de rosa, eram mais que os verdes. Significa que o Amor de Maria é sempre maior. Deixam – se
envolver por esse amor e verão que suas vidas se tornaram mais felizes. Esta é a obra do Senhor para São
José dos Pinhais por meio de Maria Rosa Mística. Olhem para Maria Santíssima e encham – se de confiança,
pois Ela quer te – Los em seus braços. As graças de Deus não chegam até vós, sem primeiro passar pelas
mãos de Maria. Não entendestes ainda ? Ela é a Medianeira de Todas as Graças. Ela é a cheia da Graça.
Essa foi à saudação que o Arcanjo Gabriel na manha em que Ela foi escolhida para ser a Mãe do Filho de
Deus. Respeitem Maria Santíssima a Mãe de Jesus e sua Mãe . Jesus voltara por meio de Maria, mais uma
vez. Desta vez Ele não nascerá de uma Virgem, pois já esta no meio de seu povo escolhido... Que o Senhor
lhes abençoe hoje e sempre. ” SÃO JOSÉ.

Mensagem de Nossa Senhora - (07/09/2000) São José dos Pinhais/PR
Querido filho!
Sou Maria sua boa Mãe a Rainha da Paz.
Filho, muitos destes não conseguiram se salvar, pois estão afastados da graça de Deus.
Não se apeguem a esse mundo. O momento é agora , deveis aceitar a Deus com todo coração.
Entreguem-se a Deus e sereis felizes para sempre.
Muitas foram às mensagens que aqui deixei com tanto amor para vos orientar no caminho da santidade.
Muitos foram aqueles que desprezaram as minhas palavras de esperança.
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Minha mensagem foi colocada de lado e esquecida nas gavetas. Muitas almas poderiam ser salvas com o
vosso testemunho. Ainda hoje vós coloqueis espadas em Meu Coração. Coração esse cheio de Amor.
Muito Me entristece ao ver muitos de meus filhos caminhando pelo caminho errado.
Quanta magoa há em vossos corações. Reconciliem-se com Deus e com vossos irmãos em quanto a tempo.
Filho, sobre os Arcanjos, eis a resposta.
- Existem três Arcanjos. São eles , Miguél, Gabriel e Rafael.
Existem os Serafins, que são anjos superiores, que somente amam a Deus. Eles adoram e louvam a
Santíssima Trindade.
Existem os Querubins, que de Deus recebe os raios de Sua Sabedoria. João Paulo II, é guardado por
Querubins.
A também os Tronos, que eles possuem uma essência de pureza. Eles estão sempre junto de Deus, são eles
que levam as ordens para outras dominações. Os Tronos cantam Glória a Deus.
Domínios ou Denominações, eles fazem cumprir a vontade de Deus.
As Virtudes, eles tem o poder de acabar com a fúria da natureza. Deveis pedir as Virtudes para trazerem a
paz a todos os pecadores.
O coro Celeste das Potestades tem o objetivo de proteger os homens do poder maligno.
Os Principados adoram a Deus e governam os reinos e os povos em geral. Eles auxiliam e protegem as
comunidades, como cidades , bairros e etc.
Os Anjos são bem-aventurados, eles são emissários e guardiões de cada pessoa (Anjo da Guarda).
Vós filhinhos, deveis sempre pedir a proteção dos Anjos. Rezai.
Amo-vos. Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo + amém. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (12/09/2000) São José dos Pinhais/PR
“ Queridos e amados filhos. Convido-os hoje , abandonarem –se em meus braços. Convido-os a entregarem
todos os seus problemas a Deus. É com muita alegria que Deus envia – Me até vós hoje. Convido-os a
serem portadores da paz. Sou a RAINHA DA PAZ, a SENHORA DA ROSA MÍSTICA. Filhinhos, muitas foram às
mensagens aqui transmitidas com tanto amor; convidando-os a paz. Rezem pela paz no mundo e nos lares.
Desejo fazer de vossas famílias, a família de Nazaré. Deixa – Me conduzi-los até Deus. Desejo que coloquem
em prática todos os pedidos aqui feitos. Vivam as minhas mensagens aqui deixadas. Convido-os a fazer
uma procissão no dia 12 de outubro (próximo); até o local onde Deus dará sua benção. ( Qual o local Mãe ?
). A árvore que Deus escolheu para que seus anjos possam se manifestar com realeza. Sou a Rainha dos
Anjos. Filhinhos, a árvore que Deus dará o sinal, é a primeira depois do local onde Me manifestei no dia
29/01/00. Lá vocês sentiram o aroma de rosas. Poderão ir agora ou amanha. Lá sempre sentiram aroma de
rosas. Desejo que neste local, coloque uma imagem minha com o título de Rainha dos Anjos, por ser o local
dedicado ao Bosque dos Anjos. Hoje apresento – Me com os Anjos. Sou a Rainha dos Anjos. Rezem
filhinhos. Rezem pela paz. Só desejo a paz. Não quero o mal de ninguém. Amo-vos. Abençôo – os em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo + amém. A paz. ’’
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (07/11/2000) Jacareí/SP
``Amados filhos! O tempo que vos resta é curto. Já não são mais anos. Continuo a enviar os meus Anjos
para ajuda-los nesta batalha contra as ciladas do maligno. Desejo que se preparem com a Armadura do
cristão. Leve sempre consigo o terço pedido pela Minha Santa Mãe em suas aparições aqui. Não temam aos
ataques. Os Anjos serão os seus guias. Desejo alerta-vos dos falsos profetas espalhados pelo Brasil. Muitos
deles ainda continuam a confundir vossas mentes. Eu sou a verdade. Acorda Brasil ,antes que seja tarde
demais e que caia sobre vocês os castigos. O Brasil continuará sofrendo mudanças... Rezem, rezem. O Meu
Papa João Paulo II, Eu envio como o Papa do Fim dos Tempos. João Paulo II, Me representa aqui na terra.
Vós deveis ouvi-lo e obedecer. Muitos de meus escolhidos(...), querem contradizer suas palavras. Minhas
santas palavras são para sempre. Filhos! Vocês tem pouco tempo para trazer essas almas para Mim. Dêem
testemunho de cristão verdadeiro. Muitos dizem por ai, datas de acontecimentos que não irão se
concretizar. São falsos profetas. Lembre-se, antes do grande aviso; muita confusão haverá em relação à
tribulação(...). Busquem a confissão e se convertam para Mim. O tempo é agora e não amanhã. Fiquem na
Minha Paz. Sou Jesus.”
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Mensagem de Santo Antônio - (24/11/2000) São José dos Pinhais/PR PRIMEIRA MENSAGEM DE
STO.ANTÔNIO
“ Irmãos! Eu Antônio, a mando da Santíssima Virgem Maria, Rainha do Universo; venho lhes trazer um
recado. A Mãe de Jesus e nossa Mãe, esta sofrendo muito por ver muitos de seus filhos, caindo nas ciladas
do maligno. Vós deveis saber que Ela continua a implorar a Deus, para que de a Ela tempo de converter
muitos de seus filhos. Meus irmãos! Não tenham medo dos que os perseguem. Não se preocupe se forem
perseguido por causa das mensagens da Santíssima Virgem Maria Rosa Mística. Lembre-se que muitos
profetas sofreram. Muitos santos(as), também sofreram por causa de Jesus. Eu mesmo sofri insultos. A
bondosa Mãe, trazia-me o Menino Jesus para me consolar durante as noites. Permaneça unidos com Jesus
e a Santíssima Virgem Maria na oração, e não espere que tudo seja um mar de rosas. Vocês encontraram
muitos espinhos pelo caminho. Continue com a missão que a Mãe lhes confiou. Rezem, confessem, ide a
santa missa e vivam bem com os irmãos. Ninguém tem o direito de impedi-los de ajudar Maria Santíssima
de salvar almas. Ai daqueles, que os impeça de ajudar Maria Santíssima de salvar almas para Deus.
Convido-os a rezarem pelo Papa João Paulo II. Ele continua sofrendo pela Igreja de Cristo. Ele sofre nas
mãos do seu povo(...). Tenham confiança. Rezem o rosário que a Santíssima Virgem lhes deixou. Não
desanimeis diante dos problemas. Não se preocupeis com as coisas materiais. Deus lhes dará o necessário
para o seu sustento. Deus envolve a todos ,que fazem a sua vontade. Divulguem o Amor da Mãe Lacrimosa,
e receberão uma gloriosa recompensa no Céu. Fiquem todos na paz de Nosso Senhor Jesus Cristo e no
Amor de Nossa Boa e Amável Mãe Maria Rosa Mística, Senhora e Rainha da Paz. ” São Antônio. PS.Santo
Antônio prometeu aparecer todo dia 24 de novembro de cada ano. Há na capela do santuário uma imagem
do santo que em 24/11/2004 chorou lágrimas de óleo e o menino Jesus chorou sangue.
Mensagem da bem aventurada Jacinta (Pastorinha de Fátima) - (NOVEMBRO DE 2000) São José dos
Pinhais/PR
A mensagem que Jacinta passou foi muito extensa. Conta todo o relato das aparições na Cova da Iria. As
mensagens,sinais,ameaças das autoridadaes e os segredos que a Virgem assim confiou durante as suas
manifestações na época.
Mensagem de Nossa Senhora e de são Miguel - (02/01/2001) São José dos Pinhais/PR
São Miguél ::
“ Caríssimo ! Sou o Arcanjo Miguél, chefe e Príncipe da Milícia Celestial, guardião deste tabernáculo.
É com alegria que venho a vós, trazendo a mensagem da Rainha da Paz ,a Senhora da Rosa Mística.
Nossa Senhora :
Filhinhos ! Paz, oração e penitencia vos peço nestes dias de oração ( cerco de Jericó ).
Filhinhos, muito Me alegra ao vê-los diante de Meu Divino Filho Jesus, aqui presente na Eucaristia. Convidoos a adorarem sem cessar.
Lembre-se filhinhos; Eu estarei sempre presente aqui. Peço-vos companhia para adorar Meu Divino Filho
aqui neste Meu SANTUÁRIO.
Filhinhos ! Não ofendam a Jesus no Santíssimo Sacramento aqui presente.
Não blasfemam contra esse sinal do Céu.
Rezem, adorem sem cessar Jesus no Santíssimo Sacramento.
Peço-vos respeito diante de Jesus Eucarístico. As conversas aqui não poderá haver, por ser um local santo e
de respeito.
Filhinhos! Chegou o momento em que todos deveram usar suas armaduras.
A batalha já esta sendo travada contra satanás. Rezem, rezem.
Aqui o Senhor promete inúmeras graças especiais. Defendam Jesus no Santíssimo Sacramento aqui
presente. É o Céu trazendo a misericórdia para vós. Vós sois os herdeiros do Altíssimo. Tomai posse desta
herança que é a vida eterna.
Amo-vos. Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo +. Amém. A paz.”
Mensagem de Nosso Senhor Jesus - (05/01/2001) São José dos Pinhais/PR
“ Filho permita – Me falar nesta madrugada silenciosa. Olhe para Mim... Sou Jesus, presente nesta
Eucaristia. Filho! Aqui Estou presente 24 horas para ser adorado e procurado. Milícias de Anjos aqui
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acampam para adorar- Me. Filhos! Quanto fico feliz estar aqui no meio de vós. Quero ser o centro de
vossas vidas. Assim gostaria de estar nas Igrejas, bem no centro. Muitos sacerdotes Me escondem, para
que Eu não seja adorado e procurado. Filho! Peço-vos que não provoquem escândalos, anunciando esse
milagre Eucarístico ( Aqui Jesus pediu para não baterem fotos da Eucaristia. Proibiu todo tumulto dentro da
capela do Santíssimo. Avisou que devemos comunicar, só para pessoas que acreditam em sinais ). Aqui
desejo ser adorado nos momentos de tribulações e perseguições ( Jesus aqui falou-me, sobre os momentos
difíceis que viram, onde Ele será adorado... ) que viram sobre a terra. Peço-vos que respeitem as Minhas
Leis ( Jesus aqui falou-me sobre as mensagens que Ele aqui já ditou, que devem ser colocadas em práticas
no dia – a - dia ). Siga os Meus santos ensinamentos, pois vossos atos contrários; atraíram sobre si Meu
julgamento. Procure Me colocar em primeiro lugar em suas vidas. Aqui desejo respeito e obediência. Aqui
não quero e não aceito que coloquem as coisas do mundo em primeiro lugar. Rezem. O Céu esta lhes
dando a última chance. Aqueles que aqui desejarem trabalhar nessa Minha obra serão provados como o
ouro e a prata é provada no fogo. Lembre-se sempre disso. Tenham fé. Seja fiel a Mim, na adoração e
orações e Eu o Senhor, lhes protegerei de todos os inimigos. Aproveitem para se banhar nessa fonte, pois
muito em breve a água será escassa para muitos ( Aqui Jesus se referiu as oportunidades que Ele próprio
esta nos dando para nos salvar. Devemos aproveitar esse momento da graça e se banhar na fonte ). Por
que Minha Mãe aqui desejou abençoar a água desta chácara ? ( Aqui Jesus falou-me da água que Nossa
Senhora abençoou, e sobre os sinais que a Mãe Santíssima esta nos dando pela última vez. Os sinais serão
escassos ). A seca virá e será escassa... Muitos irão recusar os Meus conselhos... Amo-vos. Sou Jesus.”
Mensagem de Nossa Senhora e de São Rafael - (17/01/2001) São José dos Pinhais/PR
“ Queridos e amados filhos.
Sou Maria a Mãe de Jesus a Rainha da Paz.
É pôr meio de São Rafael, que venho transmitir esse apelo maternal.
Busquem a Deus verdadeiramente enquanto á tempo.
Quero que todos se voltem ao Senhor o mais breve possível. Continuem a rezar o rosário, e Eu estarei a
lhes ajudar.
Peço-vos que useis o escapulário de cor marrom, o terço e a medalha milagrosa.
Troquem vossos amuletos pelo escapulário, terço e a medalha milagrosa que fiz conhecer a Catarina
Labouré.
Filhinhos, peço-vos a conversão urgente. Abandonem-se nos braços dessa Mãe.
Filhinhos, abandonem o pecado e vivam uma vida nova em Deus.
Convertam-se, convertam-se filhos meus.
* Filhos de ( * ) – São Paulo.
Ousam a voz desta Mãe, que clama a vossa conversão.
Quantas mensagens ai lhes ditei. Quantas benções ai derramei.
Chorei, clamei, pedi e vocês não Me atenderam.
Que posso fazer ?
Só resta Eu rezar e interceder a Deus por Vocês.
Em ( * ), Eu apareci em janeiro de 1.994, como a Celeste profetiza dos últimos tempos.
Hoje volto a lhes dizer que o tempo profetizado por Mim, já chegaram.
Acolham com urgência as minhas mensagens ai deixadas com carinho.
Filhinhos, não quero perde-los para satanás.
Filhos prediletos de ( * ), acolham o recado desta Mãe que vem ao auxilio da Igreja.
Quanta dor sinto em ver os meus filhos de ( * ), se afastando do caminho que lhes tracei com tanto carinho.
Rezem, rezem.
Grande é a Minha dor por ( * ).
Enxugai as Minhas lágrimas derramadas em( * ).
Filhinhos, rezai por ( * ).
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +.”
*essa mensagem foi dirigida para a uma cidade do interior de São Paulo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (27/01/2001) São José dos Pinhais/PR
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MÃE PEREGRINA
“Ó Geração!
Eu Sou Jesus Cristo! Eu Sou o Cordeiro de Deus que desceu do Céu.
Filhos meus, que a Minha paz esteja no meio de vós.
Eu e Minha Mãe, continuamos a operar a misericórdia de Nossos Sagrados Corações. O Céu acampa neste
local.
Continuamos a derramar nossa benção sobre todos que aqui vierem.
Peço-vos abertura de corações para Mim e para Minha Mãe.
Filhos! Adorai - Me!Continuo a bater em vossos corações mas vós não Me abris as portas de vossos
corações.
A verdadeira paz esta em Mim. Eu Sou o Alfa e o Omega ,o Principio e o Fim.
Profetizo-vos tempos de sofrimentos. Minha Santa Mãe já esta se refugiando de muitos locais de aparições.
O Meu Sagrado Coração continua a derramar a sua Misericórdia.
Muito Me entristece por Ter enviado Minha Santa Mãe a terra, para vos alertar dos castigos que viriam.
Mais foram poucos que a escutaram.
No ano 1846 em La Salette, Minha Mãe apareceu a duas crianças, convidando-os a rezar pela Igreja.
Em 1858 em Lourdes, Minha Mãe convidou Bernadette a fazer penitencia pelos pecadores.
Em Pontmain, Paris, Biding, Saint Bauzille e Pellevoisin ambas na França; Minha Mãe quis estabelecer seu
triunfo. Muitos não quiseram aceitar. Recusaram sua mensagem de amor e de paz.
Na Cova da Iria, Minha Mãe já cansada, profetizou o seu reinado com o triunfo de seu Imaculado Coração
aos três pastorinhos.
Não só no estrangeiro, mais também aqui no Brasil, Minha Mãe apareceu e chorou até lágrimas de sangue;
por ver o que aguarda para esta humanidade. Desde 1930 em Campinas até hoje, Ela vem chorando,
convidando seus filhos a voltarem para Deus. Em Pesqueira, na cidade pacata do estado do Pernambuco,
Eu enviei Minha Mãe. Do alto da colina Ela acenou com um gesto de amor, convidando seus filhos a
conversão. Lá Ela mostrou o que seria desse país se os seus filhos não voltar-se para Deus. De sua mão
abriu uma larga chaga, donde verteu sangue. Muitos ignoram essa preciosa aparição. Enviei Minha Mãe as
cidades de Bearaing, Banneux, Olsene ambas na Bélgica. Em Bearaing Ela mostrou o seu Coração Dourado,
por ver que ainda para muitos restariam alguma esperança. O Meu Sagrado Coração sangra por ver o que
fizeram com as mensagens deixadas por Minha Mãe em Bonate, Kerizinen, Montichiari, Garabandal, San
Damiano, Akita, Kibeho, Medugorje e tantas outras. Sim! Medugorje também. Lá Minha Mãe faz o seu
último alerta para toda a humanidade. Suas mensagens são para serem lidas e não engavetadas. Óh
Geração! O vazio já toma conta de vossos corações. Muito em breve Minha Mãe já não será vista nos
quatro cantos da terra. Só em Medugorje. Suas lágrimas já começam a cair sobre toda essa geração. O seu
pranto aumenta a cada dia, por ver que já não há mais tempo. Ide ao Meu encontro na Eucaristia. Acalentai
os vossos corações. Profetas anunciam datas falsas sobre Minha Vinda Gloriosa. Afastai daqueles cuja boca
são de lobos perversos. Sou Jesus ”
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (17/03/2001) São José dos Pinhais/PR
“ Filhos ! Eu sou Jesus.
Eu o vosso Salvador estou ao vosso lado a todos os momentos de tribulações.
Filhos meus, a missão de cada um é difundir as mensagens que Eu e Minha Santa Mãe aqui já ditemos.
Filhos meus, não se importem com os sofrimentos, calunias e fofocas de outros mensageiros.
Colocai o vosso sofrimento em Meu Sagrado Coração.
Filho, tende confiança em Mim. Olhai para Mim...
Filho ! Estes que tentam formar obstáculos para não divulgar estas mensagens, Eu assoprarei para longe
daqui.
Muitos tentam abafar a Minha voz. Compreendam que preciso de filhos que divulguem estas mensagens.
O tempo que estais vivendo são tempos urgentes. Lembre-se sempre disso.
Filho ! Minha Mãe quando apareceu em maio de 1988 em Heede na Alemanha ao um filho predileto, Ela
vos falou que o Espirito Santo viria como orvalho Celeste. Pois bem, desde 1988 Ano Mariano, Minha Mãe
multiplicou suas aparições, avisando que o Espirito Santo viria por meio do triunfo do seu Imaculado
Coração.
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Se o triunfo de Minha Mãe, ainda não aconteceu, foi por causa que muitos de vós ainda não estão
preparados para conceder o Dom do Espirito Santo, que vos transformará e tornar-vos-á instrumentos do
Meu Reino.
Ficai na Minha paz. Sou Jesus. ”
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (31/03/2001) São José dos Pinhais/PR
“ Filho amado! É com grande alegria que falo entre vós nesta noite.
Deixa-me conduzi-los pelo caminho da paz.
Eu sou o Senhor. Sou o Alfa e o Omega, Principio e o Fim.
Amo-vos, amo-vos filhos meus.
Não vos preocupeis com o amanhã. Ele pertence a Mim.
Peçam as graças com confiança.
Glorifique ao Pai que é Deus.
Olho para cada um aqui presente e vejo quanta desconfiança. Sede vós como as criancinhas. Vinde a Mim
como as criancinhas e a vós revelarei a Minha Glória. Coloco diante de vós os vossos Anjos da Guarda.
Muitos de vós não recorrem a Ele com confiança.
Filhos! Vocês tem pouco tempo para trazerem almas para Mim. Muitas delas estão sendo arrebatadas por
satanás.
Falo a assembléia: Em breve muitos de vós não serão aceitos dentro das Igrejas. A tribulação virá e será
para os escolhidos, o momento de provação.
Quero lembra-los do presente maior que dei ao Brasil, que foi o Meu Corpo nas mãos de Minha Santa Mãe
a Rosa Mística; no último dia 31 de dezembro passado.
Lembre-se que presente igual a esse a humanidade não terá.
Mais uma vez Eu venho estar no meio de vós pelas mãos de Minha Santa Mãe.
Filhos! Quero vê-los puros, não só de corpo; mais também de alma.
Entristeço-me ao olhar para as crianças, e vê-las que aquela inocência já não existe mais.
O Meu Sagrado Coração Sangra.
Aos pais, convido-os a ensinarem as vossas crianças a serem puros diante de Deus...
Fiquem na Minha paz. Jesus ”.

Mensagem de Nossa Senhora e de São Miguel - (18/05/2001) São José dos Pinhais/PR
São Miguel:
“ Caríssimo! Sou o Arcanjo São Miguel, chefe e Príncipe da Milícia Celestial.
Trago-lhes hoje um recado da Celeste Rainha Mãe dos Céus a Senhora da Rosa Mística.
Ouça com muita atenção o que vou lhes falar nesta tarde.
Nossa Senhora :
Filhinhos! A paz.
Sou Maria a Mãe de Jesus e também vossa.
Quero nesta tarde dar-lhes o Dom da paz. Desejo que recebam por meio de Mim a paz para as suas almas.
Quero ajudá-los e consolá-los neste momento que a humanidade passa por não terem a verdadeira paz
que é Jesus em seus corações.
Filhinhos, desejo nesta tarde revesti-los com a Mim paz e com o Meu Amor materno.
Desejo que renovem a cada dia, a consagração ao Meu Imaculado Coração.
Consagrem vossas famílias ao Meu Imaculado Coração e ao Sagrado Coração de Meu Divino Filho Jesus.
Rezem o Santo Rosário em vossos lares, e verão graças brotarem nele, por meio do rosário. Convertam-se
filhinhos.
Convido-os a rezarem pelo Santo Padre o Papa João Paulo II, que hoje completa mais um ano de vida sobre
o Meu manto .
Rezem, rezem, rezem.
Trago-lhes a paz. Amem-se. Vos amo.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. Ficai em paz. ”

29

Mensagem de Nossa Senhora e de São Miguel - (13/07/2001) São José dos Pinhais/PR
São Miguél:
“Caríssimos. Sou o Arcanjo Miguél , o guardião deste tabernáculo.
É com grande alegria que trago-lhes hoje a mensagem da Rosa Mística a Mãe e Rainha da Paz.
Nossa Senhora :
Filhinhos. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos hoje por mais uma vez diante de Jesus Eucarístico.
Não podia Eu deixar de abençoa-los nesta tarde. Convido-os mais uma vez a serem perseverantes em
vossas orações do dia-a-dia. Rezai o rosário com devoção. Ide ao encontro de Meu Filho Jesus na Eucaristia.
Rezem, rezem, rezem. Vós sabeis que repito a mesma canção: Convertei-vos enquanto a tempo.
Lembrai-vos que o regresso de Meu Divino Filho é breve. Amo a cada um.
Abençôo-vos em nome da Santíssima Trindade.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. Amém. Ficai em paz.”
Mensagem de Nossa Senhora e de São Miguel - (17/07/2001) São José dos Pinhais/PR
São Miguél
“ Eu Sou Miguél, seu anjo da guarda, que Deus escolheu para te guardar.
Hoje nesta manhã, trago-lhe um recado da Celeste Rainha dos Céus.
Nossa Senhora :
Meu filho querido ! Meu coração exulta por todos que aqui vem ao Meu Santuário. Aqui desejo derramar
as graças que o Senhor Me permite concede-las. Desejo conduzi-los ao Senhor.
Meu filho, passe aos seus irmãos, que todos aqueles que propagarem as Minhas lágrimas com amor e
respeito, tenham a certeza de terem seus nomes gravados em Meu Coração Imaculado. Filhos prediletos,
isso também vale para todos vocês, pois Eu os amo muito.
Quero salvar a todos os pecadores que estão afastados de Deus. Sou a Mãe do Amor.
Rezem, rezem. Com as vossas orações, vocês Me ajudarão a salvar almas para Deus.
Continuo a enviar mensagens por meio dos Anjos para mostrar-lhes que Estou sempre aqui. Vos abençôo
em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. Amém. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (13/09/2001) São José dos Pinhais/PR
“ Queridos e amados filhinhos do Meu doce e Imaculado Coração.
É com grande alegria que transmito hoje essa Minha mensagem de amor , esperança e de conversão.
Filhinhos,é chegado o momento em que deveis testemunhar aos vossos párocos o quanto Estou presente
aqui neste Santuário das Lágrimas em São José dos Pinhais.
Vós deveis testemunhar a mudança em que Deus fez em vossas vidas por meio de minhas mãos
Imaculadas. (neste momento, N.Sra me revelou algo).
Filhinhos, nessas últimas visitas que estou fazendo a terra, são para vos alertar sobre a vinda gloriosa de
Meu Divino Filho Jesus.
Quero Eu vossa Mãe Santa e Imaculada, preparar-vos para a chegada do grande juízo.
Vós deveis saber que ele vira como o ladrão da noite. Não lhes dou data, pois só a Deus é concedido saber
o dia, mês e ano. Não vos enganei com falsos profetas que se apresentam diante de vós filhinhos.
Filhinhos, quero vos falar que a paz continua ameaçada. Vós deveis rezar, comungar e se preparar para o
momento do aviso final.
Meus filhos amados, divulgai com urgência estes meus apelos urgentes que faço aqui em São José dos
Pinhais.
Rezem, rezem, rezem.
Filhinhos, peço-vos que mudeis de vida o mais rápido possível. Ainda há tempo. Amo-vos.
Abençôo-os em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espirito Santo +, amém. Ficai em paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (19/09/2001) São José dos Pinhais/PR
“Queridos filhos !
Sou Maria a vossa Mãe Imaculada Rainha da Paz.
Filhos, continuo sofrendo por causa daqueles filhos que ainda não querem acolher as minhas mensagens de
conversão. Peço-vos filhinhos, que sejais construtores da paz.
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Continuo a lhes avisar que a paz continua ameaçada. Não cruzeis os braços.. rezai, rezai.
Não percais tempo com coisas desse mundo.
Avante com coragem. Vós sois filhos do Senhor.
Peço-vos que leveis a sério o que vos digo. Arrependei-vos de vossos pecados e voltai a Deus. O tempo é
agora. Voltai-vos depressa.
Muitos são aqueles que faz pouco caso das minhas mensagens aqui deixadas. Muito Me entristece em
saber que estes, sofreram grandes tormentos em seu coração.
Se vós viverdes os meus apelos com carinho, sereis grandes na fé. Coragem !
O Meu triunfo esta próximo. Sede dóceis aos vossos irmãos. Sede mansos e humildes de coração. Desejo
encorajar-vos para testemunhar as minhas mensagens aqui deixadas.
Continuai firmes na oração do santo rosário. Participe da santa missa com amor. Confessai com freqüência.
Não desprezeis as graças que aqui o Senhor tem a lhes derramar durante os retiros mensais. Vinde com
amor ao encontro Daquele que é o Caminho, a Verdade e a Vida.
Sou a Mensageira do Senhor a Rainha da Paz – Senhora da Rosa Mística.
Quantas graças o Senhor tem derramado neste local nas 1º sextas – feira durante a oração das 1000
Misericórdia. O Seu Coração Sacratíssimo tem a bater mais forte durante o final das orações...
Quantas graças e sinais Eu tenho dado durante as 1000 Ave – Marias. Tenho notado que são poucos os
filhos que estão rezando corretamente as 1000 Ave – Marias. Rezai com devoção.
Prometo derramar uma chuva de benções todo 1º sábado do mês. Já começo a derramar nos primeiros
minutos do 1º sábado, com o inferno fechado.
Quantas almas são livres do purgatório nesse dia com as vossas orações das 1000 Ave – Marias.
As vigílias têm agradado a Jesus, pois vós tendes feito companhia nas noites frias de sábado para
Domingo...
Os encontros diante da fogueira, tem curado muitos corações. O Senhor tem se manifestado com
freqüência...rezai, rezai.
Filhinhos, tudo depende da vossa conversão. Amo-vos.
Abençôo – os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo + amém. Ficai em paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora e São Miguel - (24/09/2001) São José dos Pinhais/PR
“ Meus filhos amados!
Hoje desejo lhes falar que o dia da grande purificação se aproxima.
Meus filhos, desejo vê – los preparados para esse dia. Confessem, rezem e participem da santa missa
comungando o Corpo de Cristo. Façam com que suas vidas sejam mais felizes.
Rezem, rezem. Também desejo que rezem pelas almas do purgatório, rezai.
Do Céu envio hoje São Miguél, para dar-lhes essa mensagem.
Eu sou a Rainha da Paz a Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, desejo que continuem a rezarem pela paz. Consagrem ao Meu Imaculado Coração.
Vos amo. Eu os abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. Ficai em paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora e de São Miguel - (12/10/2001) São José dos Pinhais/PR
“ Queridos e amados filhinhos !
Hoje de modo especial quero Eu vossa Mãe, exortá-los a oração pelo Brasil.
Do Céu o Senhor envia São Miguél para transmitir esta urgente mensagem.
Eu Maria Rainha da Paz, quero salvar o Brasil com a vossa ajuda. Eu sou a Mãe de cor negra, a Rainha do
Brasil.
Deste Meu Santuário , quero neste dia abençoar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste.
Rezem o rosário diariamente filhinhos brasileiros. Jamais Eu os deixarei órfãos.
O Senhor Me envia aqui em São José dos Pinhais, para ajuda-los a encontrar o verdadeiro caminha da
salvação.
Confissão, jejum, missa com santa comunhão e a reza do santo rosário vos peço aqui.
Filhinhos, estejam prontos pois dias difíceis se aproximam para vós.
Oração, sacrifício e penitencia vos pedi, poucos foram aqueles que as fizeram.
Filhinhos, as minhas mensagens não estão sendo levadas a sério como deviam. Continuo a lançar uma
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semente de esperança, amor e caridade entre vós. Regai com muita oração.
Filhinhos, se vós desejais a paz, então rezai pôr ela. Se desejardes a conversão de um membro de vossa
família, rezai com confiança e depositai toda esperança no Meu Imaculado Coração.
Ajudai – Me para que Eu possa ajuda – los.
Filhos, muitos de vós tem se comportado como filhos desobedientes aos meus ensinamentos deixados nas
minhas aparições aqui...
Filhinhos, nada esta perdido. Não cruzeis os braços. Amo – os !
Eu ainda lhes darei o sinal prometido no dia 12 de outubro de 2000 ( sinal da árvore).
Quando vier esse sinal, então Eu lhes direi a humanidade só ira se salvar, pela misericórdia do Meu Amor.
Óh filhinhos, não deixei este Meu Santuário abandonado. Preciso de vós. !
A vossa ingratidão, fere o Meu Coração Imaculado, como uma espada a transpassa – lo.
Quero dizer aos pais neste dia, cuide dos seus filhos dando carinho, amor e principalmente a paciência a
cada um deles.
Continuo a chamar todos desta arquidiocese à conversão. Amo – os.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo +. Amém. A paz. ”
Obs. O sinal na árvore iniciou em 02/04/2002 a abril de 2004. Por dois anos verteu óleo desta árvore
mencionada por Nossa Senhora.
Mensagem de Nossa Senhora e de São Miguel - (06/11/2001) São Paulo/SP
Miguel:
“ Caríssimos ! Sou o Arcanjo Gabriel.
A Mãe Santíssima nesta noite, envia –me até vós para lhes comunicar um urgente recado.Ouça com muita
atenção.
Nossa Senhora :
Filhinhos, convido-os nesta noite a rezarem Comigo pela paz.
Vós sabeis que a paz continua ameaçada. A paz também nesta cidade não anda muito bem. Guerras,
conflitos, assassinatos, abortos, fome, drogas etc, toma conta dos quatros cantos desta cidade. Vós deveis
saber que a mão de Deus também pesa sobre esta cidade. Grande parte desta cidade não ficara em pé no
dia do juízo... Preciso de vossas orações. Quantos inocentes estão neste hospital pagando por um crime
que não cometeram. Rezai também pelos pais dessas crianças.
Ajude-as rezando por suas enfermidades. Rezai Comigo neste momento...
Abençôo-vos, Pai, Filho e Espírito Santo +.
Mensagem de Nossa Senhora e de São Miguel - (01/12/2001) Louveira/SP
São Miguél:
“ Eduardo, a Mãe Santíssima esta muito feliz com a visita de vocês hoje aqui em Louveira.
Trago hoje Jesus Eucarístico, receba –o com amor e respeito...
Ouça agora o que tem a dizer a Santíssima Virgem.
Nossa Senhora :
Querido filho, quanta alegria sinto hoje em Meu Coração.
Alegro – Me com a visita de vocês hoje neste local. Local este onde alguns anos atrás derramei lágrimas na
minha imagem da Rosa Mística. Lágrimas que foram incompreendidas pelos homens. Ainda hoje continuo a
chorar por esse gesto de incompreensão.
Neste primeiro sábado do mês, quero abençoa –los e dizer que Eu os amo muito.
Abençôo –os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. ”
ps.Nossa Senhora revelou ao seu vidente que realmente Ela chorou em sua imagem, só que foi sabatado as
suas lágrimas. Ela não chorou tanto como haviam divulgado.
Mensagem de São José - (04/01/2002) São José dos Pinhais/PR
“ Meu filho, Deus envia-me hoje aqui, para lhe falar sobre as graças que todos vós receberão do Meu
Coração Castíssimo.
Eu José, abençôo esta cidade +. Jesus e Maria Santíssima minha esposa, desejam que honrem o Meu
Coração.
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Filhos, por meio do Meu Coração, muitas almas serão salvas das armadilhas do demônio.
Eu sendo padroeiro desta cidade, desejo que se tenha novenas nas paroquias em minha honra. Prometo a
todos os fiéis que honrarem este Meu Coração, receberão de Jesus no último momento de suas vidas, a
graça de uma boa morte.
Eu serei para essas almas o advogado perante Meu Filho.
Filho, todos aqueles que propagarem com devoção o Meu Coração Castíssimo, tenham a certeza de tem
seus nome gravados Nele.
E a vós sacerdotes, que difundirem esta devoção, terão a graça concedida por Deus de tocar os corações
mais endurecidos e de converterem os pecadores mais obstinados.
Fale a todos de Meu Amor para convosco.
Nesta cidade de São José dos Pinhais, Eu estou esquecido nas igrejas e nos lares. Lembre-se: Eu sou o
patrono da igreja e sustentáculo das famílias.
Tenham a Minha benção. São José.”
Mensagem de São Miguel - (15/01/2002) Itajaí/SC
“ Amados filhos de Deus.
É com grande alegria que Eu Miguél Arcanjo, trago-lhes hoje um recado da Mãe do Céu a Rosa Mística.
A Mãe Santíssima, se alegra muita com a visita de todos vocês hoje aqui em seu Santuário das Dores.
Ela deseja que todos vocês se amem e se respeitem. Deseja também que coloquem as suas mensagens aqui
ditadas em prática no dia – a - dia.
Amanhã trarei Jesus Eucarístico e darei a um de vocês. Rezem e vigiem. ”
Mensagem de Nossa Senhora e de São Miguel - (12/04/2002) São José dos Pinhais/PR
“ Queridos e amados filhos !
Neste dia convido-os a rezarem Comigo pelo Papa João Paulo II.
Filhinhos, vós sabeis que João Paulo II já esta com os dias contados...
Filhos quero preparar a cada um de vós para os tempos sangrentos que se aproxima para a terra...
Meus filhos amo-vos. Não vos deixeis tomar pelo desanimo. Satanás esta tentando desanima-los com as
atitudes de vossos irmãos (desobediência).
Filhinhos, a vossa força será a oração do rosário. Rezai sem cessar.
Quantas maravilhas Eu ainda estou concedendo a vós.
Quero Eu a Rainha da Paz instruir-vos através das minhas mensagens para um caminho de confiança e
abandono nas mãos de Deus.
Muitos entre vós dizeis ser cristãos mais não rezam se com as minhas mensagens que envio agora por meio
dos Anjos, isto acontece; imagina se Eu não vos viesse instruir na fé. Rezai, rezai.
Filhos, o tempo em que viveis é de tribulação, sofrimento e provas.
Filhos, muito me entristece em ver aqui na arquidiocese meus filhos sacerdotes enfraquecendo na fé. São
almas consagradas dedicam se aos prazeres da carne...
A hora do castigo para eles já chegou...Filhos, muitos de meus filhos prediletos se encontram no
purgatório. Se quiseres salva-los, façam jejum as segundas feiras de pão e água.
Filhinhos, agora mais do que nunca é preciso fazer a renovação da consagração ao Meu Imaculado Coração.
Filhos sou um sinal seguro de esperança e de consolação para vós e para toda igreja.
Ao meu filho Amauri (padre). O vosso amor sacerdotal é para Mim um lenço a enxugar as minhas lágrimas
aqui derramadas em São José dos Pinhais.
Ajudai os vossos bispos com a oração do santo rosário. De bom testemunho desse local.
Filho ajuda esses meus pequenos a divulgar esse pedaço do céu que Deus quis trazer a terra por meio das
minhas aparições.
Eduardo meu filho, ainda há tempo para peregrinar com as minhas imagens abençoadas. Saibas que elas
levaram muitos sinais da minha presença.
Querido filho Eduardo ouve com paciência e amor a aflição de tua Mãe que vem dar esta mensagem a ti
por meio do Arcanjo Miguel.
Continue sendo simples e humilde com todos que de ti se aproximarem.
Filho diga a todos que Eu os amo e desejo vê-los junto de Mim.
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Leva filho as minhas mensagens a todos os estados do Brasil. Seja pessoalmente ou por meios de
comunicação, Eu a Mãe Celeste Rainha e Medianeira de Todas as Graças, nunca vos abandonarei. Rezai,
rezai pelas famílias.
Nossa Senhora sobre as profecias elas irão ainda se realizar?
Sim! Tudo o que Eu predisse em mensagens passadas, se cumprirão no decorrer dos dias de sua vida. Reze
e confie.
Ainda devo viajar para Minas Gerais?
Sobre a viagem a cidades mencionadas, Eu quero lhe avisar... mais não se esmoreça. Ide avante com
coragem levando a minha imagem. Desejo apresentar-me na viagem como a Medianeira de Todas as
Graças.
Filho realmente todas as graças que vem sobre vós, vem através dos meus rogos junto a Jesus.
Ide rápido não durmais no caminho. O tempo que resta é pouquíssimo. Oh! Filho meu, ide com coragem
levando as minhas mensagens aqui deixadas.
Filhos amados! Hoje o Brasil se encontra num estado desolador.
Quanta indiferença para com as coisas de Deus. Choro, choro até lágrimas de sangue.
Filhos o desprezo para com a minha imagem da Rosa Mística que aqui chora, deixa o Meu Divino Filho
muito entristecido.
Quantas graças foram concedidas diante desta imagem. Quantos sinais foram vistos.
Qual foi o valor que vocês Me deram?
Quantas vezes falei que as graças estavam sendo derramadas sobre aqueles que abri os corações para a
vontade de Deus.
Quantas vezes falei que a graça em breve seria escassa.
Sim! A graça era tão grande que muitos de meus filhos puderam permanecer horas diante da minha
imagem da Rosa Mística chorando.
Tentei avisa-los que esta graça chegaria um dia ao fim. Muitos fizeram pouco caso de minhas palavras. Pois
bem, hoje todos vocês podem ver o quanto de meus filhos adentra em minha capela. São poucos, são
aqueles chamados por Mim para estarem junto desta Mãe Amorosa que deseja consola-los diante dos
vossos sofrimentos do dia-a-dia.
Estou aqui de braços abertos a esperar um de meus filhos que deseja Comigo rezar pela paz do mundo.
Filhos o mundo precisa de oração para obter a verdadeira paz. Se não rezarem, choraras mais tarde sobre
vossos filhos e amigos.
Não venho ameaça-los, mas sim adverti-los sobre os vossos pecados.
Convertei-vos, convertei-vos sem demora.
Filhos também os convido-os a rezar pelas famílias. Vossas famílias continua prisioneira de satanás.
Continuo a intervir para salvação de vossas famílias. O que tendes feito para salva-la? O Meu Coração esta
triste.
Sim filhos, mesmo depois de tantas mensagens, aparições e sinais, vocês não Me atende.
Muitos de vós ainda continuam num mar de lama, fazendo chacota das minhas mensagens.
O aviso que lhes faço hoje é: para arregace as mangas e trabalhem para salvar a vossa família das garras do
demônio.
Eu vos perdôo, dou a todos vocês a grande lição do perdão.
Amai e rezai por vossa família.
O Meu Amor abraçara toda a humanidade.
Abro hoje o Meu manto, mostro-vos o Meu Coração Imaculado cercado de espinhos pela humanidade.
Venho a terra para pedir a vossa conversão. O Meu Coração é o jardim da Santíssima Trindade, na qual
quero depositar cada um de vós.
O Meu Coração é o vosso refugio diante as provações que viram...
Filhos para terminar quero dizer-lhes: deveis ser os apóstolos destes últimos tempos. Amo-vos.
Abençôo-vos em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo +. Amém, amém, amém.
Obrigada por terdes reunido hoje aqui junto de Mim. Ficai em paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora e de São Miguel - (13/04/2002) São José dos Pinhais/PR
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“ Queridos filhos. Paz.
Sou Maria Rosa Mística a Rainha da Paz.
Filhinhos, o Meu Coração Imaculado já esta preparado para ser o refugio dos meus pequeninos.
Filhos, aqui Estou . Sou a Rainha da Paz, anuncio-vos tempos de tribulações e provações.
Não vos sintais sois, Eu envio os três Arcanjos.
O Arcanjo Gabriel é enviado para receber o vosso sim a vontade de Deus Pai.
O Arcanjo Rafael ira restaura a vossa fraqueza derramando sobre vossas feridas o bálsamo para aliviar os
vossos sofrimentos.
O Arcanjo Miguél vos defende de todos os terríveis ataques do demônio.
Filhinhos a violência e o ódio já toma posse dos homens.
Peço-vos desde já, as vossas orações para o vosso governante desta nação. Vós deveis desde já consagra-lo
ao Meu Imaculado Coração e não julga-lo.
Lembre-se tudo pode ser modificado através da oração. Rezai, rezai.
Abençôo-vos de Montichiari, Fátima, Medjugorje e de São José dos Pinhais. Em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo +. Ficai em paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora e de São Rafael - (06/05/2002) São José dos Pinhais/PR
“ Querido filho, venho manifestar o meu desejo nesta madrugada chuvosa.
O meu desejo é que vocês rezem o rosário em grupo. Vós sabeis que o demônio tem tentado armar
situações constrangedoras para vós, visto que vocês não estão rezando unido o rosário.
Rezem Comigo e sereis vitoriosos. Esta é a grande arma que vos ofereço e vós a rejeitais.
Vidente:
Nossa Senhora esta triste.
Nossa Senhora:
Meu filho Eu estou angustiada porque os meus filhos não Me têm no coração. Muitos tentam Me agradar
com palavras ou gestos, mais só que o coração esta longe de Mim.
Vidente:
Nossa Senhora porque tanta desobediência?
Nossa Senhora:
Quero-vos obediente a vossa Mãe do Céu.
Hoje o meu Coração esta dilacerado por aqueles filhos X que não estão honrando a Minha presença neste
local que Deus escolheu.
Peço que não sejais mais um contribuinte para dilacerar o meu Coração.
O demônio esta jogando todo seu veneno sobre o lar dos meus filhos L e M, por causa do seu sim a minha
obra. Os dois responderam sim ao meu chamado e o demônio se acha derrotado...pois o meu plano tem a
se estender por todo Paraná através da divulgação deste local. O demônio se achando derrotado lançou
duvida, desobediência e falta de humildade no coração de meu filho L, que automaticamente espalhou
para M, na qual ela estava desprotegida sem a reza do rosário.
Filhinho a vossa obediência deve ser humilde. Há tempos deste – Me o vosso sim, agora corresponda a
minha ação.
Não sejas causa das minhas lágrimas de sangue.
Lembrai-vos que satanás vos odeia, assim como odeia a Mim.
Quero a salvação não só de vocês, mas de toda humanidade.
Peço-vos orações para ajudar – Me a sustentar o braço da justiça de meu Filho, o qual nestes tempos pesa
muito por vossos pecados.
Filhinhos quero advertir a queda do meu filho predileto JÁ, é causa da vossa desobediência. Rezai pela sua
restauração.
Filhinhos quanto tempo ainda terei de repetir; convertei-vos, convertei-vos.
Muitos entre vós não estão mais respeitando as poucas mensagens
Que transmito por meio dos Arcanjos. Serei obrigada chamar a vossa atenção de maneira...que só assim
vocês irão Me respeitar, rezai.
Filhinhos não esperem os últimos avisos e sinais para crerem na minha presença neste local. Convertam –se
enquanto ainda é tempo.
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Dêem os seus problemas a Mim e Me deixe leva-los em meus braços a Jesus.
Estejam Comigo em oração. Amo-vos.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (26/05/2002) São José dos Pinhais/PR
“ Meus filhos, ouçam o que vos falo por meio deste filho que Eu escolhi para transmitir esta mensagem.
É com carinho que venho lhes falar hoje.
Paz. Sim o Senhor deseja a paz interior do vosso coração durante as vossas orações. Muitos não a tem e por
isso não tem a graça desejada.
Meus filhos, Eu imploro o vosso abandono total a Deus por meio do meu Coração Imaculado.
Meus filhos, na comemoração dos 55 anos da minha primeira aparição como Rosa Mística em Montichiari
– Itália, convido-os a fazerem os 12 primeiros dias de orações em preparação para o dia 13 de julho.
Convido-os a rezarem Comigo para que o dia 13 de julho próximo seja um dia de bênçãos e sinais.
Eu sou a Imaculada Conceição – Rosa Mística.
Filhinhos desejo que vocês se arrependam de vossos pecados (confissão ) e comunguem para estarem
preparados para o dia 13 de julho.
Desejo vê-los puros diante de Mim com o coração aberto para sentirem a minha presença aqui no meu
Santuário das Lágrimas, único Santuário dedicado em honra as minhas lágrimas.
Torno a dizer que são poucos aqueles que tem a coragem de divulgar as minhas lágrimas, seja ela de óleo,
lágrimas ou sangue.
Muito me alegra em vê-los firmes divulgando as minhas lágrimas.
Não tenham medo e nem vergonha de divulga-las, Eu os abençôo encorajando-os a divulgarem as minhas
lágrimas.
Muitos ainda não aceitam as minhas verdadeiras lágrimas aqui derramadas no Brasil desde 1930 em
Campinas.
O comércio fez das minhas lágrimas um deserto para com o verdadeiro sentido das minhas lágrimas...
São poucos os filhos que divulgam as minhas lágrimas aqui derramadas. São lágrimas de dor por ver o que
vos espera para os próximos anos...
Ajudai-me a salvar almas, pelo menos uma alma para Deus.
O meu Coração Imaculado está dilacerado pelas ofensas daqueles filhos que não acreditam em minhas
lágrimas aqui derramadas.
Muitos de meus filhos confidentes não as defendem diante de seus irmãos. Mais mesmo assim Eu os
acolho em meu Imaculado Coração. Pergunto, quais daqueles para quem Eu apareci defenderam essas
lágrimas de dor? São lágrimas rejeitadas por aqueles filhos que um dia Eu me fiz Mãe Amorosa. Filhinhos,
eu só quero o vosso bem.
As minhas lágrimas cegam os olhos de satanás. Vós a julgai (lágrimas) ajudando satanás a levar mais filhos
meus ao abismo. Ajudai-me !
Vos amo. Essas lágrimas são um chamado de Deus para a vossa conversão. Estas lágrimas são último
chamado e sinal que Deus lhes dá. Aceitai com carinho.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do espirito Santo +. A paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (05/08/2002) São José dos Pinhais/PR
“ Meus filhos, sou sua Mãe a Rainha da Paz. Filhinhos, desejo conduzir todos vocês até Jesus Meu Filho, seu
Salvador. Filhinhos, estou a chamar cada um de vocês ao Meu Filho. Convido-os meus filhos amados a se
entregarem totalmente a Mim por meio do santo rosário. Rezem, rezem, rezem para que se tornem puros.
Digam sim a sua Mãe Celeste e o Espirito Santo os guiará. Filhinhos, seus problemas só terão resoluções a
partir do momento em que se depositarem nas mãos de Meu Filho por meio de Meu Imaculado Coração.
Aceitem a minha ajuda. Filhinhos, a paz virá depois do grande sofrimento em que toda a humanidade ira
passar. Meus filhos, quero lhes dizer que a paz virá depois do grande e terrível castigo que em breve
sucederá. Rezai e fazei penitencia. Filhinhos convido-os a serem obedientes as minhas mensagens. É com
grande carinho que transmito por meio deste meu filho Eduardo esta mensagem. Aceite com amor. Sejam
humildes de coração, dóceis e pequenos. Deste lugar abençoado a onde esta a minha imagem da Rosa
Mística, quero abençoa-los e assegura a vossa proteção. Estou com vocês a todo momento. Quero leva-los
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a Jesus e a uma sincera conversão. Amo-os, agradeço-lhes e peço-lhes orações para este filho que por Mim
é escolhido para ajuda-los. Peço as vossas orações para o santo padre o Papa. Meus filhos, choro de alegria
quando encontro um filho retornando para Deus. Convertam-se, convertam-se. Em breve levarei este filho
até ai, onde Eu a Rainha da Paz, irei transmitir os últimos pedidos a essa comunidade. Rezem. Darei o meu
sinal ai, para que todos acreditem que ele é o meu mensageiro. Não duvidem da sua autenticidade. Junte a
Mim, numa só suplica, rezem para a conversão de todos dessa comunidade. Abençôo todos os romeiros
que ai vão com o coração sincero e aberto para a graça. Abençôo-os em nome do Pai, do filho e do Espirito
Santo +. Ficai em paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (22/08/2002) São José dos Pinhais/PR
“ Queridos filhos, eis meu desejo nesta manhã : rezai pela união da igreja. Muitos dos meus sacerdotes,
filhos prediletos, estão tentando dividir a igreja com reformas... Eu sou vossa Mãe preocupada, eis o meu
pranto. Choro por ver aproximar-se da igreja a escuridão total. Grandes revoltas haverá dentro da igreja...
Muitos de meus filhos prediletos continuam sem querer ouvir-me. Tenho vindo a vós e não sou acreditada.
Eu digo a vocês filhos paranaenses : se caírem , será tarde para se levantarem. Este é o momento de se
agarrarem em minhas mãos, pois Eu a Rosa Mística estou aqui, mesmo que vocês não me vejam. Estou
junto com Jesus na Eucaristia nas mãos da minha imagem da Rosa Mística. Sinal este que prova a minha
presença em São José dos Pinhais. Jesus meu Divino Filho, precisa ser procurado, amado e adorado na
hóstia consagrada. Também quero avisa-los que nos locais verdadeiros onde Eu apareci, deixarei um sinal.
Em São José dos Pinhais, já foi dado a Eucaristia na presença de um sacerdote com mais 17 testemunhas.
Fenômeno este que já venha sendo anunciado por mim e por São Miguél desde 1.999. São José dos Pinhais,
precisa ser reconhecida por meus filhos, pois este local foi escolhido por Deus para ser a 2º Belém. Foi
neste local que Deus escolheu para Eu estabelecer a minha terceira morada na terra. Não há outro local no
Paraná em que Deus atribuiu com tanto sinais da sua presença. Queridos filhos, quero verdadeiros servos.
Sou a serva do senhor. Falta muita entrega a Mim e desapego das coisas do mundo. Eduardo pergunta :
Nossa Senhora agora que a Senhora pode-me falar por locução, posso lhe fazer algumas perguntas ? Nossa
Senhora responde : Sim ! Eduardo pergunta : Quero lhe perguntar sobre suas aparições em Londrina e
Reserva. Nossa Senhora responde : Meus filhos, coram do inimigo. Peço-vos para tornarem-se cada vez
mais pequenos e humildes. Sejam mais firmes na oração e no jejum. Muitos de vós estão sem
discernimento para saber onde estou. O inimigo tenta confundir vossas mentes com supostos sinais. Já lhes
falei quem reza com fé, não cairá em suas armadilhas.
Desde 1.998 venho tentando alertar os meus filhos sobre os acontecimentos em Londrina. Desejei construir
uma obra de amor naquele local por meio de alguns filhos. Fui rejeitada pela maioria. Tentei lhes dar alguns
sinais mais não fui acreditada.
Hoje o deserto toma conta de muitos corações naquele local.
Minhas palavras quando são pronunciadas, são melodias suaves...
Em muitos locais onde Eu verdadeiramente apareci, tenho acolhido meus filhos por meio dos meus
escolhidos (videntes ).
Deus fica muito feliz ao ver seus filhos rezando juntos pela paz.
Reserva, Reserva. Porque Me causas tanta dor e vergonha ?
Tenho derramado muitos lagrimas por Reserva. O local das minhas aparições no Barreiro foi desprezado
pelos meus escolhidos.
Falei, chorei, manifestei sinais e não fui ouvida.
Torno a repetir : se não repararem o Meu Coração e o de Jesus, as graças não serão concedidas
Se os meus escolhidos ( videntes ) não perdoarem e não se unirem, a água do poço não brotará. Castigos já
estão descendo do céu. Retornem para a grutinha a minha imagem da Conceição APARECIDA.
Preciso ser honrada e amada pelos meus filhos de Reserva.
Acolhei este meu pedido que faço por meio deste filho.
As graças serão derramadas apartir em que todos começarem a viver as minhas mensagens , só assim os
sinais retornaram e muitas pessoas irão voltar.
Filhos, a mim não podeis enganar, pois sou vossa Mãe.
Rezai, rezai as 1.000 Ave – Marias com devoção. Rezai a fim de que todos os meus planos se realizem em
Reserva...
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Meus filhos paranaenses, convido-os a rezarem Comigo pela paz no Brasil.
Vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do espirito Santo + amém. Ficai em paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (23/08/2002) São José dos Pinhais/PR
“ Meus amados filhos, nesta tarde Me apresento como Rainha da Paz. Sou Mãe de Jesus e sua. Meus filhos,
sei que muitos de vós passam por dificuldades. Desejo que depositem tudo em Meu Coração, pois levarei
todos os vossos problemas a Jesus. Rezem, rezem. Na oração sentireis a minha presença. Meus queridos,
tenho visto que muitos de meus filhos tem perdido a fé. A apostasia é sinal que a vinda do Meu Filho esta
próxima. O mau exemplo de meus filhos prediletos, tem feito Eu chorar lágrimas de sangue. Grande
rebelião será vista na igreja, isso mostrará que a perseguição começou (...) Meus filhos, se aproxima de vós
dias difíceis. Só aqueles que rezarem e se consagrarem ao Meu Imaculado Coração, terão proteção desta
Mãe, rezem. A humanidade não tem acolhido o meu materno convite a conversão. Retornem meus filhos
para Deus. Vos amo. Meus filhos, peçam o Espirito Santo. Ele tem a tarefa de tornar-vos corajosos e de
testemunhar o Meu amor por vós. Convido-os a multiplicar os cenáculos. Prometo estar junto de vós na
reza do terço. Acolhei o que vos peço nesta tarde. Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espirito
Santo +. Ficai em paz. ”
Mensagem de Santa Madre Paulina - (27/08/2002) São José dos´Pinhais/PR
“ A paz !
Queridas filhas. Agradeço em primeiro lugar a Deus por ter enviado sua Santíssima Mãe ao meu encontro
em Nova Trento para fundar esta ordem.
Deus se compadeceu da minha pequenez e não viu os meios defeitos.
Todas vocês sabem que não foi fácil fundar o hospital. Muitas humilhações passamos. Graças a Deus e
ajuda do Padre Rocchi fomos superando todos os obstáculos.
A ordem das Irmãzinhas da Imaculada Conceição foi pedida pela Mãe Santíssima para juntas evangelizar e
dar assistência aos carentes.
No decorrer da minha vida, o Senhor foi me testando com varias provações. Seja ela o meu cargo de
superiora geral, as enfermissas...
Para mim foi uma grande dor ser destituída do cargo de superiora geral, mais o Senhor para mim reservava
algo muito mais melhor...
Por Obediencia a igreja pedi perdão ao senhor bispo. Fui humilhada não pelo bispo, mais pelas filhas de
Maria Santíssima a qual Ela me encubiu de ensinar e proteger.
Me recolhi para rezar e meditar para ver onde foi que errei. Muito me alegrava ao ver mais jovens fazendo
parte da nossa congregação.
As enfermidades começam a fazer parte do meu dia-a-dia. A Mãe Santíssima me consolava durante a rezar
e o Senhor me encorajava diante do Santíssimo.
Rogo a Deus para que todas vocês continuem perseverando e acima de tudo obediente a Madre Superiora.
Agradeço a todas pelas orações a mim dirigidas antes de bem – aventurada e agora depois de ser
reconhecida santa.
Perseverem em vossas orações. Dêem bom exemplo de filhas da Imaculada Conceição. Prometo assistir
todas vocês ao lado de Nossa boa Mãe a Virgem Maria.
Fazei uso freqüente da água milagrosa da gruta de Lourdes em Nova Trento. A Mãe abençôo com seu amor
maternal. Propagai a Imaculada Conceição de Maria.
Mais uma vez repito : fazei uso do habito que a Mãe me inspirou e abençôo.
A ti X, agradeço suas orações e seu esforço pela causa da canonização.
Não estais sós, o Senhor te consola seja nas tuas dores ou nos problemas do dia-a-dia.
Continuai a trabalhar para o Reino do Pai. O teu lugar no paraíso te reserva, basta conquistar com orações,
entrega total ao Senhor e boas obras aqui na terra.
Queridas filhas, honrem o nome da nossa congregação.
Lhes amo. Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus. ”
Ps. neste dia o santuário recebeu uma reliquia de Sta Paulina enviada pela Ordem.
Mensagem de Nossa Senhora e de São Miguel - (12/10/2002) São José dos Pinhais/PR
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“ Meu filho, alegro-me em ver meus filhos reunidos hoje aqui neste lugar em sou tão amada e venerada
com o titulo da Rosa Mística.
( neste momento ocorreu o fenômeno do sol )
Não venho só, trago comigo o Arcanjo Miguél para por em tua mão o corpo ( eucaristia ) de Meu Divino
Filho. Não há outro lugar no Brasil hoje, em que o céu desce a terra. Aqui é um pedaço do céu. Aqui os
anjos e santos acampam.
Hoje chamei a cada um , para presenciar este milagre eucarístico. Vós sois privilegiados filhos meus.
Convido-os a testemunharem este milagre a todos que encontrarem.
Meus filhos, a minha falange é formada por vós. É formada pelos pequenos, pobres e humildes que são
vocês.
Neste dia me sinto consolada por vós. Meus filhos, Eu olho com amor para cada filho aqui presente e
derramo minha benção maternal.
( neste momento São Miguél coloca a eucaristia nas mãos do vidente Eduardo ).
Eu sou a Rainha das famílias.
( neste momento Nossa Senhora e São Miguél pisam com seus pés sobre a pequena árvore do altar ).
Convido a cada família aqui presente a consagrar ao Meu Coração.
( Nossa Senhora chama o casal Adir e Rosmali ).
Peço a união nas famílias. Rezem unidos o santo rosário.
( Nossa Senhora pede que de ao casal, um galhinho da árvore, pois eles estão perfumados pelo toque dos
pés de Nossa Senhora ).
Aqui desejo formar um grande exercito de filhos a Mim consagrados.
Filhos, abandonem o pecado e voltem para Deus.
( neste momento São Miguél pede que parte a eucaristia em quatro pedaços, um para Junior, Eduardo, Adir
e Rosmali ).
Neste dia a Mim consagrado, desejo convida-los a saírem da escravidão do pecado.
Sou a Imaculada Conceição Aparecida, Senhora da Rosa Mística.
Filhos, quero avisa-los que já se aproxima a hora do calvário para toda igreja.
Preparai-vos para acolher dias difíceis que já se aproxima de vós. Rezai, rezai.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo + .”
Mensagem de Nossa Senhora - ( 02/11/2002) São José dos Pinhais/PR
“ Queridos e amados filhos, a paz.
Neste dia convido-os a rezarem pela paz. Filhinhos, muitos de vós falam de Mim lá em Medjugorje e
esquece de Mim aqui. Eu estou aqui em São José dos Pinhais. Não precisam ir tão longe para se encontrar
Comigo, Eu venho até vós filhinhos. Não duvidem das minhas mensagens deixadas aqui em São José dos
Pinhais. Agradeço a todos os meus filhos que estão trabalhando para que estas minhas mensagens sejam
conhecidas.
Façam as minhas mensagens chegarem a todos os estados e até mesmo no exterior. Quero vê-los Comigo
na Glória de Deus Pai.
Filhinhos, quero avisá-los que o joio já esta sendo separado do trigo. Quero filhos obedientes e decididos a
trabalhar Comigo em prol do Reino de Deus. Estou com vós. Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo +. A paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (16/11/2002) São José dos Pinhais/PR
“ Querido filho, nesta tarde alegro – me em saber que ainda há filhinhos preocupados com a falta de paz
nos lares. Convido-os a rezarem pela paz em vossas famílias.
Quanto amor há em Meu Coração. Fico triste quando pais brigam na frente de seus filhos. Isso causa –me
muita dor, saber que estes filhinhos cresceram traumatizados. Isso lhes afasta de um matrimonio sincero.
Rezem, rezem para que haja a verdadeira paz nos lares brasileiros. Amem –se.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do espirito Santo +. A paz. ”
Mensagem de Santo Antônio - (24/11/2002) São José dos Pinhais/PR
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“ Paz e bem !
Eduardo meu irmão, neste dia convido-os a rezarem pela paz(...).
Também neste dia convido-os a rezarem para que os pedidos de Nossa Amada Mãe aqui feitos se
concretizem o mais rápido possível.
A Mãe Santíssima aparece aqui para convida-los a conversão. Vejo que são poucos os que levam a sério o
seu pedido.
Irmãos, convertam-se e aceite o Amor da Mãe. Eu estou hoje aqui. Vós sintais a presença da Mãe pelo
aroma de rosas...pelo fenômeno do sol...
Aqui nesta arquidiocese, ainda há muitos sacerdotes que fogem ao chamado de Maria Santíssima. Há
sacerdotes que atraiçoam Jesus renegando o celibato. Quanta dor para essa Mãe ver estes filhos caindo no
inferno. Irmãos a Mãe se preocupa com cada filho. Deus lhes fará um grande chamado para que acreditem
no que vos falo.
Jesus, continua a receber açoites e bofetadas pelas tentações dos seus ( filhos) sacerdotes. São ciladas e
tentações do nosso adversário aramadas para vós sacerdotes.
Muitos sacerdotes gritam no purgatório por terem caído em tentação aqui na terra.
Meus irmãos sacerdotes, reparem o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração dessa Mãe. Caminhai
pela estrada da salvação. O coração dessa Mãe sangra ao ver aqui no Paraná filhos prediletos
desobedientes ao chamado de Deus. Estes são os últimos pedidos que o Céu faz a igreja local.
A vós leigos, deveis ajudar os sacerdotes com orações e com o vosso testemunho. Muitos deles estão no
purgatório por vós não terem ajudados com vossas orações. Tirai – os do purgatório com o jejum as
segundas – feiras conforme a Mãe aqui já lhes falou.
Quando vier o castigo para toda humanidade, não adianta mais se arrepender. O momento é agora,
convertam-se. Vós sabeis que a igreja se rasgara em duas e que o povo se dividira. Lembre-se das
mensagens que a Mãe aqui ditou encorajando-os para este momento de provação. Rezem, rezem pois o
momento de graça concedido pelo Pai é agora.
Também convido-os a praticarem a caridade, a humildade e a perseverar nas orações(...).
(Neste momento Santo Antônio abençoa a padre Amauri ...)
Abençôo-os, Pai, Filho e Espirito Santo +. Santo Antônio ”
Mensagem de Nossa Senhora - (18/12/2002) São José dos Pinhais/PR
“ A paz ! Queridos e amados filhinhos, Sou Maria a Senhora da Rosa Mística a Medianeira de Todas as
Graças.
( o vidente : neste momento todos devem depositar seus pedidos nas mãos de Nossa Senhora ).
Filhinhos, nesta tarde convido a cada um aqui presente, a rezar Comigo pelas famílias. ( o vidente : Nossa
Senhora pede que rezamos uma Ave – Maria pela paz nas famílias ).
Meus filhos, muito Me alegra as vossas orações nesta tarde. Convido-os também a rezarem pela paz na
Igreja. O nosso adversário já se achando derrotado, tenta lançar os meus filhos prediletos um contra outro.
Vós deveis ajudá-los com vossas orações do santo rosário. Muitos de meus filhos prediletos, os sacerdotes,
já não honram mais o seu ministério. Muitos deles pisoteiam Jesus Eucarístico. Reparai filhinhos, reparai.
Sou Maria Rosa Mística, Mãe da Igreja . Como Mãe é o meu dever chama-los atenção, mais muitos recusam
as minhas mensagens...(pausa). Vós deveis dar testemunhos das minhas aparições aqui em São José dos
Pinhais...(pausa).
Filhinhos, convido-os a se prepararem para o próximo ano. Satanás já se achando derrotado, envia os seus
anjos decaídos sobre vós. Eu sendo a Celeste Comandante Rainha dos Anjos, envio até vós as potência
angelicais, na autoridade de São Miguél Arcanjo.
Deveis fazer uso da arma que é o santo rosário. Deveis trazer consigo.
De hoje a um mês, Eu Maria Rosa Mística, trarei até vós um remédio para os vossos males no corpo e na
alma. No dia 18 de janeiro próximo, irei revelar este remédio em que o Céu traz a vós. Assim como escolhi
minha filha Justina em Paris, quero escolher a cada um a ser portadores dessa graça. Por isso deveis rezar
com mais freqüência preparando-se para esse momento.
Alegro-me em ver cada um aqui hoje junto de mim.
(o vidente : neste momento Nossa Senhora olha para cada um. Ela esta recolhendo todos os pedidos).
Meus filhos, grande é a minha preocupação para com o vosso país que também é meu. Amo muito o
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Brasil...(pausa).
Nestes últimos anos, tenho observado que os meus filhos tem recusado a crer nas minhas mensagens. São
as ultimas mensagens que Deus na sua autoridade maior, envia-me como filha predileta, para transmitir os
seus últimos apelos.
Sede vós a minha boca a proclamar a boa nova, avisando que o reino de Deus esta próximo. Não penseis
vós que no próximo ano será um ano de mar de rosas. Há humanidade já caminha para o seu calvário. Não
deveis sentir sois, Eu a Mãe das Dores, estou junto de vós. Rezai, rezai. Ide confessar.
A vós meus missionários, sedes paciente, sedes corajosos e avante. Não cruzeis os braços. Estou junto de
vós. Amem-se, perdoem-se.
(o vidente : neste momento Nossa Senhora ergue sua mão direita ao céu, traçando o sinal da Cruz).
Abençôo-os em nome da Santíssima Trindade ,do Pai, do Filho e do Espirito Santo + .
A vós filhinhos, desejo a paz. Essa paz que só poderá ser encontrada no Sagrado Coração de Jesus, mais
deveis lembrar que sou a portadora da paz a Rainha da Paz. Neste Natal quero Eu trazer o MENINO
JESUS...(pausa).
Mensagem de Nossa Senhora - (22/12/2002) São José dos Pinhais/PR
“ Filhos meus, a paz!
Estou triste pôr ver o quanto é grande o numero de meus filhos desnorteados. Fico triste ao ver muitos de
meus filhos, trilhando pelo caminho da perdição.
O Natal se aproxima e vejo que muitos não estão se preparando para este dia santo. Natal é dia de paz, de
reconciliação e de oração.
Convido-os a rezarem e preparar – se para uma boa confissão. Deveis estar com o coração puro (por meio
da confissão), para receber na noite de Natal, o Menino Jesus. Neste dia, prometo trazer o Menino Jesus;
Príncipe da Paz.
Também convido-os a rezarem pela paz. Rezem por esta nação (Brasil), dias tempestuosos virão...,rezem
pelas famílias, para que obtenha a paz. A violência adentra no seio de cada família. Choro, por ver muitas
famílias se auto - destruindo por meio das drogas, da violência, do divórcio e pela falta de Deus no coração
(pausa).
Neste dia também peço orações para os governantes desta nação (Brasil).
Muitas graças o Senhor poderia ter realizado hoje, se a minha imagem (de 2mt), estive-se no programa de
televisão do meu filho Augusto.
Lamento meus pequenos. Muito me entristece ao ver o que pode acontecer com esta nação. Tenho vindo
até vós e não sou acreditada e nem ouvida. Tenho dado sinais e mensagens, e muitos dizem se tratar de
poder da mente destes que Eu escolhi como meus mensageiros neste terra que é o Brasil. Brasil em que Eu
desde o descobrimento, sou Mãe e padroeira ( consagração já feita por Pedro Alves Cabral ).
Convido-os a trilhar a estrada da salvação. Rezem, confessem, jejuem e ide a santa missa.
O meu repetido convite é que se convertam em tempo.
Dias difíceis se aproxima para esta nação.
Para Augusto :
– O Senhor Deus, tocaria milhões de corações endurecidos. Transformaria milhares de almas gélidas pelo
pecado.
A graça foi barrada, agora resta rezar. A ti filho(Augusto), intercedo e velo por tuas necessidades. Fazes esta
Mãe chorar lágrimas de sangue...poderias ter ajudado esta Mãe a salvar milhares de lares destruídos pelo
divórcio. Centenas de crianças inocentes não seriam abortadas. A minha mensagem seria divulgada ao vivo
para milhões de meus filhinhos.
Lares seriam reconstruídos neste Natal.
Rezai meu pequeno. O ano que se aproxima para ti, será árido e bastante atribulado. Afaste-se desses que
julgam ser teus amigos. Afaste-se das falsas filosofias...
Te amo. Ajuda-me a salvar esta nação(Brasil).
Meus amados, rezem para que este Natal seja muito Santo.
Vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +.A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (25/12/2002) São José dos Pinhais/PR
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São Miguél :
“ Caríssimo, a mando de Deus, venho hoje até vós para lhes apresentar o Menino Jesus...
Nossa Senhora :
Queridos e amados filhinhos, a paz.
Sou Maria Rainha da Paz a Senhora da Rosa Mística.
Filhinhos, hoje o Céu se rejubila em alegria...hoje muitos povos fazem festas para o Messias prometido, o
Emanuel..., mais vejo que muitos corações estão afastado do seu amor (pausa ).
Filhinhos, nesta tarde convidei a cada um a estar aqui hoje na companhia dos anjos e santos.
Vós sois hoje os postares de Belém. Vós sois hoje os pastores de São José dos Pinhais. Vinde, vinde
aproximai do Menino Jesus ( pausa ).
Quanto amor os nossos Sagrados Corações nesta tarde tem a lhes dar. Sintais..., sintais o pulsar dos nossos
Corações em seu coração, é a Mãe colocando em seu coração o Menino Jesus ( pausa ).
Ó São José dos Pinhais, não sejais como Belém ingrata para com o amor de Deus. Deixai que o mesmo
Menino, nasça nesta cidade ( pausa ). Vinde todos adorai o Messias. Cantai cantos novos !
Alegra-se Paraná !
Filhinhos, muito me alegra ao ver vossas famílias reunidas neste dia. Meu coração é consolado por vós.
Acolhei os meus pedidos já feitos aqui. Colocai em pratica todas as mensagens que aqui deixei com carinho.
Viveis no dia a dia.
Muito me entristece filhinhos, ao caminhar por este local e vê – lo desolado., abandonado ( pausa ), vinde
filhinhos , vinde a nova Belém, fazei compania aos anjos e santos.Quantas graças lhes dei, quantos sinais
deixei, quantas lágrimas aqui derramei, quantas vezes caminhei no bosque dos Anjos (pausa). Sim filhinhos,
sim filhinhos; era a presença da vossa Mãe no meio de vós.
Sim filha, era Eu naquele momento que tocava seu ombro. Muitos desprezaram o Meu aroma de rosas,
agora filhos por um breve tempo, muitos de vós não sentirão o Meu aroma, mais não pensais que não
Estou aqui. Aqui Estou , aqui vou ficar...( por 15 dias no bosque não exalou o aroma de rosas, entre
25/12/02 a 09/01/03 ).
Vinde filhos! Nesta tarde também os convido a rezarem Comigo pela paz do mundo. Vós sabeis que a paz
esta ameaçada. Peço orações ao Meu querido filho o Papa João Paulo II. Amai filhos, amai!
( o vidente : neste momento Nossa Senhora ergue o Menino Jesus).
Filhinhos, dias difíceis se aproxima de vós. Em breve muitos de vós se afastarão do caminho que lhes tracei,
porque faltou para vós orações. Hoje rego a vossa fé com as minhas lágrimas que aqui deixo cair ( pausa ).
Amai, perdoai os vossos irmãos.
Aos meus filhos missionários deste Santuário:
Amai, rezai o vosso rosário. Participai das orações aqui por mim pedidas.
Fazei uso da Medalha da Reparação, trazendo-a em seu peito.
Repito:
trazei-a em seu peito com carinho e devoção, repito, trazei no seu peito.
Trazei consigo o santo terço, o escapulário de cor marrom. Quantas vezes Eu lhes pedi filhinhos.
Caros filhos de São José dos Pinhais, sim a mim são caros. O inimigo tenta lhes cegar colocando duvidas e
discórdia.
Brasil! Brasil por mim amado. O s meus olhos se enche de lágrimas ao ver o que se aproxima para este país.
Rezai, fazei penitencia, vá à santa missa e comungai. Dias difíceis se aproxima par o Brasil.
Apareci, deixei mensagens, chorei, manifestei sinais da minha presença e não fui ouvida. Apareci em todos
os estados brasileiros, para lhes chamar ao um sincero retorno a Deus. Poucos foram aqueles que Me
ouviram. Agora filhinhos só lhes resta rezar (pausa ).
Convido-os filhinhos a rezarem para os novos governantes . Não os julga, rezai.
Amo-os, amo-os!
Queridos filhos, convido-os também a ajudar nesta minha obra. Sede portadores dos meus apelos. Divulgai
com urgência as minhas mensagens aqui deixadas.
Filhinhos, ousa a voz da vossa Mãe. Quem vos fala é a vossa Mãe.
Silenciai os vossos corações e seus lábios, para ouvir a jardineira do Altíssimo.
O fim do ano se aproxima filhinhos, e vós sois rosas que devo colher no fim do ano para ornamentar o
trono de Deus Pai. Muito Me entristece porque colherei rosas murchas. Algumas estou regando com as
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minhas lágrimas aqui derramadas (pausa ). Sou Maria a Senhora da Rosa Mística – Mãe das Dores
Sim filhinhos, Eu perdôo-os facilmente.
Imitai – me, sejam humilde, corajosos e vigilantes em vossas orações.
Descruzai os braços filhinhos, avante com coragem. Amo-os.
Curitiba por mim amada!
Amo esta cidade. Filhinhos curitibanos, vinde refugiar-se em Meu Coração Imaculado. Jogai fora todo
orgulho (pausa). Vós não podeis viver sozinhos, amai o vosso irmão.
Vós sabeis que o corpo do Meu Divino Filho, esta sendo mutilado. A Igreja de Jesus esta sendo dividida, o
que vós estais fazendo para ajudar?
Sou Maria Rosa Mística, Mãe da Igreja. E como Mãe filhinhos, é o meu dever chamar a vossa atenção. Rezai
filhinhos por vossas famílias ( pausa ).
( o vidente : neste momento Nossa Senhora ergue o Menino Jesus onde Ele ira nos abençoar. Neste
momento os quatros anjos se colocam de joelhos. Nossa Senhora também vai nos abençoar).
Abençôo-os nesta tarde, deixando sobre vós a minha benção maternal de um santo e Feliz Natal. Pai, Filho
e Espirito Santo +. Amém, amém, amém.
Ficai todos na paz de Nosso Senhor Jesus Cristo.”
Mensagem de Nossa Senhora - (01/01/2003) São José dos Pinhais/PR
“ Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
A paz. Meus filhos, sou a Imaculada Conceição. Filhinhos, quanta tristeza vejo em vossos corações. Nesta
tarde peço-vos silêncio de coração. Ousa o clamor urgente de vossa Mãe. Ainda ouso murmúrio em vossos
corações filhinhos.
Meus filhos amados, amo-os. Sou vossa mãe a Rainha da Paz. Sou o vosso refugio filhinhos.
Convido-os nesta tarde filhinhos, a serem portadores da minha paz, portadores da minha mensagem.
Filhinhos levantai os olhos para mim, sou Maria vossa mãe.
Filhinhos, neste novo ano que hoje se inicia, iniciam-se também dias decisivos para vossa conversão.
Choro filhinhos, choro por ver que muitos de meus filhos estão se afastando do meu olhar materno.
Permanecei junto dessa mãe. Chamo-os pelo nome (pausa).
Vinde filhinhos, vinde refugiar-se embaixo do meu manto. Filhinhos, vós sabeis que os anjos decaídos estão
soltos...Muitos de vós serão tentados ( pausa ).
Perseverem filhinhos em vossas orações.
Filhinhos, levantai os olhos para mim. Sou a Saúde dos Enfermos. Sou o bálsamo que o Senhor deseja
colocar sobre vossas feridas. Feridas essas causadas pela falta de perdão.
Amai, amai e deixai ser amado.
Sou a Imaculada Conceição..., vós não podeis ver a lua que trago hoje embaixo dos meus pés... Sou a
Celeste Comandante... Abandonai o fardo pesado dos vossos pecados e retornai para o Senhor. Repito:
abandonai os vossos pecados.
Meus filhos amados, não sintam sois, como Eu lhes prometi, envio hoje a potência angelical, os meus anjos
estão junto de vós, diante dos vossos sofrimentos.
Muito Me entristece filhinhos, que dias decisivos se aproxima, não tenhais medo. Não quero lhes
amedrontar. Convido-os a rezarem Comigo (pausa).
O nosso adversário, já se achando derrotado, tenta lançar os meus filhos prediletos um contar o
outro...Preciso de vós filhinhos...
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. Ficai em paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (08/01/2003) São José dos Pinhais/PR
Mensagem para os sacerdotes
“ Queridos filhos, neste dia convido-os a rezarem Comigo pela paz. ( pausa ).
Filhos meus, também peço-vos orações para a Igreja local ( arquidiocese ). Ela esta cada vez mais tentada
pelo nosso adversário. Os meus filhos prediletos não querem acolher as minhas mensagens de alerta. Peçovos um sincero abandono a Deus o mais rápido possível.
Filhos meus, a Igreja do Brasil ( católica ), atravessara momentos de grande dificuldade e de perigo.
Convido todos os meus filhos prediletos ( sacerdotes ),a consagrarem ao Meu Coração Imaculado. É por
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das minhas aparições em São José dos Pinhais, que tenho chamado a atenção de todos os meus filhos
prediletos não só do Brasil, mais do mundo inteiro. Sou a Mãe da Igreja a Senhora da Rosa Mística.
Filhos meus, refugiem-se em meu Coração Imaculado o mais rápido possível, pois tempos de purificação e
de tribulação aproxima-se de vós.
Filhos prediletos, olho com amor para vós e só recebo desprezo.
Meus filhos prediletos, vós deveis saber que o erro do ateísmo teórico e pratico, tem se difundido no seio
da igreja e tem levado muitos de vós a viverem o desprezo a Deus. Isso tem Me entristecido muito. Choro !
Vós sabeis que choro, mais não quereis acreditar.
Tenho vindo a São José dos Pinhais para vos chamar a uma sincera Obediencia a Deus.
Filhos meus, pregai o Evangelho com coragem e sem medo. O fieis necessitam de pastores a guia-los.
Estou vindo a São José dos Pinhais, para intervir sobre a catástrofe que ameaça a igreja do Brasil ( católica),
por isso necessito de ajuda filhos prediletos. Não vireis as costas para os meus apelos, pois mais tarde
muitos de vós se lamentarão.
Rezem e propagai o santo rosário em suas paroquias.
Meus filhos prediletos, não impeçais que os fieis vão a São José dos Pinhais, local onde Estou vindo a terra
pela ultima vez. Amo-vos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. A paz. ”

Mensagem de Nossa Senhora - (10/01/2003) São José dos Pinhais/PR
Mensagem para os sacerdotes
“ Querido filho, neste dia convido-te a rezar Comigo pelos meus filhos prediletos ( sacerdotes ) desta
arquidiocese. ( pausa ).
Meu filho, desejo que leves aos bispos desta igreja o seguinte recado :
_ Meus filhos prediletos, Sou Maria Mãe de Jesus a Senhora da Rosa Mística.
Filhos meus, desejo que caminhes Comigo e com Meu Castíssimo esposo José, enquanto a tempo. Vós
deveis saber que dias difíceis se aproxima para toda Igreja. O Senhor Me coloca com um barco seguro que
todos vós deveis entrar, pois a tempestade que virá para igreja , fará dela quase destruída e com isso
muitos sacerdotes abandonarão seu ministério.
Meus filhos amados, é em Meu Imaculado Coração que deveis repousar. É em Meu Imaculado Coração que
deveis depositar toda a vossa dor.
Muitos de meus filhos prediletos caíram num mar de lama. Meus bispos, voltai a vos preocupar com os
meus filhos prediletos e com os fieis. Vós sois os pastores desta Igreja.
Defendei-a dos assaltos dos lobos ferozes ( seitas ), que hoje cresce de uma forma assustadora.
Reparem meus filhos, como crescem o numero de seitas nessa arquidiocese. A escuridão se torna cada vez
mais profunda, os erros se difundem e o pecado se alastra.
Cuidai do rebanho que o Senhor lhes confiou. Meus filhos, conduzi-os a pastagens seguras, nutri-os com a
palavra de Deus, com a oração e curai-os com a sacramento da reconciliação e os apascentai-os com Pão da
Eucaristia.
O Meu Coração Imaculado quer salvar toda esta Igreja ( pausa ).
Acolhei o que vos peço por meio desta filho. Acreditai, é vossa Mãe que vos fala com grande preocupação.
Vos amo.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. A paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (12/01/2003) São José dos Pinhais/PR
Mensagem para os sacerdotes
“ Meus filhos, mais uma vez venho estar no meio de vós para ajuda-los a caminhar seguro, por essa estrada
em que muitos de meus filhos prediletos estao se deixando se seduzir pelo nosso adversário. Acreditai nas
minhas palavras de Mãe.
A igreja de Meu Divino Filho, reflorescera, quando o Meu Imaculado Coração triunfar por completo e a luz
voltará a brilhar na sua igreja, mais antes disso, deveis saber que ela (igreja), já sob o seu calvário. Sou a
Mãe das Dores. Estou com vós.
Não venho lhes trazer medo, mais também não posso esconder de vós a verdade. Sofro quando vejo os
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meus filhos prediletos rejeitando a Deus e caminhando para uma vida vazia e desesperada.
Chorei e choro ao ver os meus filhos prediletos semeando discórdia e negando a minha presença na Igreja.
A igreja passara por profundos sofrimentos ( pausa ). Ao meu filho Dom Pedro, peço vossa ajuda . Desejo
que reunas todos os meus filhos prediletos e anuncie a eles o meu triunfo. Preciso da ajuda de todos eles.
Por isso daqui em diante, a minha ação se tornara mais forte e mais extraordinária. Acolhei com alegria a
minha mensagem. Desejo que neste ano a minha imagem da Luz dos Pinhais, volte a peregrinar por todas
as paroquias desta arquidiocese. Desejo que renasça a fé mariana que já esta a muito tempo adormecida (
pausa ). Eu sou a aurora que surge para anunciar a chegada do Meu Filho. Uni-vos todos a vossa Mãe do
Céu. rezai.
Vos abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo + Ficai em paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (15/01/2003) São José dos Pinhais/PR
Vidente:
Nossa Senhora esta presente com São Miguel e o Arcanjo traz em sua mão a Eucaristia prometida.
Peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados...Nossa Senhora esta sobre esta pequena árvore, dando-nos
a graça de sentirmos o seu aroma de rosas.
Neste momento Nossa Senhora abre o seu manto, mostrando o seu Imaculado Coração...a chama do seu
amor esta nos aquecendo...
( momentos antes da aparição o céu estava todo coberto com nuvens escuras. Segundos antes de Nossa
Senhora aparecer, as nuvens se abriram e ocorreu o fenômeno no sol ).
Nossa Senhora:
“ A paz. Sou Maria Mãe de Jesus a Senhora da Rosas Mística.
Queridos e amados filhinhos, é com grande alegria que Me faço presente no meio de vós. Convido-os a
rezarem pela paz filhinhos.
O vidente:
Nossa Senhora inicia o Pai – Nosso.
O vidente responde:
que estais no céu, santificado...
Nossa Senhora:
Obrigada por terem correspondido o meu chamado nesta tarde. Sou a Mãe do Amor.
O vidente:
Nossa Senhora nos pede que apresentemos os nossos pedidos a Ela, para que Ela possa colocar em seu
Coração( pausa)
Nossa Senhora:
Amo-os. Com este amor nesta tarde, quero abençoar a cada filho que chamei pelo nome( pausa ),rezai,
rezai o vosso rosário diariamente para obtereis a paz tão desejada.
( neste momento o Arcanjo São Miguel da a Eucaristia ao vidente ).
Sou a Rainha da Paz, sou o Refugio dos pecadores filhinhos.
Amem-se, perdoem-se. Caros filhos, sim a mim são caros ( pausa ).
O vidente:
neste momento Nossa Senhora transmite uma mensagem ao Dom Pedro.
Nossa Senhora:
Meu filhos Eduardo, mais uma vez venho lhe pedir que leves ao bispo Dom Pedro a seguinte mensagem:
Querido filho, desejo que aqui nesta arquidiocese de Curitiba, se difunda a
devoção do santo rosário com mais fervor. Quero que se multiplique por todas as
paroquias os cenáculos. Quero lhes oferecer a Minha ajuda.
A missão que o Pai te confiou foi de levar ao Meu Coração muitas almas. Almas que estão expostas a
muitos perigos.
Agradeço a tua consagração ao Meu Imaculado Coração. Agradeço a tua disponibilidade em caminhar por
estas terras, levando a boa nova . Não quero que tu se sentas sois na velhice. Deves saber que a carne
envelhece, mais o espirito já mais. Se estiveres em sintonia com o Pai, já mais o teu espirito ira envelhecer.
Meu filho, peço-te mais orações para o meu Papa que é cada vez mais isolado, zombado, criticado etc. Meu
filho, a Igreja é chamada a viver as horas da sua paixão e cruenta imolação.
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Sou Maria, Mãe de Jesus.
Amo-te. Abençôo-te em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
Nossa Senhora:
A vós filhinhos, convido-os a serem portadores da minha paz e testemunhas das minhas mensagens aqui já
ditadas com tanto carinho. Vós sabeis que choro filhinhos. O que vós tendes feito para enxugar o meu
pranto aqui ?
A estes aqui presentes, deixei adentrar em meu Coração nesta tarde, para sentir o quanto lhes amo
filhinhos...
Filhinhos, recordais comigo hoje a minha aparição em Beauraing na Bélgica, la muitos não me ouviram, e
nem acreditaram nos meus sinais...
Em Beauraing deixei os meus filhos verem o meu Coração Dourado, a chama do meu amor. Hoje vós
tivestes a alegria de ver o meu Coração Imaculado. Adentrastes hoje em meu Coração filhinhos. Amo-os.
Acreditai que sou Eu a vossa Mãe que vos fala.
Sim filhinha, a paz teres com a reza diária do santo rosário em teu lar.
Filhinhos, a minha preocupação aumenta a cada dia. O meu pranto aumenta... vós não podeis ver as
minhas lágrimas que faço descer dos meus olhos neste momento. Mais podeis contemplar em minha face
da Rosa Mística, a onde me faço presente 24 horas com meu Divino Filho em minhas mãos. São lágrimas
de dor filhinhos, ao ver o que espera da humanidade. Sou a Porta do Céu, a Estrela da Manhã a Mãe da
Evangelização.
O vidente:
neste momento vamos estender nossas mãos e cantar um canto a Nossa Senhora...
Nossa Senhora:
Abram-se a graça do meu amor.
O vidente:
Rezo com os fieis três Ave – Maria. Com um gesto de humildade a Mãe beija estas pedrinhas que recolho
do chão.
Nossa Senhora:
Filhinhos, sinta nestas pedrinhas o quanto lhes amo. Fazei dela uso em vossos lares, fervendo-as como chá.
Muitas graças obtereis com a água fervida destas pedrinhas. Amo-lhes.
A vós aqui presentes, dêem testemunhos o quanto lhes amo. Vós aqui hoje não estavas preparados para
receber Meu Divino Filho feito pão. Mais não entristeceis.
Em breve o meu Divino Filho chamara a cada um, e perguntara quais são as suas obras...Preciso
ir...Abençôo-os em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.A paz!
Mensagem de Nossa Senhora - (18/01/2003) São José dos Pinhais/PR
Nossa Senhora:
A paz! Queridos e amados filhinhos, Sou uma Mãe preocupada. Deus Me envia até vós ( pausa ).
Filhinhos, ainda ouso murmúrios em vossos corações. Silenciai pôr completo toda duvida para com a Minha
presença hoje no meio de vós. Acreditai, sou Maria Mãe de Jesus e Mãe de Todos os povos. Obrigada por
terem correspondido ao Meu chamado nesta tarde. Como Eu lhes prometi, trago a vós hoje o remédio para
os vossos males físicos e espirituais (pausa).
Eduardo:
Nossa Senhora esta vestindo uma túnica branca e um manto azul. Nossa Senhora traz em sua direita um
coração. É o seu Imaculado Coração. Ela mostra o seu Coração em chamas. É a chama do seu Amor...neste
Coração há uma espada...gotas de sangue caem sobre sua túnica ( pausa ).
Nossa Senhora:
Filhinhos, recordai hoje Comigo a minha aparição a minha filha Justina em 1.840 na casa de retiro de São
Vicente de Paulo em Paris. Nada de novo venho lhes trazer filhinhos. Vós já tendes o remédio para os
vossos males, mais não fazeis uso dele.
Apresento-lhes o Escapulário de cor Verde. Quantas graças filhinhos, podeis obter através deste
escapulário que lhes dou com tanto carinho.
Observai filhinhos, que até a natureza se silencia para ouvir a vossa Mãe do Céu.
Porque vós não fazeis silencio?
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Dias difíceis se aproxima para vós ...Nesta tarde também convido a cada filho a rezar Comigo pela paz em
vossas famílias.
Eduardo:
Nossa Senhora inicia o Pai – Nosso...
Hoje Nossa Senhora não só revela para uma pessoa este escapulário, como foi o caso da irmã Justina, mais
para todos nós aqui hoje. Diz Nossa Senhora que houve muitas barreiras para divulgar este escapulário em
1.840...Hoje Nossa Senhora convida a cada uma aqui hoje, para serem apóstolos do escapulário de cor
verde.
Nossa Senhora:
Filhinhos, com o uso deste Meu escapulário, vós podereis obter inúmeras curas milagrosas (pausa),
inúmeras conversões podereis obter em vossos lares.
Eduardo:
Diz Nossa Senhora que o Escapulário Verde, não é o mesmo de cor marrom. O escapulário de cor marrom,
dá-nos a graça de não ir para o inferno, se estivermos com os sacramentos em dia.
Ela diz que o escapulário verde serve para curas e conversões.
Ela também nos diz o porquê vem hoje aqui em São José dos Pinhais, nos falar sobre o escapulário de cor
verde. Nossa Senhora diz que é uma grande graça a mando de Seu Divino Filho. A graça da conversão pôr
meio deste escapulário.
Muitas pessoas não fazem o uso deste escapulário. Nossa Senhora nos pede hoje reparação para este
escapulário que não esta sendo divulgado como Ela gostaria que fosse, pôr mais que a Igreja abençoou em
1.863 e 1.870.
Ela nos pede que providenciemos um escapulário de cor verde para trazermos junto ao corpo. Nossa
Senhora também fala que uma vez abençoado pelo padre, podemos trazer junto conosco...
Nossa Senhora agradece as pessoas que foram pontuais a esta aparição e lamenta as pessoas que não
vieram preparadas ( confissão ) para este momento de graças ( pausa ).
Nossa Senhora:
Filhinhos, vós tendes sinais suficientes para acreditar na Minha presença no meio de vós.
Mais uma vez convido-os a reza diária do santo rosário (pausa).
Oração – sacrifico e penitencia também vos peço nesta tarde.
Divulgai, divulgai a minha presença nesta local.
Sou a Mulher vestida de Sol, com a lua embaixo dos meus pés.
Abençôo-os deixando sobre vós a minha benção maternal, Pai, Filho e Espirito Santo +.”
OBS : No dia 18 de dezembro de 2.002, Nossa Senhora revelou ao estigmatizado irmão Eduardo Ferreira no
Santuário de Nossa Senhora Rosa Mística em São José dos Pinhais – Paraná, que no dia 18 de janeiro de
2.003, daria – nos um remédio para os males físicos e espirituais.
Na tarde do dia 18 de janeiro de 2.003, a capela do Santuário já estava lotada para esperar a aparição da
Santíssima Virgem Maria. A aparição ocorreu às 16 horas conforme a Mãe Celeste havia marcado.
Mensagem de Nossa Senhora - (29/01/2003) São José dos pinhais/PR
Nossa Senhora:
“Paz! Sou Maria Rainha da Paz a Senhora da Rosa Mística, o Refugio dos Pecadores.
Filhinhos, nesta tarde mais uma vez convido-os...
Vidente:
Nossa Senhora esta chorando...
Nossa Senhora:
Sim filhinhos, convido-os a rezarem pela paz...vós sabeis que a paz do mundo esta ameaçada. Preciso de
vós mais do que nunca. Rezai o rosário diariamente!
Ó filhinhos, vós sabeis que choro, vós não podeis ver as lágrimas que descem dos meus olhos, mais choro
sobre vós, convidando-os a mudarem de vida, que voltem ao Pai por meio das minhas mãos santas e
imaculadas.
Filhinhos, sou uma mãe incansável, vós sabeis que repito a mesma canção: convertei-vos, convertei-vos
sem demora (pausa).
Ó minhas crianças, vinde, vinde todos refugiar-se em baixo do meu manto.
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Sim filhinha, perdôo! Vós sabeis que sou uma mãe que perdôo facilmente (pausa). Rezem, rezem.
Desejo que cada família aqui hoje, imite a Sagrada Família. Sejam portadores da paz em vossos lares.
As mães aqui presentes: seja equilíbrio em vossos lares.
Amai o vosso esposo, amai os vossos filhos.
Convido todos os filhos aqui presentes a se unirem em oração pela paz no mundo,pela paz no Brasil, este
país que também é meu.
Consagrai filhinhos cada dia este país ao meu Imaculado Coração.
Filhinhos, não deixeis vossa conversão para amanhã, convertei-vos hoje.
Obrigada por terem correspondido ao meu chamado nesta tarde.
Amo a cada filho e com esse mesmo amor, deixo sobre vós a minha benção maternal de uma mãe amorosa
e preocupada.
Vidente:
Coloque todos os objetos para Nossa Senhora abençoar...Nossa Senhora ergue seus olhos para os Céus e
pede a Deus sua benção.
Nossa Senhora:
Abençôo-os em nome da Santíssima Trindade que é o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém,
amém.
A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (12/02/2003) São José dos Pinhais/PR
15 aniversario das aparições de N.Sra ao Eduardo
“ Meus filhos, a paz !
Sou Maria Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
É com grande alegria que Me faço presente no meio de vós hoje.
Abra os vossos corações ao Meu amor maternal.
Filhinhos, recordais Comigo hoje a minha primeira aparição a este meu filho ( pausa ). Com grande foi a
minha alegria em aparecer no vale do Itajaí ( pausa ).
Filhinhos, muito Me entristece ao ver o povo Itajaiense desprezando esta aparição como Rainha da Paz –
Medianeira de Todas as Gracas. Lá Deus na sua infinita Misericórdia, desejou que Eu sua serva, vie - se a
terra pela última vez para amenizar os castigos que lá iria acontecer...
Chorei, manifestei sinais do Meu grande Amor, ditei mensagens de carinho e de esperança. Foram poucos
os que acolheram os meus apelos. Agora aqui filhinhos, convido-os a rezar pelo vale do Itajaí...naquela
cidade portuária, esta Mãe veio a terra com o Coração aflito convidando os meus filhos, a abandonarem o
pecado, largando as drogas e a prostituição. Poucos , sim; poucos foram aqueles filhos que Me ouviram.
Hoje filhos, o que Me resta é chorar...Fui caluniada e perseguida por muitos dos meus filhos prediletos e
almas consagradas.
Vós aqui sois um povo escolhido e amado por Deus. Aqui em São José dos Pinhais – Paraná, Deus mais uma
vez na sua infinita Misericordia, desejou reparar a minha aparição no vale do Itajaí; como Rainha da Paz –
Medianeira de Todas as Gracas. Sim filhinhos, colocai em prática todas as minhas mensagens lá ditadas
com carinho.
Vós sabeis que são mensagens urgentes para toda humanidade e região local ( pausa ).
Filhinhos, não deixai que aqui aconteça o mesmo, por isso convido-os a oração fervorosa do santo rosário e
a uma mudança de vida para DEUS. Rezai o vosso rosário diariamente com esta Mãe. Vós sabeis que sou
uma Mãe preocupada e amorosa. Vós sabeis que quando rezares o rosário, estais diante desta Mãe. Não
venho só, venho com os anjos (pausa ).
Meus filhos, o momento é agora, convertam-se. Voltai para Deus através desta Mãe que hoje aqui chora
(pausa ).
Filhinhos, esta lágrima em meus olhos, são lágrimas de alegria, por vê – los hoje aqui reunidos junto desta
Mãe. Amo – os.
Filhinhos, com o Coração aflito nesta tarde; peço-vos não vos afastei desta Mãe. Vinde, vinde logo; vinde
refugiar –se em baixo de meu manto. Sou o Refugio dos pecadores. Sou a Porta do Céu. Sou a Senhora da
Rosa Mística – Mãe da Igreja e Mãe de vossas vidas.
Óh filhinhos, se vós soubésseis o quanto lhes amo, chorarias de alegria neste momento.
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Abençôo-os em nome da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espirito Santo +.
Filhinhos, convido-os a amarem. Rezem. A paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (19/02/2003) São José dos Pinhais/PR
Nossa Senhora:
“ Queridos filhos, paz !
Sou Maria Imaculada a Senhora da Rosa Mística.
Convido-os a rezarem Comigo pela paz, não só pelo mundo; mais também para as vossas famílias.
Paz. Convido-os adentrarem hoje em
Meu Coração Imaculado que é o jardim da Santíssima Trindade.
Vinde!
Vidente:
Neste momento Nossa Senhora começa a recolher os nossos pedidos...
Nossa senhora:
Filhinhos, nada de novo venho lhes pedir. Deveis viver as minhas mensagens aqui ditadas com tanto
carinho. Colocai – as em pratica no dia- a – dia. Mais uma vez convido-os a serem portadores da minha paz
a onde forem. Amem! Perdoem.
Filhinhos, ainda vejo em vossos corações o ódio. Lançai fora filhinhos tudo que contamina o vosso coração.
Sou a jardineira do Altíssimo. Nesta tarde quero ofertá-lo a Deus Pai. Por isso hoje filhinhos, convido-os a
abandonarem o pecado. Vós sabeis que a cura de muitas enfermidades, esta no perdão...por isso hoje
convido-os a perdoarem o próximo e também a Deus. Vós sabeis que Eu perdôo-o facilmente filhos.
Rezai o vosso rosário diariamente. Também os convido a rezarem pelo meu filho o papa João Paulo II.
Quanta alegria este filho tem dado a Mim; mais agora proclamando o ano ao santo rosário desta Mãe.
Convido a cada família hoje aqui, a serem um cenáculo vivo em vossos lares. Preciso de cada um (pausa).
Oração, sacrifício e penitencia vos peço.
Abençôo – os em nome da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espirito Santo +.
Obrigada por terem hoje correspondido ao apelo desta Mãe. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (01/03/2003) São José dos Pinhais/PR
" Filho meu, a paz !
Neste ano Eu vossa Mãe Imaculada, convido-os a rezarem Comigo pela no mundo e pela paz nas famílias.
Filhinhos, mais do que nunca, agora é a hora de rezar o santo rosário pela paz. Com a ajuda do meu filho
amado o papa João Paulo II, proclamando este ano do rosário, vossa Mãe surge como a Aurora em ordem
de batalha. Vão meus filhos, levai as minhas mensagens aqui ditadas a todos os meus filhos que se acham
perdidos. Com o vosso testemunho, muitas almas voltarão para o Senhor. Levai com urgência os meus
apelos a todas as cidades brasileiras, anunciando-os o Meu Amor. Não vos sintais sós. O Meu esposo o
Espírito Santo, abrirá todas as estradas para vocês proclamar a boa nova.
Aos meus filhos sacerdotes, vão com coragem também anunciar os meus apelos.
Filhinhos, desejo que o rosário seja um companheiro em vossas vidas. Rezai - o com devoção. Lembrai que
a minha vitória acontecerá com o triunfo de Meu Coração sobre o mau que há na humanidade.
Caminhem filhinhos com coragem. Rezai pelo Papa...
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo +. A paz. "
Mensagem de Nossa Senhora e de Nosso Jesus Cristo - (12/03/2003) São José dos Pinhais/PR
Nossa Senhora:
“ Paz ! Meus filhos , sou Maria Rainha da Paz a Mãe e Senhora da Rosa Mística.
Oração, jejum e penitencia vos peço neste dia. Acolha filhinhos com carinho o meu pedido que faço nesta
tarde.
Vidente : Nossa Senhora se coloca de joelhos para ouvir seu Filho falar.
Jesus:
Óh almas ! Sou vosso Deus. Sou vosso Salvador. Sou o crucificado.
Amados filhos de minha santa Mãe e desse Deus que vos fala ( pausa ).
Acolhei o que vos falo nesta tarde. Vinde, vinde para os braços de vosso Deus. Vós sabeis que sou o único
Mediador com o Pai. Também vós sabeis que os pés da cruz entreguei minha santa Mãe como Medianeira.
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Diante de Mim, Ela intercede pôr toda humanidade. Humanidade esta que caminha no vale de lágrimas,
num vale de trevas, num vale de pacatos ( pausa ).
Óh almas! Óh almas que muito fere o meu Sagrado Coração e o Coração Imaculado de minha santa Mãe.
Desde o século 19, tenho enviado minha santa Mãe a quase todos os países, para vos alertar, para vos
chamar a conversão. Poucos acolheram os seus rogos.
Óh filhos, vós sabeis que a taça da minha justa ira, já transbordou sobre toda humanidade...
Maria minha santa Mãe, se coloca de joelhos como agora esta...intercedendo por cada um de vós. Acolhei
os rogos desta Mãe! Vinde até Ela e com certeza Ela lhes trará até Mim. Tenho atendido milhares de
pedidos que a humanidade tem feito através de suas lágrimas maternais; desde os pés da Cruz. Amai,
respeitai esta mulher.
Maria é a Mãe Co – redentora e Mãe Medianeira. É a Mãe Rosa Mística. Vinde óh almas.
Nossa Senhora:
Filhinhos, mais uma vez venho com o coração aflito. Repito-vos: convertei-vos sem demora.
Sim! Sim filha, acreditai é a vossa Mãe que vos fala. Sou a mesma de Lourdes, Fátima e agora aqui a Rosa
Mística. Amo-vos.
Filhinhos, convido-os mais uma vez a jejuarem pela paz na humanidade. Vossos dias estão contados pelo
Pai. Por isso meus amados, rezem, rezem. Não dêem brecha para o nosso adversário que tenta semear
sobre vós a discórdia. Vinde para os braços de vossa Mãe Imaculada.
Vinde, repousai vossa cabeça em meu seio materno. Aqui estou meus amados. Aqui estou à espera – los.
Agradeço a cada um que aqui hoje veio orar pela paz. Deixo sobre cada um e sobre vossas famílias, a minha
benção maternal.
Filhinhos, muito Me entristece ao ver um de vós cair no purgatório. Rezai meus amados.
Trazei junto consigo o escapulário de cor marrom que fiz conhecer ao meu filho Simão Stock. Desfrutai
desta graça ( pausa ).
Vão meus amados. Ide reconciliar com o proximo e Deus com no confessionário. Quanta alegria cada um de
vós dá a esta Mãe, quando confessais.
Quero um dia, vê – los todos em volta de Meu Imaculado Coração. Assim como todos aqui estão hoje.
Ó meus pequenos, se todos vós soubésseis o quanto vos amo, com certeza; chorarias de alegria.
Tenho deixado neste local, muitas provas de meu amor. Tenho Me manifestado em minha imagem que
aqui se encontra. Tenho chorado...,tenho caminhado no meio de vós. Tens a graça de sentir o meu suave
aroma de rosas.
Através da minha intercessão, muitos de vós tem recebido graças. O que recebo de vós? Só injurias!
Vós sabeis que perdôo facilmente. Meus pequenos, imitai a vossa Mãe. Perdoai o vosso proximo. Rezai
pelo vosso proximo. Só assim juntos construiremos um mundo mais de paz....
Deixo sobre vos a minha benção maternal. Pai, Filho e Espirito Santo +.”
Vidente: Jesus logo após continuara a falar. Prometeu que todos que divulga –se as lagrimas de sua santa
Mãe, na hora da morte não agonizarão. Sua santa Mãe, será para este filho, a Porta do Céu. Advogada na
hora do juízo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (18/03/2003) São José dos Pinhais/PR
“ Meus filhos, a paz !
Neste dia, convido-os juntos Comigo, a rezarem pela paz. Rezem, rezem.
Os comentários sobre a guerra, não pode perturbar a vossa paz. Por isso deveis rezar e não penseis em
guerra. Tende confiança em Jesus que esta no meio de vós. Os marcados com o SINAL do Cordeiro, já estão
sendo convocados para a batalha que iremos travar com o maligno.
Filhos, o meu pedido continua, convertei – vos, convertei –vos.
Faça com amor tudo o que Eu lhes pedir, pois só quero o vosso bem. Não percais tempo com coisas desse
mundo. Rezai pela paz. Reze pela conversão de meu filho padre X.
Filhinhos, tornai a ler todos os dias pelo menos um mensagem que Eu já vos deixei. Só assim, sabereis quais
são os meus pedidos. Torno a vos dizer, o purgatório é uma penumbra e lá também é sofrimento. Rezai.
Anunciai sem medo as minhas mensagens aqui já deixadas.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. A paz. ”
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Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (19/03/2003) São José dos Pinhais/PR
“Meu pequeno filho!
Neste dia Eu o Senhor desejo lhes falar sobre algumas calamidades que se avizinha de vós. Não vos quero
amedrontar, mais sim avisá-los para que se refugiem em nossos Sagrados Corações.
Muito em breve terrores serão vistos perto de vós. Sede orante e vigilante.
Nesta quaresma quero Eu o Senhor, quero banhá-los em meu preciosismo Sangue.
Os vossos sofrimentos pela minha causa serão consolos para Mim. As vossas reparações serão bálsamo
para as minhas Chagas. Meus filhos, através do vosso testemunho quero salvar muitas almas. Vivam no
meu Amor de Pai.
Dêem espaço em vossos corações para Mim. Não faz mais Minha Santa Mãe chorar. Esvaziai vossa mente
de toda duvida para Comigo. Eu vos amo e quero bem. Jesus.”
Mensagem de São José - (19/03/2003) São José dos Pinhais/PR
“Neste dia em que a igreja da Mim honra e louvores, quero Eu desde já abençoá-los. Quero também dizerlhes que Jesus esta indignado com as desobediência que há aqui na Igreja do Brasil...
Neste ano, Jesus derramará sua justiça sobre o clero e de modo especial; para aqueles que são Judas em
sua Igreja.
É necessário meu filho que a Igreja do Brasil faça muita reparação ao Sacratíssimo Coração de Jesus e de
sua amada Mãe. Os ultrajes contra Maria Santíssima continuam aumentando. Os seus filhos prediletos que
se dizem consagrados ao seu coração, continuam a ferir seu Coração Imaculado. Por isso Jesus, já vem
dando um basta para tudo isso...
Sua Santíssima Mãe, aqui no Brasil deve ser amada e respeitada. Diga a todos que honrem o Coração
Imaculado de Maria. Não esqueçam que Ela é Mãe e Rainha desta nação. São José.”
Mensagem de Nossa Senhora - (22/03/2003) São José dos Pinhais/PR
“ Queridos filhos!
Em primeiro lugar quero Eu agradecer particularmente em nome de Jesus, os sacrifícios oferecidos neste
inicio de quaresma. Também agradeço todos aqueles filhos que de uma forma ou de outra, estão
trabalhando nesta minha obra. Jesus meu Divino Filho esta muito feliz com o esforço de cada um. Continue
perseverando nas vossas orações.
Também hoje gostaria de ensiná-los a rezar à jaculatória: BENDITA SEJA SANTA IMACULADA CONCEIÇÃO
DA VIRGEM MARIA MÃE DE DEUS.
Insisto nesta jaculatória, pois muitos de vos poderão consolar o meu Coração.
Quero que rezem durante nove meses esta jaculatória, intercalando em cada uma a Ave – Maria. Deveis
fazer 24 vezes ao dia, durante nove meses. Deveis iniciar no dia 24 de março próximo, terminando no dia
24 de dezembro. Foi o período da minha gestação aqui na terra.
Também lhes peço que sigam com amor as mensagens que aqui continuo ditando. Colocais em pratica no
dia-a-dia. Eu os amo e anseio por dias melhores.
Meus pequenos, decidam-se viver junto desta Mãe, caso contrario muitos sofrerão nas garras do maligno.
Sejam autênticos diante de Deus. Não esperem recompensas aqui na terra.
Deixo sobre vós a minha benção maternal.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do espírito Santo. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (26/03/2003) São José dos Pinhais/PR
“ Queridos filhos, paz!
Nesta tarde mais uma vez, convido-os a rezarem pela paz. Rezem com o coração o santo rosário. Só assim,
podereis afastar de vós a guerra (pausa).
Meus pequenos busquem a santidade! Deus lhes ama e Eu também.
Tenha esperança. Dias melhores se aproxima. Sou vossa Mãe e é o meu dever chamar a vossa atenção.
Amem-se!
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Deus mais uma na sua infinita misericórdia tem chamado os meus filhos por meio das minhas aparições
neste local. Vinde meus filhos, convertei-vos sem demora.
Essas são as mesmas palavras que ontem deixei na paróquia de São Tiago Maior em Medjugorje.
Sou a Rainha da Paz. Sou a Virgem Dolorosa. Sou a Porta do Céu.
Rezem! Mais uma vez convido-os meus filhos aqui presentes a jejuarem pela paz (pausa).
Rezem, rezem! Torno a repetir: sem oração não poderei ajudá-los, por isso, rezem.
Deixo sobre vós a minha benção maternal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Fique todos na paz do meu Divino Filho.”
Mensagem de Nossa Senhora - (02/04/2003) São José dos Pinhais/PR
“ Queridos, sou Maria Mãe de Jesus e também vossa Mãe; a Senhora da Rosa Mística.
Vidente: Nossa Senhora neste momento, olha para cada um aqui presente.
Nossa Senhora: Meus filhos, grande é a minha preocupação para com a vossa nação, o Brasil.
Convido-os hoje a rezarem Comigo pela paz.
Vidente: Nossa Senhora irá rezar conosco, um Pai – Nosso pela paz.
Nossa Senhora: Meus filhos, mais uma vez insisto que rezem o santo rosário em vossos lares. Vós sabeis
que esta oração tem poder e afasta de perto de vós os espíritos infernais e também a guerra. Rezem,
rezem.Sou a Virgem do Rosário. Sou a Virgem Dolorosa.
Meus pequenos e frágeis. Sim, vós sois frágeis na fé. Vinde meus amados. Vinde para os braços de vossa
Mãe.
Vidente: Nossa Senhora neste momento chora...
Nossa Senhora: Meus pequenos, já vos disse em mensagens passada, que dias difíceis se aproxima para
vós. O que vós estais fazendo? Meus amados, convertei-vos, convertei-vos.
Vós sabeis que tenho chorado até lágrimas de sangue. São poucos aqueles filhos, que estão reparando as
minhas lágrimas. Tenho sofrido pôr causa de vossos pecados. Ó minhas crianças, aproximai da mesa da
Eucaristia (pausa). Saciai deste pão que é Meu Divino Filho, presente na Eucaristia. Amai!
Vidente: neste momento Nossa senhora passeia em nosso meio.
Nossa Senhora: Minhas crianças, muitos de vós esperam novas mensagens; mais Eu já lhes dei provas do
Meu Amor para convosco. Chorei, deixei mensagens, manifestei sinais da minha presença; e poucos foram
aqueles que acolheram. Rezai.
Peço aos meus filhos aqui presentes, que perseverem em vossas orações. Comungai com freqüência. Jejuai
pela paz. Fazei uso dos objetos bento que Eu lhes recomendei.
Meus pequenos, o nosso adversário vos ronda. O maligno tenta armar ciladas para vós.
Vós sois frágeis aos ataques do maligno.
Tenho vindo em vosso auxilio, mais poucos são aqueles que reconhece a Minha presença. Por isso tenho
chorado. Acreditai, é vossa Mãe que vos fala com o Coração aflito e os olhos cheios de lágrimas.
Reze pelo santo padre o Papa. Rezem pelo clero desta arquidiocese e também por aqueles meus filhos
prediletos os sacerdotes, que ferem o Meu Coração Imaculado. Quanto amor tenho para com eles; mais
recebo deles espadas e injurias.Rezem. Oração, jejum e confissão vos peço nesta tarde.
Deixo sobre vós a minha benção maternal de Mãe e Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espirito Santo +. Ficai em paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (23/04/2003) São José dos Pinhais/PR
Rosa que verte mel
Nossa Senhora:
“ Queridos e amados filhos.
Neste dia trago para vós um presente como prova do meu amor por vós.
Meu pequeno filho Eduardo, pega uma da rosas que se encontra sobre este altar.
Vidente:
Nossa Senhora posso pedir para outra pessoa pegar?
Nossa Senhora:
Sim!
Vidente:
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Eu pedi a uma das senhoras que estava na capela do Santíssimo, para escolher uma das rosas que havia
sobre o altar. Depois que ela escolheu a rosa, entregou em minhas mãos. Eu apresentei a Nossa Senhora
para ser abençoada.
Nossa Senhora:
Abençôo esta rosa com o sinal do meu amor por cada um de vós meus pequenos.
Vidente:
Nossa Senhora pediu que eu vira-se a rosa com as pétalas para baixo na palma das mãos dos fiéis ali
presentes. Havia umas cinqüenta pessoas!
Para minha surpresa e também de todos, um liquido de cor caramelo começou a sair de dentro da rosa.
Nossa Senhora pediu que todos prova-se deste liquido adocicado.
Nossa Senhora disse que desta rosa escorreria um mel. Este liquido serve de avivamento da fé.
Ps.ainda hoje desta rosa verte mel.

Mensagem de Nossa Senhora - (24/04/2003) São José dos Pinhais/PR
“A paz!
Minha pequena criança, quero te falar por meio deste filho o quanto tu és importante para o meu plano de
salvação aqui nesta terra de Santa Cruz.
Te escolhi para estar nas minhas mãos santa e para não te deixar morrer. Eu a convido a abandonar-se a
Mim, para que Eu vossa Mãe possa doá-la a Deus sem pecado.
Satanás nosso adversário, apossou-se de uma grande parte de meus filhos confidentes e deseja fazê-los
seu. Reze para que estes meus pequenos tenham a força de saírem de suas amarras. Quero doá-los a Deus
por uma forma santa e pura.
Minha filha (N.Sra se refere a uma cantora famosa), a paz só se obtém quando se reza e se entra em
comunhão com o próximo.
Eu estou perto de todos vocês. Avante com coragem.
Convido-os a rezarem para que o meu Coração triunfe aqui nesta terra.
Agradeço o teu carinho para com esta Mãe, quando visitas os mus santuários. A unidade dos meus
confidentes, consola o meu Coração Imaculado.
Por isso, peço-vos; rezem pela unidade de ambos.
Desejo que os meus soldados se reúnem para juntos rezarem pela unidade. Por isso filha, pelo a tua ajuda
para essa plano de amor. Todos precisam colaborar para esta obra do Pai.
Através de vocês, desejo atrair muitos de meus filhos abandonados...
Rezem, rezem!
Também os convido a abrirem-se ao Meu amor. Sou Maria Mãe de Jesus a Senhora da Rosa Mística, Virgem
do Amor.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do espírito Santo. Ficai em paz”.
Mensagem de Nossa Senhora – (30/04/2003) São José dos Pinhais/PR
Nossa Senhora:
“ Queridos filhos, paz!
Meus pequenos, convido-os mais uma vez junto Comigo a rezarem pela paz.
Rezem, rezem meus pequenos.
Recomendo-os a oração do santo rosário em vossos lares e em vossas comunidades.
Meus filhos, se não rezardes Eu vossa Mãe a Senhora da Rosa Mística, a Virgem do Amor; não poderei
ajudá-los. Não que Eu necessito de orações meus pequenos. Vós sois frágeis na fé. Sim, estão frágeis.
Cada um de vós necessita de uma gota do meu Amor.
Por isso insisto; rezem.
Todos vós irão ver... (segredo revelado aos presentes).
Vidente: Nossa Senhora aponta para o Coração do Menino Jesus. De seu Coração sai raios sobre nós.
Nossa Senhora:
Se rezardes meus pequenos, sentirão a minha presença em vosso lado. Coragem!
Avante, estou no meio de vós. Sou vossa Mãe a Rainha da Paz a Senhora da Rosa Mística.
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Deixo sobre vós a minha paz.
Vidente: Nossa Senhora e o Menino Jesus, traça sobre nós o sinal da Cruz. Nossa Senhora também nos diz
que o milagre que esta acontecendo na rosa, é um sinal de seu amor para cada um de nós. O mel que esta
saindo da rosa é o balsamo de Maria Santíssima para nos animar na fé.
Nossa Senhora:
Amo-vos. Obrigada por terem correspondido ao meu chamado.

Mensagem de Nossa Senhora - (01/05/2003) São José dos Pinhais/PR
“ Meu filho, nesta noite quero lhe falar que a Chama do meu Amor, continua ardendo por cada um de vós.
Eu desejo derramar esse amor sobre cada um que aqui vier com o coração contrito e arrependido de seus
pecados.
Meus filhos, o meu Amor esta queimando todo o ódio semeado pelo nosso adversário sobre a terra. Só
assim muitos de meus filhos escaparão da auto – condenação. Rezem meus pequenos.
Neste mês de maio, convido-os a peregrinarem com as minhas imagens. Levem –as a todos que desejarem
receber – me como Mãe e Rainha. Não temam, confiem em Meu poder maternal de Mãe e Rainha das
Famílias. Quero que cada família, consagrem seus lares ao meu Coração Imaculado. Prometo muitas graças
no decorrer deste mês de maio. Rezem, rezem.
Com todo meu amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. A paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (12/05/2003) São José dos Pinhais/PR
“ Querido filho, a paz !
Convido-os hoje a rezarem pelo clero desta arquidiocese. Rezem, rezem.
Insisto que na Ave – Maria rezada, Me chame de Mãe. Não venho mudar a oração já composta pela Igreja;
só quero que me chame de Mãe quando rezardes ela. Muito Me alegra quando ouso chamar-me de Mãe.
Neste dia dedicado a Chama de Meu Amor, abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do espirito Santo +.
Sou vossa Mãe e quero que estejam perto de Mim. Não se preocupem com os problemas do dia-a-dia.
Estou junto de vós.”
Mensagem de Nossa Senhora - (06/06/2003) São José dos Pinhais/PR
“ Querido filho, a paz !
Nesta noite, nesta primeira Sexta –feira; convido-os a rezarem para que os meus planos para este local, se
concretizem o mais rápido possível.
Não desprezem tudo aquilo que Eu já lhes disse.
Apressem –se meus amados.
Preciso da sua ajuda. Seja pobre ou rico na matéria.
Porque desprezam os meus últimos sinais ?
Meus filhos, ninguém pode viver sem Deus. Rezem.
Não se desesperem diante das dificuldades do dia – a – dia. Estou com vós.
O meu triunfo no Brasil só se realizará, na medida que os meus planos aqui começarem a se realizar. Por
isso divulgai esta aparição para todo o Brasil.
Sou Maria Rosa Mística, Mãe da Igreja. Não há outro lugar no Brasil, onde Eu como MÃE da IGREJA; tenho
me preocupado com ela. Aqui vim para ajudar os meus filhos prediletos (os sacerdotes). Não quero o mau
de ninguém.
Vim para amenizar os sofrimentos que aqui em breve terá.
Amo – os . Não deixe para amanhã; para aceitar as minhas mensagens.
Abençôo – os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. A paz. ”

Mensagem de Nossa Senhora - (25/06/2003) São José dos Pinhais/PR
“ Queridos filhos, paz!
Neste dia a mim dedicada sob o titulo de Rainha da Paz, quero Eu vossa Mãe exortá-los a oração.
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Rezem, rezem sem cessar! Tenho muitas graças a lhes conceder neste dia. O meu Filho Jesus deseja
conceder a cada um neste dia uma graça especial. Por isso rezem com o coração neste dia.
Recordai Comigo hoje, há quatro anos atrás onde fiz descer desta imagem; lagrimas de sangue. Chorei para
vos chamar atenção, mostrando que muitos de meus filhos estavam caindo no abismo. Se não fosse pelas
minhas lagrimas, muitos hoje estariam no inferno. Até estes que estão junto de vós. Sou Maria a Mãe de
Jesus. Escolhi este local para convidá-los a oração. Tenho me manifestado a vós para implorar a
misericórdia de Deus para os pecadores, caso contrário; um grande mau se abaterá sobre eles.
Não rejeitam estas mensagens. Divulga-as a todos que encontrardes.
Meus filhos, são quatro anos de lagrimas de sangue. São quatro anos de convite à conversão por meio
destas lagrimas.
Estas lágrimas tem ferido os olhos de satanás. Muitos tem pisoteado, criticado e até mesmo renegado estas
lagrimas; mais Eu os perdôo.
Rezo por todos os meus filhos que tem contribuído para por em meu Coração um espinho.
Sou vossa Mãe e os amo. Aqui estou aqui vou ficar com meu Divino Filho.
Neste dia também os convido a fazerem penitencia pelo Brasil.
Queridos, não desprezem as graças que o Senhor tem aqui dado a vocês pelo Meu intermédio. Vivam as
minhas mensagens aqui deixadas com carinho.
Abençôo-vos desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz.”

Mensagem de Nossa Senhora - (13/07/2003) São José dos Pinhais/PR
15 hs
Nossa Senhora:
“ Queridos filhos, a paz.
Venho hoje estar no meio de vós, para lhes dizer que Eu lhes amo. Meus pequenos, grande é a minha
preocupação para com cada um de vós e também por vossas famílias.
Muito me alegra em vê – los reunidos hoje aqui em oração junto desta Mãe.
Hoje o meu Coração Imaculado esta transbordando de graças para vós meus pequenos. Adentrai neste
Coração (pausa).
Recordai Comigo hoje a minha aparição no hospital de Montichiari para minha pequena filha Pierina!
Quanto amor tem esta Mãe...
Também hoje venho estar no meio de vós, como a Rosa Mística. Sim, meus pequenos; sou a Rosa Mística. A
rosa mais bela que o Pai já plantou no jardim da Santíssima Trindade. Vocês também são rosa, que Deus
me confiou de rega –los com as minhas lágrimas. Também me entristeço ao ver que muitos de meus filhos,
estão murchando na fé...sim meus pequenos.
Obrigada por terem hoje acolhido o meu pedido, fazendo a Trezena. Continuai fervorosos!
Agradeço a cada filho que deixou o seu lar, para estar hoje junto desta Mãe. Acreditai meus pequenos
filhos.
Sou Maria, a Mãe de Jesus e também vossa. Me chame de Mãe ! Fico feliz quando vocês me chamam de
Mãe (pausa).
Mais uma vez convido-os a dar testemunhos do meu amor por cada um de vós.
Amo – vos. Rezai meus pequenos. Rezai por aqueles que vos ataca, por aqueles que vos calunia e pôr
aqueles que me persegue, rezai.
Sou a Mulher do Apocalipse. O dragão vem ao meu encontro e desejo refugiar –se em vossos corações...O
deserto que vos falo, é o vosso coração. Deixai vossa Mãe adentrar nele ( pausa ).
Vidente: Nossa Senhora vai permanecer durante todo o cenáculo, dando sua benção por volta das 18
horas. Também esta junto dela, São Miguél e São Rafael.
18 hs :
Nossa Senhora: Obrigada pelas orações feitas hoje neste Santuário.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +.”
Mensagem de Nossa Senhora - (23/07/2003) São José dos Pinhais/PR
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“ Queridos e amados filhos !
Mais uma vez insisto a reza do rosário em família. Rezem, rezem.
Convido – os a jejuarem pela paz em vossos lares. Se não rezardes e não jejuarem, a paz estará muito
distante de se obter. Por isso rezem e jejuem.
Convido - os também a rezarem pelo Papa João Paulo II.
Avante com coragem, pois Eu estou convosco todos os dias. Amo –os.
Vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +.”
Mensagem de Nossa Senhora - (06/08/2003) São José dos Pinhais/PR
“Meus pequenos , a paz!
Neste dia convido-os mais uma vez Comigo rezarem pela paz em vossos lares. Rezem e jejuem para
obterem a paz. Rezem.
Meus pequenos, também neste dia quero Eu vossa Mãe a Rosa Mística – Medianeira de todas as Graças,
dizer que Eu vos amo e desejo que caminhem Comigo pelo caminho da santidade. Avante com coragem
meus filhos. Amo-os.
Também convido-os a rezarem Comigo pôr aqueles que de uma forma ou de outra, continuam a me
perseguir. Rezem!
Quero abençoar a todos que aqui estão com o coração aberto para esta graça.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. A paz.”
Obs: neste dia Nossa Senhora pediu que fosse distribuída pétala de rosas para os presentes. Como prova de
seu amor, Ela deixou sua imagem gravada em uma pétala de rosa, que estava na mão de um peregrino.
Mensagem de Nossa Senhora - (10/08/2003) São José dos Pinhais/PR
Nossa Senhora:
“ A paz!
Queridos filhos, neste inicio de noite, quero Eu vossa Mãe Rosa Mística – Rainha da Paz, convida –los a
rezarem Comigo mais uma vez pela paz em vossos corações.
Sempre quando venho estar no meio de vós, os saúdo desejando a paz. Eu sou a Rainha da Paz. Sintais o
vento das assas dos meus anjos...
Meus pequenos, quanto carinho tenho por vós. Quanta aflição há no Coração desta Mãe...sim tenho
chorado( pausa ). Amai, amai! Sou a Mãe do Divino Amor. Sou a Rosa Mística.
Meus pequenos, os sinais que Eu a Mãe de Jesus tenho lhes dado; é para mostrar que Eu estou perto de
vós. Acreditai meus pequenos. Tudo provem do Meu Coração.Não deixai adentrar ervas daninhas em
vossos corações. Rezai, confessai, fazei jejum e ide a santa missa ( pausa ).Para muitos de vós aqui hoje,
aproxima – se dias decisivos...( pausa ).
Para mim custa dizer filhos...o quanto sofro por vós.Quantos recados Eu já lhes deixei. Quantos sinais Eu já
manifestei da minha presença (pausa).Meus filhos, Eu a Rosa Mística a mulher do Apocalipse; a mulher
vestida de Sol com a lua hoje embaixo dos meus pés...meus pequenos, se não fosse Eu a Mãe de Jesus e
também vossa que esta se manifestando aqui, será que Eu a própria Virgem Maria já não teria
desmascarado o inimigo ? Será que Eu já não teria esmagado a cabeça desta serpente? Acreditai, sou vossa
Mãe! (pausa)Meus filhos, reservai um tempo para Deus em vossos lares. Meditai o santo rosário.Como Eu
já havia lhes dito, dias tenebrosos se aproxima para toda humanidade...
( pausa ).
Desejo que cada um se refugiem – se em meu Coração Imaculado. Sou a Porta do Céu. Sou a Estrela da
Manhã. Sou a Refugio dos Pecadores e também a Saúde das vossas enfermidades.
Imitai esta Mãe, perdoando o proximo...Tenho lhes dito que perdôo facilmente. Não deixa a magoa tomar
conta dos vossos corações, porque nele quero me estabelecer (pausa).
Meus amados, sede obedientes aos meus apelos aqui já deixados e esses que faço agora. Colocai em
pratica todas as minhas mensagens já deixadas aqui nesta cidade. Colocai em pratica no seu dia – a – dia.
Tirais das gavetas e coloqueis em pratica.
Só quero o vosso bem. Não quero os amedrontar. Amo – os.
Muito me entristece ao ver estes meus filhos se digladiando. Amem –se e perdoem –se.
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Avante meus amados com coragem e confiança junto com esta Mãe.
Hoje quero lhes convidar amar! Esta é a mensagem que lhes deixo em nome da Santíssima Trindade.
Vidente: Nossa Senhora me disse sobre o sinal que Ela nos deu na Quarta - feira passada (06.08.03), na
pétala da rosa. Ela disse que é mais um sinal de seu amor por cada um de vós. É a sua imagem gravada na
pétala de rosa conforme Ela apareceu no dia.Diz também que ira nos acompanhar na procissão e logo mais
nos dará a benção.
Fim da procissão
Vidente: Nossa Senhora convida a todos para estar na Quarta – feira próxima ( 13.08.03), onde Ela nos dará
mais um sinal de seu amor.
Nossa Senhora:
Abençôo - os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +.”
Mensagem de Nossa Senhora e de Nosso Senhor Jesus Cristo - (13/08/2003) São José dos Pinhais/PR
Nossa Senhora :
“ Queridos filhos, nesta tarde convido-os a testemunharem os sinais que Eu tenho dado neste local.
Meus filhos, o jejum é necessário, pois com ele vocês repelirão para longe de vós o orgulho. Continuem a
rezar. Sou a Senhora da Rosa Mística.
Peço a humildade entre vós. Peço também que rezem pela paz nesta nação.
Sejam simples e humildes, uns para com outros.
Trago hoje meu Filho Jesus.
Jesus:
Meus amados, anseio que todos vocês venham a Mim. Trago hoje exposto em meu peito o meu Sagrado
Coração.
Daí – me permissão para entrar em vossos corações. Desejo restaurar os vossos corações que estão
corrompido pelo pecado. Vinde!
Sede forte e firme meus pequenos, pois dias difíceis se aproxima.
Como Me deixa feliz, quando um de vós obedece aos apelos de minha Mãe e os coloca em pratica.
Deixo entre vós a minha imagem gravada na pétala de rosa que foi tocada na minha imagem do Sagrado
Coração...é mais uma prova de meu Amor pôr vós.
Meu filho, diga aos meus filhos F e C, que Eu os amo e desejo que perseverem em suas orações. Entregue a
eles a pétala contendo a minha imagem.
Deixo também um presente para este Santuário, a imagem de minha Mãe, gravada na segunda pétala.
Abençôo-os +.”
Obs.: Uma das pétalas ficou gravada a imagem do Sagrado Coração de Jesus. A outra com a imagem de
Nossa Senhora Rosa Mística.
Mensagem de Nossa Senhora - (20/08/2003) São José dos Pinhais/PR
“ A paz! Meu filho, neste cair de tarde Eu vossa Mãe insisto que rezem pela paz. A paz precisa ser obtida
também em vossos corações.
Tenho percebido que muitos de vós, estão com o coração amargurado e cheio de dor. Tenho estado
convosco vinte e quatro horas, mais são poucos aqueles que tem percebido a minha presença em vosso
meio. Quantas tribulações ainda ocupa os vossos corações. Amai meus pequenos. Rezai meus filhos!
Tenho vindo ao socorro de cada um. Tenho sofrido pôr cada um.
Meus filhos, a paz interior só se obtém quando há o perdão. Perdoe e reze por aqueles que os persegue e
caluniam.
Sou a Mãe do Perdão e do Amor. Os dias decisivos se aproxima.
A minha alegria é ver todos em meu Imaculado Coração. Vinde !
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +.”

Mensagem de Nossa Senhora - (03/10/2003) São José dos Pinhais/PR
“ Queridos filhos, insisto que rezem o rosário em vossos lares para afugentar o mal. Rezem, rezem!
Meus filhos, o pecado se alastra cada vez mais em toda humanidade. Não podeis viver no pecado.
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Acreditai, o inferno existe.
Vivam as minhas mensagens.
Amo-os. Vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +.”
Mensagem de Nossa Senhora - (07/10/2003) São José dos Pinhais/PR
“Queridos e amados filhos a paz!
Neste dia convido-os junto Comigo a rezarem pela paz no mundo e na Igreja. Por meio da oração podereis
obter inúmeros milagres extraordinários. Neste dia a Mim dedicado como a Virgem do Rosário, convido-os
a meditarem o santo rosário. Nas minhas aparições sempre convidei a recitá-lo com carinho, unindo a Mim
vossas intenções. A oração do santo rosário é uma arma poderosa e eficaz. É uma oração simples, que
transforma os corações mais endurecidos. Satanás nestes últimos tempos tem colocado em muitos
corações a soberba. Este mal será vencido com a reza do santo rosário.
Tenho observado que o mal tem adentrado em muitos corações, até mesmo daqueles mais humildes. A
magoa e a falta de perdão dá a satanás abertura para que ele adentre em vossos corações. Confessem e
arrependem-se dos erros cometidos enquanto a tempo meus pequenos.
Só deste modo que satanás abandonará por completo os vossos corações.
Neste dia convido-os a meditar os mistérios do santo rosário com mais vivacidade. Só assim compreenderas
o mistério da encarnação.
Queridos filhos, mais uma vez convido-os a meditar as minhas mensagens aqui ditadas.
Através delas caminhareis seguros junto desta mãe. Muitos não estão se consagrando ao meu Coração
como deveriam. Deveis ser pequenos para adentrar em meu Coração.
Hoje uma grande batalha foi travada, onde Eu a Rainha Vitoriosa, obtive a vitória com os poucos filhos
obedientes que Eu tenho.
Meus filhos não temam os ataques que estão dentro da Igreja...tendes confiança em vossa Mãe. É chegado
a hora que deveis se decidir na fé...não olheis para trás a procura de vossos amigos, continueis a caminhar
na estrada que vos leva ao Pai. Avante com coragem. Tendes confiança! Amo-vos e vos abençôo em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ficai em paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (23/10/2003) São José dos Pinhais/PR
“ Paz, paz, paz!
Queridos e sempre amados filhinhos, ouçam com muita atenção o recado que Eu vos dou através deste
filho. É chegado o momento da renuncia de si mesmo.
Vocês precisam renunciar a todos os prazeres da carne. As paixões, apegos desordenados e as ambições.
Aviso que não deveis buscar o sucesso no trabalho (apostolado ao qualquer cargo) que estas.
Meus filhos, busquem primeiramente a humildade e o silencio.
Meus filhos, busquem o caminho da santidade. A vontade de Deus é que caminheis sempre na estrada da
perfeição. Vocês devem compreender a vontade de Deus na vida de cada um.
Meus pequenos, se alegrem entre as perseguições e incompreensões, porque o vosso nome está escrito no
meu Coração. Filhinhos, sou a única que os conduz pelo caminho da salvação e da paz. Deveis fazer jejum,
oração, mortificação e penitencia: para se dispor a viver Comigo os novos dias que vos aguardam; que é a
Misericórdia de Deus Pai.
Filhos, vivam em comunhão fraterna. Sois todos filhos de Deus, redimidos pôr Jesus. Somente pelo
caminho de uma fraternidade verdadeira é que poderão chegar a paz.
Filhinhos, o prazo em que Jesus deu a humanidade já esta quase terminando (tempo para conversão).
Escutai-o e sereis salvos, segui-o e achareis à paz do coração. (refere-se ao recado de Jesus)
Vós necessitais de defesa contra as ciladas do maligno. Rezem pedindo auxilio dos Anjos.
O Meu Coração Imaculado é o escudo que vos livrará de todos os ataques do maligno. O inferno existe, é
eterno. Muitos estão correndo o risco de cair nele.
Filhos meus, preciso avisa-los que o homem iníquo, quer se colocar no lugar de Deus para fazer muitos de
vós adorá-lo como Deus. Ele está para se manifestar com toda sua força.
Rezem, rezem. Flagelos sangrentos chegam para Europa e América. São provas da terrível desgraça que
ameaça a humanidade. Não se dispersem, não se desanimem na fé.
Lembre – se : Por fim o Meu Coração Imaculado Triunfará. Ele será o refugio daqueles que buscaram a Deus
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por meu intermédio.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo +. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (24/10/2003) São José dos Pinhais/PR
“ Filhinhos, a paz. Sempre saúdo-os desejando a paz. Essa paz só poderá ser obtida com o perdão e com a
reza do rosário; oração muito amada por Mim.
Nesta madrugada, convido-os a meditar a paixão e morte do Meu Divino Filho. Quanta dor há em Meu
Coração Imaculado por ver muitos de meus filhos crucificando o Meu Divino Filho, por meio da
prostituição, drogas, divorcio, amaciamento e também pela desobediência para com os apelos do Céu.
Meus filhos, acreditai, estou junto de vós e dou sinais da minha presença para que acreditais que aqui
estou. É neste local simples e desprezado por muitos que moro.
Tenho sofrido pela descrença com que muitos de meus filhos fazem para com as minhas mensagens aqui
deixadas com tanto carinho. Tenho vindo ao auxilio de vós, mais poucos tem acreditado.
Filhos, o desprezo e a indiferença para com as minhas mensagens, tem sido a causa de ruína de muitos;
pois muitos de meus filhos não tem levado os apelos que Eu tenho feito com tanto carinho. As minhas
mensagens poderiam ter auxiliado muitos filhos a não caírem no pecado. Rezem e vivam as minhas
mensagens. O tempo é breve e o sol já se coloca no poente(...). A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (09/12/2003) São José dos Pinhais/PR
“Queridos e amados filhos, a paz!
Nesta tarde convido-os a rezarem pela paz. Rezem, rezem, rezem. Se não rezarem a paz não será obtida;
até mesmo no mundo. Vejo que em vossos corações ainda ocupa a desconfiança e o desanimo. Está tem
sido a mais perigosa cilada do maligno. Satanás tem lançado dificuldades para vocês compreenderem o que
Eu desejo de vós. Não temam aos ataques do maligno. Desejo que respondam com confiança aos meus
apelos. Oferecei vossos sacrifícios ao Senhor. Desejo que a vossa resposta seja imediata com a oração.
Neste mês desejo que repare ao Coração do Meu Divino Filho Jesus. Jesus tem sofrido pelos ultrajes
dirigido a honra de vossa Mãe. O céu estremece de irá perante o desdém para com as minhas mensagens.
Meus filhos, muito em breve o castigo profetizado por Mim em La Salette se abatera sobre a humanidade.
O meu Coração sangra por ver o esfriamento na fé. Rezem. Vos abençôo +.”
Mensagem de Nossa Senhora e de Nosso Senhor Jesus Cristo - (14/12/2003) São José dos Pinhais/PR
10hs > Nossa Senhora :
_ “A paz! Já nesta manhã desejo convida-los a uma sincera conversão. Convido-os a retornarem o mais
rápido possível para Deus. Neste dia o Senhor quer operar muitos milagres no meio de vós. Vós sois um
povo amado escolhido por Deus. Fico feliz quando sou correspondida. Muito me alegra em ver os meus
filhos se abrindo a graça do Pai. Rezem e abra-se a graça de Deus”.
Jesus : _ Oh almas! Sou o vosso Rei e Senhor. Sou o verdadeiro pastor deste rebanho.Estarei convosco
neste cenáculo, estejam atentos a minha voz. No fim da tarde, já no termino deste encontro; Eu o Senhor
voltarei a falar a toda assembléia. Mostrarei as minhas chagas. Virei com Crucificado!
18hs> Nossa Senhora :
Queridos filhos, convido-os a rezarem pela paz em vossas famílias. Rezem, rezem. Também insisto que
continuem a fazerem o jejum durante a semana, com Eu lhes ensinei...
Neste dia o Senhor lhes concedeu muitas graças por meio dos meus rogos de Mãe.
Também aviso que o sofrimento tende a aumentar, avante com coragem, Não temam aos ataques do
maligno. Sou a Mãe Vitoriosa de todas as Batalhas.Filho, neste momento convido – o pegar as pétalas para
serem distribuídas aos fiéis aqui presentes no cenáculo. Toque a pétalas nas chagas de Meu Divino Filho
(crucifixo que verte sangue e óleo). Em uma delas o Senhor deixara impressa a sua imagem de Crucificado,
para mostrar que Ele ainda continua sendo crucificado por vós. Amem-se. Abençôo-vos +.``

Mensagem de Nossa Senhora - (06/01/2004) São José dos Pinhais/PR
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“ Queridos filhos, hoje mais uma vez convido-os ao amor sincero. Rezem para compreender os desígnios de
Deus em vossas vidas. Por que tanta perguntas, se vocês já tem as respostas ?
Vocês podem rezar mais...Jejuem filhos meus!
Confiem no Senhor e abram para Deus os seus corações. Toda dificuldade deve ser entregue nas mãos de
Deus. Vocês só rezam com os lábios e esquecem de rezar com o coração. Se rezarem com o coração,
compreenderam a vontade de Deus em vossas vidas. Lembre-se que tudo concorre para o bem daqueles
que amam há Deus!
Meus filhos, desejo que o seu coração esteja nas minhas mãos para que Eu possa dá-los a Jesus. Felizes
daqueles que se abrem a vontade de Deus.
Queridos filhos de Cambé, o Meu Coração Imaculado esta cercado de espinhos por filhos ingratos para com
o meu Amor. Desejei fazer desta cidade uma ponte para o céu; mais muitos desprezaram o meu convite
materno. Rezem , rezem, rezem!
Queridos filhos, deixem-se guiar por mim, que sou Mãe e Rainha da Paz a Senhora da Rosa Mística.
Procurem meus filhos, se aproximarem cada vez mais de Deus por meio das minhas mãos. Muitos não
querem aceitar as minhas mensagens e nem a vontade de Deus em sua vida.
Continuem a rezar o rosário todos os dias para encontrarem a paz tão desejada e pedida por vossa Mãe. O
rosário é a oração que Eu própria vim do céu para ensinar.
Desejo que reparem todo desprezo para com a minha presença nesta cidade a alguns anos atrás. O local
onde me manifestei foi ultrajado e desprezado por muitos até mesmo aquele que cedeu. A minha ação só
voltará se repararem todas as ofensas cometidas contra o Meu Coração Imaculado!
Filhos, joguem fora todo espírito de vingança, pois Deus quer habitar no meio de vós.
Esta minha imagem deve estar acessível aos meus filhos. Ela deve ser colocada num local de livre acesso,
onde todos devem ir a ela com o coração contrido. Ela ainda não tem a minha benção, pois a reparação
precisa ser feita com amor.
Toda duvida para com a minha presença em São José dos Pinhais, deve ser reparada! O céu clama por meio
da cidade de São José dos Pinhais o seu ultimo convite. Ide a esta cidade para se encher da graça de Deus!
Divulgai com urgência os meus apelos feitos em São José dos Pinhais. Doem todo o seu tempo a esta Mãe.
Preciso de mãos para trabalhar na minha obra.
Desde já os convido a rezarem diante desta minha imagem o terço das lágrimas de sangue.
Com todo o meu amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo +.”
Mensagem de Nossa Senhora - (25/02/2004) São José dos Pinhais/PR
“ Queridos filhos!
Neste dia convido-os a se abandonarem totalmente para Deus. Convertei-vos e voltai ao senhor.
Hoje se inicia a quaresma, um período no qual a Igreja solicita a todos a realização de obras de caridade e
de penitencia.
Eu vossa Mãe, convido-os a viverem junto de Mim neste ano consagrado a Mim.
Acolham a minha voz que clama no deserto.
Todos aqueles que participaram de espetáculos profanos neste carnaval, acertará as contas com o Senhor.
Arrependei-vos de vossos pecados e não mais os praticai. Sejam autênticos para Deus. Tirem de vós todas
as máscaras. Principalmente a máscara da falsidade!
Se fizerdes o quanto hoje Eu vos peço, estareis depositando em minhas mãos uma potente força de
intercessão e reparação.
Reparem as ofensas cometidas ao senhor neste carnaval.
Muito me entristece, ao vê-los afastados do Meu Coração e do olhar do senhor, pois vós caminhais pôr
estradas largas. Não quero que mais tarde vocês venham a chorar sobre vossos filhos, pela conseqüência
dos vossos pecados. Arrependam-se e voltai ao Senhor. Quero o vosso bem filhinhos!
Vinde e arregaçai as mangas, para trabalhar na messa do Senhor. Preciso de operários para esta obra.
Muito me entristece ao ver como se encontra este meu santuário. Quantas graças Eu tenho lhes dado.
O que Eu recebo em troca ?
Meditai no que vos falo!
Rezai, rezai. Quando vos falo: rezai, rezai; não pensais que seja só algumas orações ou simplesmente um
terço. Quero dizer que deveis rezar o rosário e orações de reparação.
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Ficai todos em paz. ”
Mensagem de São Rafael - (24/04/2004) São José dos Pinhais/PR
“ Eduardo, venho do céu para lhe comunicar a seguinte mensagem:
–
É tempo de se preparar para dias difíceis que se aproximam para toda humanidade, de modo especial
para o Brasil (aqui ele revela segredo).
A Mãe Santíssima, manda dizer que deveis fazer penitencia pelo Brasil. Este país continua a ofender o
Senhor, com modas e programas indecentes. Tudo pode ser mudado com a força da oração do rosário.
A Santíssima Virgem, tem convocado seus filhos pelo mundo afora, para juntos travar a última batalha...vós
deveis escutar a voz da vossa Mãe Celeste. Aqui, Maria Santíssima estabeleceu sua morada, com sinais da
sua presença. São Miguel esta na frente deste Santuário, para lutar contra todo mau que aqui possa chegar.
São Gabriel vos dará forças e autoridade na palavra. Eu Rafael, vos cobrirei com o manto da cura. Muitas
feridas serão curadas com o meu bálsamo.
Este Santuário é um refugio que Maria Santíssima escolheu para abrigar seus filhos durante (segredo).
Colocai em pratica as mensagens da Celeste Comandante.
Eduardo, peça ao G, que venha participar das orações do dia 13 de julho próximo aqui neste local santo
(Santuário). Avise-o que dia 13 de julho é dia da Virgem Mãe com o titulo da Rosa Mística. O céu deseja
traçar sobre vós a sua aliança. Ajuda-o no que for possível, e verás a glória do Senhor.
Deus os abençoe +.” São Rafael Arcanjo.
Mensagem de Nossa Senhora
(27/06/2004) Santa Branca/SP
Filho meu, convido-o a rezar por estes filhos que aqui estão, para que encontrem o caminho da paz e da
verdade. Rezem, rezem, rezem.
Filhos meus, prometo-lhes acompanhá-los em todos os momentos.
Filho meu, com o tempo a verdade se mostrará clara em tudo.
Filhos meus, a arma eficaz contra as armadilhas do maligno é o rosário.
Neste local não apareço como dizem, mais sim alguns sinais Deus dá aos seus filhos que O buscam com
respeito e amor.
Peçam sempre as luzes do Espírito Santo.
Convertam-se filhos meus.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de São Miguel - (28/06/2004) Guarulhos/SP
“Caríssimos ! Eu Miguel a mando a Santíssima Virgem venho lhes avisar que dias difíceis se aproximam.
Rezem, rezem. Caminhai com segurança na minha companhia e na presença da Virgem Mãe. Vocês
passaram por momentos de tribulações e até mesmo de martírio..., mais não sintais sós. Eu estarei junto de
vós. Neste momento trago o Corpo de Cristo...(São Miguel trouxe a eucaristia para ser divida para mais três
pessoas presentes na oração).
Vão na paz de Jesus e no Amor de Maria Santíssima.”
Mensagem de São Miguel - (08/07/2004) Santuário de N.Sra das Montanhas em Pesqueira/PE
“Caríssimos, neste dia traga-lhes um recado da Santíssima Virgem.
A Celeste Comandante deseja que cada um de vós, permaneçam firmes na fé.
Que orem sem cessar diante de todas as dificuldades d o dia – a –dia. A Mãe Santíssima se alegra com a
presença de cada um aqui neste seu Santuário. Eis aqui o Corpo de Cristo...”.
Obs. Logo após a mensagem São Miguel trouxe a Eucaristia .
Mensagem de Nossa Senhora - (10/07/2004) Maceió/AL
“Filhos meus, convido-os hoje a rezarem pela paz desta nação. Dias difíceis aproximam-se para esta nação.
Rezem pelo Papa. Rezem pelas famílias. Rezem pelos jovens que nestes últimos dias, estão sendo pressas
de satanás. Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo +.”
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Os. Logo ap ós a mensagem São Miguel colocou nas mãos do Eduardo a eucaristia para ser repartida para
quatro pessoas presente na oração.
Mensagem de Nossa senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo e São José - (12/10/2004) São José dos Pinhais/PR
Neste dia Nossa Senhora revelou um segredo que estava guardado desde 1989.
Vidente: Hoje Nossa Senhora vai revelar para todos os presentes, o novo mapa do Brasil. Este mapa Ela j á
havia me passado no ano de 1989 e 1990 no estado de Santa Catarina. Conforme Ela vai me falando, eu vou
pintando no mapa os locais que vão desaparecer...
Alguns segredos que Ela for falando, ficará em nossas mentes, e não será posto no papel, diz Nossa
Senhora.
Nossa Senhora: “Queridos filhos, é com grande alegria que me faço presente no meio de vós. Filhos meus,
venho estar no meio de vós para dizer – lhes que o tempo é agora. Avante com coragem sem medo.
Amados, sim todos são amados por mim.
Filhos meus, vivam as minhas mensagens aqui já deixadas com tanto carinho (pausa).
...como a Virgem Negra a Imaculada Conceição. Por quê?
Porque assim já estava escrito. Ainda vejo que o Brasil a mim consagrado ainda vive na escravidão. Muitos
de vós ainda sois escravos. Escravos da matéria e do prazer (pausa).
Jesus: Ó almas! Filhos meus, minhas ovelhas.
Continuo a enviar minha Santa mãe nos quatro cantos da terra. Tenho pedido a esta mãe que leve os meus
recados aos quatro cantos da terra. Tenho pedido a esta mãe que proclame o meu reino de paz.
Repito, enviei minha Santa mãe a Beauraing – Bélgica. Em Beauraing Ela deixou ser vista com o seu Coração
Imaculado dourado. Em Beauraing Ela abriu os seus braços...
Em Bearaing minha doce mãe profetizou o seu triunfo sobre toda a humanidade. Muitos de meus filhos,
até mesmo os meus seguidores não acolhendo o recado da minha santa mãe. Enviei a Guiai – Itália, onde a
santa mãe deixou ser vista como Rainha das Famílias...em Guiai a minha santa mãe, com um gesto de
carinho convidou, suplicou, chorou pedindo a consagração das famílias.
Em Guiai, minha mãe foi rejeitada. Poucos acolheram os seus recados...minha santa mãe ouvindo o meu
apelo; visitou Montichiari – Itália, apresentando –se como Maria – Rosa Mística. Com um gesto de carinho,
ela tentou alertar a minha Igreja. Também não foi ouvida.
Minha santa mãe chorou e não foi acreditada...
Em Garabandal – Espanha, com um gesto de amor, enviei Miguel. Em seguida minha santa mãe, a Virgem
do Escapulário Marrom. Neste local Ela apareceu por mais de 2000 vezes. Minha santa mãe caminhou
nesta terra, brincou com as suas escolhidas (pausa). Também minha santa mãe não foi acreditada...
Por varias vezes me fiz presente na boca as minhas pequenas mensageiras (por muitas vezes São Miguel
trouxe a eucaristias as meninas). Mesmo com sinais que o céu lá deixou, minha mãe não foi acreditada.
Hoje a minha Igreja condena esta manifestação (Garabandal).
Minha santa mãe continuou a peregrinar sobre a terra. Minha santa mãe visitou Akita – Japão. Também
não foi aceita...neste local, minha santa mãe precisou transpirar e até chorar lágrimas de sangue na sua
imagem...
Quero mostrar – lhes o quanto é grande o amor desta mãe por vós. Esta mãe que não se cansa de vir até
vós para convida – los a vir para os meus braços.
Enviei minha santa mãe na colina mais alta de Medjugorje – Croácia. Lá ela se mostrou com o último titulo:
Rainha da Paz.
Rezem, amem – se e perdoem – se.
Minha santa mãe continuou sua peregrinação indo a kibeho – Ruanda. Neste simples e humilde local, ela se
apresentou sendo a Virgem do Verbo. Apareceu com a pele negra, assim como no Brasil.
Neste local (Kibeho), minha santa mãe profetizou que em breve um grande mar de sangue tomaria conta
deste país...
Lembre – se, as profecias que o céu lhes dá, todas se cumprirão. E assim foi feito, um grande mar de sangue
correu sobre a terra de Ruanda. Sangue de muitos mártires...até dos nossos mensageiros (videntes)
derramaram seu sangue...
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Minha mãe já cansada,quis estabelecer na humanidade o inicio de seu triunfo, escolhendo este país
(Brasil). País este muito amado por esta mãe. País este que desde o seu descobrimento já havia sido
consagrado a Virgem da Esperança. Imagem esta que Cabral trazia em sua Caravela...
Minha santa mãe começou manifestar os seus sinais deixando suas mensagens, chorando neste Brasil.
Cinco pontos, a mãe estabeleceu nesta terra ...no sul, sudeste e nordeste...
Nestes locais, minha santa mãe apareceu mais de uma vez...quero mostrar – lhes que esta mãe vos ama,
apesar de que muitos de vós a despreza.
Enviei minha santa mãe a esta cidade na esperança de estabelecer a 2a Belém. Esta mãe deixou mensagens
carinhosas de esperança e de conversão. Chorou, gritou, repetindo a mesma canção; pedindo a vossa
conversão...
É chegado o momento de cada um decidir qual o rumo tomar, não só na sua vida...repito – vos, amo a
todos.
Não penseis que minha mãe não chora. Muitos de vós contemplaram nesta manhã os seus olhos cheios de
lágrimas, mostrando a cada um que ela quer o vosso bem.
Unam –se com esta mãe e com certeza tereis a vitória...
Já estou vindo como o ladrão da noite...
Vós não sabeis a hora, mais estou a porta e bato. Sejam prudentes, como as virgens foram prudentes.
Estejam abastecidos na fé!
Não tenha medo. Como minha santa mãe já vos falou, anjos irão lhes guiar.
Continue a pedir ajuda dos anjos...
A vós, convido-os a regaçar as mangas e trabalhar para um reino mais justo e cheio de paz. Abandone – se
neste coração...
Acreditai, desde já agradeço a cada um que deixou os seus afazeres, o aconchego de seus lares, para estar
junto dos nossos Sagrados Corações...
Prometo a todos aqueles que vieram com o coração aberto, na esperança de receber a minha benção e o
colo materno de minha mãe, sairão preenchidos com o nosso amor.
Provastes hoje os raios da minha misericórdia penetrando o vosso coração...sentiste que o meu amor é
verdadeiro.
Unam – se, unam – se.
Trabalhe para o meu Reino. Só assim terão paz e prosperidade nos seus trabalhos. Não sou Eu o vosso
patrão?
Acreditai. Todos, quando digo todos; são todos, terão a graça da abundancia em vossos trabalhos.
Saciarei a vossa fome e darei água para beber...
Amai – vos
Peço – vos também, que abrace esta mãe neste dia. De a Ela neste dia o seu amor.
Acolhei com carinho as mensagens que minha santa mãe aqui já ditou...não levem para os seus lares,
deixando – as engavetadas.
Levem a todos aqueles que necessitam de uma palavra de amor...
Estou na porta dos vossos corações e estou a bater...a minha alegria é adentrar.
Venham, venha beber desta água límpida e pura que aqui continua a jorrar do meu Sagrado Coração.
Lembre – se , amo a cada um. Recordem Comigo quando lhes falei em 2001 que aqui a água jamais faltaria?
Ainda esta água continua a jorrar...muitos de vós (...) quero lhes dizer que esta água é as graças que Eu e
minha santa mãe, ainda estamos a dar a cada um de vós. Sacie a vossa sede...
Não tenhas medo. O nosso adversário tem colocado medo em vossos corações. Ele tem dado a muitos
corações a agitação, levando – os ao desanimo. Unam – se!
Olhai para o vosso irmão...hoje muitos escolheram os prazeres da carne...
Abençôo todo aquele que é fiel às mensagens, aos apelos de minha santa mãe neste local.
Você que é fiel ao chamado de minha santa mãe, quero neste momento traçar sobre cada um, o sinal da
Santíssima Trindade; lhes dando a paz, lhes a prosperidade.
Peça! Batem em meu Coração. Batei e com certeza, abrirei – o.
O tempo é agora, não deixe para amanhã. Volte, volte para os meus braços. Eu sou o verdadeiro pastor.
Não tenha medo!
Abençôo-vos em nome do meu Pai, em meu nome e em nome do Meu Santo Espírito +. Jesus.
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São José: Eu José, a mando de Jesus e de Maria Santíssima, venho hoje nesta noite; para convida – los e
para alerta – los; que é preciso mudar de vida e volta para os nossos Sagrados Corações. Levai com urgência
os apelos que os Dois Corações unidos e entrelaçados, estão fazendo neste local. São os últimos recados.
Levai com urgência a todos os povos...o céu conclama grande numero de exército.
Vós sois soldados para esta batalha que já iniciou... revistam – se com a armadura e com o escudo. Levantai
o vosso terço que é a arma do cristão. Nos momentos de dificuldade, tribulações, provações; seja ela
material, física ou espiritual; tirai de vossos bolsos e de vossas bolsas, até mesmo das cabeceiras de vossas
camas, esta arma poderosa que é o terço de minha amada esposa Maria Santíssima. Terço este que ela
apresentou a São Domingos.
Vivam os últimos recados que o céu aqui vos dá...(São José neste momento revela algo sobre a cidade de
São José dos Pinhais).
Nossa Senhora: Filhinhos, fiz descer sobre vós, uma chuva de benções. Leve para os vossos lares esta graça,
este tesouro, este presente que o Pai lhes deu, que o Pai lhes ofertou...não foi por meus méritos e sim
porque o Pai assim o quis.
Vivam as minhas mensagens. Coloque –as em prática em vossas famílias e também em vossa comunidade
(pausa).
Agradeço a cada filhinho que se dispôs a estar aqui hoje em minha casa, fazendo um pouco de penitencia e
orando pela paz deste Brasil. Não tenha medo, estou junto de vós e profetizo vitória, pois sou Rainha
Vitoriosa de todas as batalhas. Sou a Imaculada Conceição. Sou a Rainha da Paz. Sou a Senhora da Rosa
Mística.
Nunca esqueçam, sou a Porta do Céu. Sou a Estrela da Manhã, a Estrela da Evangelização. Com ordem do
Pai, traço sobre cada um e sobre todos estes objetos que com carinho estão sendo apresentados a esta
mãe; o sinal da Santíssima Trindade.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo +.
Filhinhos, reparem este coração que ainda continua cercado de espinhos. Amo –vos, amo – vos.
Mensagem de Nossa Senhora e de São Miguel - (14/11/2004) São José dos Pinhais/PR
São Miguél
“Caríssimo, eu Miguel convido – os neste fim de tarde junto Comigo a dobrar os vossos joelhos e os vossos
corações, na presença deste que tira todo pecado do mundo...(neste momento São Miguel trouxe a
eucaristia ao vidente e estigmatizado irmão Eduardo).
Aqui esta o vosso passaporte. Aqui esta o passaporte para morada celeste, pátria está, que nossa amada
Mãe, vem a terra para convida – los a fazer parte desta morada. Vinde ! Saciai vossa sede e a vossa fome
(pausa).
Convido a estes que aqui sobraram, a se unirem mais, diante destes Dois Corações. Unam – se, unam – se.
Todos vós são preciosos para o Senhor. A Mãe Santíssima, manda este recado para esta filhinha que aqui
esta.
Como Ela havia prometido a mais de quatro anos, que quando esta filha aqui chega - se, a Mãe lhe daria um
novo recado para ela. Eis o recado da Mãe:
Nossa Senhora
_Filha minha, descansai em meu colo. Releia e coloque em prática a mensagem que através deste meu
pequeno, lhe passei no ano 2000. Valorizai a gruta que há em teu lar. Dobrai o vosso joelho nos momentos
de solidão, nos momentos de provações em que teu lar e teu coração passar (pausa).
Pequena filha, dobrai, dobrai não só o teu joelhos, mais teu coração.
Tenho estado ao teu lado todos os segundos, todos os minutos e todas as horas que o Pai lhe deu. Tenho
estado contigo nos momentos de tristeza e também de alegria.
Pequena filha, o teu sofrimento tem tocado muito meu Coração. Quantas graças já presenciastes nas
minhas manifestações. Abra a graça esta desta Mãe. Sou a mesma Mãe, a Senhora da Rosa Mística, a
Rainha da Paz; ou até mesmo com o titulo que você me venera a Virgem da Conceição.
Levai filha os meus últimos apelos a todos aqueles que você criança encontrar pelo caminho. Avante com
coragem.
Quanta alegria tens Me dado com a tua visita neste Santuário (pausa).
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Você não sabe pequena, quanto você tem colaborado para com o meu triunfo, vindo só aqui.
Através de meu titulo da Assunção, quis Eu com a autoridade do Pai, uni – los em volta do Meu Coração.
Recordai pequena, quando Eu os levei em meu Santuário da Assunção (Taquari – Rs).
Quantas graças, quantos favores Eu lhes dei...tudo isso pode Ter de volta, se aproximando cada vez mais
desta Mãe. Amo – te.
Una as tuas lágrimas com as desta Mãe, só assim o meu triunfo acontecerá de maneira extraordinária para
toda humanidade (pausa).
Desde já agradeço a todas...
Pequena, levem rápido estes meus apelos. Levai com urgência para vossa comunidade. Levai e anunciai que
o regresso do Meu Filho se aproxima (pausa).
Pequena ... (segredo).
Vidente: neste momento Nossa Senhora olha para suas filhas X e X.
Filha minha, não precisas ir tão longe se refugiar, estou perto de vós. Dobrai vossos joelhos e pegai nas
mãos desta Mãe e com certeza sentiras a minha presença. Abandona – te no amor do Pai.
Como já lhes falei em mensagens passadas, o vosso lar é o vosso refugio. Muito de vós me perguntam : Como será os dias de tribulações ?
...os dias em que o Pai desencadeará sobre toda a humanidade a sua justa irá, lavando esta terra, na
certeza de purificar toda a humanidade, tirando dela todo o pecado e toda a violência (pausa).
Acreditai, o vosso refugio é em Meu Imaculado Coração...
Amparei e continuo a amparar estes dos jovens que aqui estão (Junior e Eduardo). Através dos sofrimentos
que estes dois pequenos passaram, aqui esta a glória do Pai...amo – os.
Convido – os mais uma vez, a se unir em prol de um mundo mais cheio de paz, onde os meus mensageiros,
seja eles videntes, confidentes e até mesmo aqueles que de uma forma ou de outra, tem levado aos
quatros cantos da terra; os meus apelos.
Convido – os a unirem se em volta do Meu Imaculado Coração, só assim o meu triunfo acontecerá. Peço –
vos para não mais ferir o coração desta Mãe que pôr vós tem recebido espinhos.
Traço sobre vós a minha bênção de Mãe, advogada e intercessora.
Sim filhinha ! Levarei o teu pedido ao Meu Divino Filho. Peça, peça, acreditai.
Abençôo-vos em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo +.
Filhos meus, deixai esta Mãe a falar no meio de vós. Silenciai os vossos corações para que o Espírito Santo
possa falar em vosso meio”.
Mensagem de Santo Antônio - (24/11/2004) São José dos Pinhais/PR
“Queridos irmãos, paz e bem!
Nesta noite eu Antônio, quero lhes desejar a paz. Essa paz que só poderá ser obtida através do Senhor
Jesus. Quero nesta noite avisa-los que muitos já começaram a enfrentar as tribulações deste mundo...é
melhor se acostumarem com uma vida simples e sem os prazeres da matéria. Logo todos vocês terão de
depender do Senhor. A igreja continua a passar pôr período de confusão.
Quero avisa-los nesta noite que os servos do Senhor, devem sair dos centros das cidades e irem para longe
dos barulhos, porque o tempo da perseguição chegou...é por meio desses perseguidos que o Senhor
preservará sua Igreja. Vocês devem esquecer a vida de barulho e de luxo para viver uma vida austera e
rústica. O conforto deve ser esquecido. Grande parte desta nação sofrerá uma grande devastação porque
não acolheram os apelos dos céus...é triste avisar isto, mais o céu clama!
Rezem o rosário que Maria Santíssima tanto lhes pede e verás a paz no mundo inteiro. Deus os abençoe!
Santo Antônio.
Mensagem de Nossa Senhora - (08/12/2004) São José dos Pinhais/PR
“Paz, paz! Sou a Imaculada Conceição a Rosa Mística.
Filhos meus, é com muita alegria que esta Mãe hoje vem até vós com o coração transbordante de alegria
para lhes abençoar e lhes dizer que o regresso do Meu Filho esta próximo. Neste dia 08 em que a Igreja
comemora a minha Imaculada Conceição, quero lhes dizer que fico feliz, vendo cada um de vós se
desprendendo das coisas do mundo para estar mais próximo desta Mãe. Abra-se a graça do Pai. Recordais
hoje a minha aparição na gruta de Massabielle em Lourdes – França. Apareci naquele local humilde para
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confirmar o dogma da Minha Imaculada Conceição. Presenteei a Igreja com a minha aparição a minha
pequena filha Bernadete. Sou a mesma Mãe de Lourdes, sou a mesma Mãe a Imaculada Conceição.
Filhos meus, aproxima –se dias tenebrosos para toda humanidade. Lembre-se, sou o refugio mais seguro.
Lamento em dizer que muitos ficarão pelo caminho, mais uma vez lhes digo; não olhem para trás. Segure
firme nas mãos desta Mãe, e continue a caminhar. Permaneçam firmes! Aconteça o que acontecer filhos
meus, permaneçam firmes na fé.
Orai, orai sem cessar. Dobrai vossos joelhos diante da Cruz e peçam perdão.
Sou a Mulher vestida de sol com a lua embaixo dos meus pés.
Peço-vos mais uma vez que se unam para um mundo mais cheio de paz, mais cheio também de justiça.
Avante com coragem filhos meus. Arregacem as vossas mangas para o trabalho nesta obra, onde Eu a
Celeste Comandante, Rosa Mística estou diante deste exército.
Neste momento o Meu amor abraça a toda humanidade. Cuidam deste bosque onde Eu a Imaculada
Conceição, estou representada nesta imagem. Quero aqui ser chamada Maria Imaculada.
Venham filhos meus, com os corações arrependidos e com certeza sentireis a minha presença neste local
simples e mais também acolhedor.
Neste momento faço descer sobre vós e sobre vossos familiares uma chuva de graças.
Faço descer sobre estes objetos a minha benção. Benção esta especial neste dia. Usam estes objetos de
piedade para orar junto dos doentes e com a intercessão desta Mãe, veras prodígios acontecerem diante
dos vossos olhos. Leve confiante minha mensagem de esperança e ao mesmo tempo preocupante. Vão
filhos meus por todo mundo e levem estes meus últimos apelos que aqui faço.
Sou Maria a Mãe de Jesus a Imaculada.
Abençôo-vos em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo +.
Ficai todos na paz de Meu Divino Filho Jesus.”
Ps. Logo após a mensagem Nossa Senhora abençoa a gruta dedicada a Ela com o titulo da Imaculada
conceição.

Mensagem de Nossa Senhora - (15/01/2005) Ponta Grossa/PR
Nossa Senhora:
“Paz,paz,paz.
Sou Maria, Mãe e Rainha da Paz. Filhos meus, é com grande alegria que venho até vós nesta tarde. Vim
com a permissão do Pai. Abra – se a graça do meu amor. Deixe – se tocar pelo meu amor. Só assim
compreendereis o que desejo de cada um. Rezem, rezem. Quando lhes convido a rezar, não é só uma Ave –
Maria, e sim o santo rosário.
Muito me alegra em vê – los hoje aqui em volta desta Mãe. Deixei que todos pudessem sentir o meu
perfume, o meu balsamo. Sou a mesma Mãe a Virgem de Nazaré, a Rainha da Paz ou até mesmo a Rosa
Mística como estou representada nesta imagem.
Como prova do meu amor, por vossa perseverança nas orações, quis Eu com a permissão do Pai,
presentear a cada um com o meu aroma. Sintam o amor desta Mãe...
Sim filhinha, acredite que o seu lar será modificado com os vossos sacrifícios e com vossas orações.
Sou a Celeste Comandante.
Neste momento recolho cada pedido que aqui depositaram com confiança no coração desta Mãe. Levo
neste dia de modo especial todos os vossos pedidos diante do trono da Santíssima Trindade.
Desejo que aqui forme com mais fervor, devoção e amor a esta Mãe, um grupo de oração a onde Eu a
Celeste Comandante a Rainha da Paz que Eu com as minhas graças, derramar sobre cada um que aqui vier
com o coração aberto.
Quantas graças, quantos favores aqui derramei sobre esta cidade de Ponta Grossa. Com um gesto de
carinho como, Mãe preocupada, vim a esta terra; toquei com os meus pés, chorei, manifestei sinais, mais
poucos foram os filhos que acolheram os meus pedidos (pausa).
Como Mãe preocupada, repeti por varias vezes a mesma canção: convertei –vos, convertei –vos. Por isso
filhos meus, me faço presente hoje no meio de vós.
Levai para os vossos lares o amor desta Mãe.
Acreditai filhos meus, o tempo é agora. A vossa conversão é agora. Muitos de vós já sabeis que dias
tribulosos se aproxima não só para o Brasil, mais para toda humanidade.
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Vinde, vinde filhos para os braços desta Mãe, que com certeza Eu a Rainha da Paz, levarei –os seguro e
salvos para os braços Daquele que tudo pode e tudo faz.
Reúnam – se mais vezes em volta desta Mãe para rezar, pedindo não só a paz, mais sim a conversão dos
vossos corações (pausa).
Como já falei em mensagens passadas, aqui neste local a onde Eu a Rainha da Paz daria sinais e
intercederia para curas miraculosas, assim Eu fiz e assim Eu farei até quando o Pai chamar esta Mãe para o
trono da Santíssima Trindade, a onde todos os sinais, todas as graças cessaram, a onde só a caridade
restará. Por isso filhos amados, é agora; descruzem os vossos braços e rezai. Rezai com amor e devoção à
oração do santo rosário. Avante com coragem. Tenha confiança na intercessão e proteção desta Mãe que
aqui agora volve o olhar para cada um e para cada necessidade (pausa).
Amai filhos! Amai os vossos irmãos. Amem todos aqueles que vos persegue e até mesmo dos vossos lares e
comunidade. Vós sabeis que a nuvem negra já toma conta do templo santo; quero dizer da Igreja do Meu
Filho Jesus. Muitos de vós serão martirizados por amor do meu Filho e por amor desta Mãe que aqui vos
fala por meio deste meu pequeno.
Muitos lares foram restaurados pela penitencia que aqui poucos fizeram nesta tarde. Mais mesmo assim,
Eu Maria a Mãe de Jesus e também vossa, pela minha intercessão, o Senhor operou milagres em vossos
lares. Muitos voltarão a este local para testemunhar o com grande é o meu amor.
Aqui desejo o mais rápido possível, que se ergue uma gruta em minha homenagem, com o titulo a Virgem
Rainha da Paz. Neste local com certeza esta Mãe tocará com seus pés, dará prodígios no céu e também na
gruta. Muitos sentirão o aroma, esse mesmo que agora sintais...
No dia da benção (da gruta), mostrarei a todos, de que forma estarei presente. Desde já vos falo, virei
como a Virgem das Graças e deixarei gravada a minha imagem para que todos possam acreditar que aqui
estive, que aqui estarei até o dia em que a Santíssima Trindade me levará, onde farei parte (segredo).
Unam – se, unam –se em volta do meu coração. Acreditai filhos meus.
Fui achada nas águas do rio Paraíba, como a Virgem Imaculada, a Virgem Negra; quero dizer a Senhora
Aparecida. Desde aquela época e até hoje, liberto os meus filhos das prisões. Quero dizer da prisão da
matéria e também do prazer. Todos já são livres, mais muitos de vós não deixam que o meu amor adentre
em vossos corações. Por isso filhos meus, vós não sintais a minha presença em vosso coração. Por isso há
confusão em vossas mentes. Deixai, deixai que esta Mãe possa adentrar, não só no vosso coração, mais
também em vossas mentes. Sou a Porta do Céu. Adentrai...
Muito me entristece ao ver os meus filhos consagrados se desviando do caminho que Eu com tanto carinho
tracei, ensinei e mostrei para caminhar. Muitos não voltam mais...por isso choro. Choro até lágrimas de
sangue ao ver quantos sinais já lhes dei.
Não se dispersem filhos meus. Ficai vigilantes, segure nas minhas mãos; quero dizer, segure no terço.
Tragam consigo o terço, seja ele no pescoço ou no bolso, como já havia eu pedido.
Não deixa – o perdurado nas cabeceiras da cama ou até mesmo nos pregos, como já falou o meu esposo
José. Traga esta arma poderosa junto consigo e vereis prodígios.
Vidente: neste momento Nossa Senhora vai traçar o sinal da cruz sobre todos nós, sobre os objetos de
piedade que trouxemos. Nossa Senhora agora esta traçando o sinal da cruz. Do sinal da cruz que Ela esta
traçando, se desprende estrelas prateadas, onde as mesmas estão caindo sobre nós. São graças...
Nossa Senhora: Filhos meus, vos abençôo em nome da Santíssima Trindade, Pai, do Filho e do Espírito
Santo +.
A esta filha aqui, que não só abriu as portas do seu coração para que esta Mãe pudesse operar maravilhas
com a permissão de Deus, quero te falar : _ Avante com coragem, tenha confiança. Perseverai nas vossas
orações. Vós já sabeis que a vitória é certa. Neste momento com a permissão do Pai, envio como proteção
os arcanjos Rafael e Gabriel.”
Obs: durante a manifestação de Nossa Senhora um suave aroma de rosas pairou no ar. Nossa Senhora
abençôo os terços e as pétalas, onde os mesmos ficaram todos perfumados.
Mensagem de Nossa Senhora - (07/02/2005) São José dos Pinhais/PR
“Filhos amados, a paz!
Neste dia derramo lágrima ao ver grande número de pecados que são cometidos durante essa festa
mundana que se chama carnaval, ou melhor; festa da carne.

67

Nesta quaresma é preciso rezar muito, reparando o Coração de Jesus e o Coração desta Mãe. Eu os amo!
Eu não quero perde-los, mas preciso que vocês orem com mais amor todas as orações que Eu já lhes
ensinei. Estamos travando uma batalha por um período muito longo,onde muitos ficaram feridos...
Vocês devem levar a sério o que está por vir para o Brasil. Não esqueçam o que Eu já lhes disse em
mensagens passadas sobre o Brasil.
Filhos meus, muitos de vós já estão vivendo a purificação. É preciso se lavado no sangue do Cordeiro e
depois sim, usar a armadura.
Meus filhos amados, não esqueçam que para ganhar uma rosa é preciso por a mão no espinho. Para
receber uma graça, muitas vezes é preciso passar por um sacrifício...
Filho meu, tu és um testemunho deste sacrifício. Cada gota de sangue que brotou de seus pés, de suas
mãos, ficou nesta terra como sinal do sofrimento dos mártires, que sofreram para dar testemunho do Meu
Filho Jesus.
Os verdadeiros mártires, dão o seu sangue por amor a Deus e não involuntariamente.
Meu filho é tempo de vigília, é tempo de oração. Orem em seus lares. A humanidade precisa de oração.
Não sejam pegos de surpresas. Rezem a Via – Sacra durante esta quaresma e lembrem – se que estarei
junto de vós aos pés da Cruz.
Meus filhos, os dias estão a contar – se para a escuridão espiritual. Não fecha os seus ouvidos a voz desta
Mãe. Vocês estão abafando os meus pedidos.
Filhos amados, é preciso que rezem pela igreja. O inimigo já adentrou nela e com muita astúcia tenta seduzi
– los com gestos e palavras enganosas. Satanás já esta dividindo a igreja de Jesus com ajuda de muitos de
meus filhos sacerdotes e até mesmo com os bispos. Isso causa – me muita tristeza, pois Eu sou Mãe da
Igreja; e tento ajuda – los, mas sou perseguida por meus filhos prediletos, proibindo os fiéis de irem nos
locais das minhas aparições.
Arranquem do coração a vaidade, o ódio, a soberba e a maldade e deixem que o Espírito Santo os
purifiquem e lhes mostrem o Meu Filho Jesus.
Filhos amados, não se esmoreçam diante dos sofrimentos, avante com coragem. Não esqueçam que muitas
graças só são alcançadas se os fiéis vierem a este local com o coração arrependido. Por isso venha para os
braços desta Mãe que aqui os espera dia e noite.
Orem, orem, pois satanás ainda continua fazendo desordem nos seus corações e suas famílias. Eu conheço
cada intenção dos seus corações, por isso sejam autênticos para si mesmo. Amo-vos. Abençôo-vos em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo +. Amém. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (12/02/2005) São José dos Pinhais/PR
17 anos de aparições
“Filhinhos a paz.
Sou a Rainha da Paz a Imaculada Conceição.
Nesta tarde quero Eu a Mãe de Jesus e também vossa, envolve-los no meu manto.
Filhos meus, muito Me alegra ao vê-los hoje junto desta Mãe, sabendo ainda que existe filhos fiéis ao meu
Amor.
Abra-se ao amor desta Mãe. Deixe que neste momento Eu Maria Rainha da Paz, toque em cada coração.
Convido-os nesta tarde a viverem com amor, todas as mensagens que ao longo destes anos (17 anos de
manifestações da Virgem Maria ao Eduardo), Eu com muito carinho e ternura ditei palavra por palavra.
Viva -as no dia-a-dia, estas mensagens que são prenuncio dos futuros acontecimentos não só para vossas
vidas, mas sim para toda humanidade.
Neste dia revelo a vocês o anjo da justiça! É este anjo que no decorrer dos tempos futuro...derramará sobre
a humanidade a justa irá de Deus...sobre todas os crimes já cometidos ao longo da história...
Venham filhos meus, vinde para perto desta Mãe e deixai que Eu a Mãe de Jesus e vossa os abrace.
Acreditai.
Convido-os a fazerem mais penitencia neste tempo de quaresma, pois o inimigo é astuto e tenta engana-los
com palavras.
Vidente: neste momento Nossa Senhora presenteia a cada um com um dom, representado nesta flor.
Nossa Senhora: Chamei –os pelo nome a estar aqui hoje junto desta Mãe...
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do espírito Santo. Amém”.
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Mensagem de Nossa Senhora - (12/03/2005) São José dos Pinhais/PR
“Queridos filhos, estou feliz com a presença de cada um aqui neste meu Santuário.
Em fevereiro de 1990 ao meu filho predileto Stefano Gobbi, avisei a ele, que a Igreja aqui no Brasil corria
perigo, pois a apostasia adentrava nela. Pois bem, já se passaram 15 anos e a Igreja aqui no Brasil é tomada
por completo pela apostasia, donde fere o Meu Coração. Padres contra padres, padres perseguindo fiéis e
dividindo a Igreja de Meu Filho Jesus. Isso causa – Me tristeza. Um grande mal assombra vossa nação se
não rezardes o rosário. Pestes e catástrofes naturais ao de acontecer para alertar o povo, mostrando que
Deus é maior que todos os governantes...descruzem os vossos braços.
Lágrimas e mais lágrimas serão derramadas sobre esta nação.
Apareci, deixei mensagens, manifestei sinais e não fui ouvida.
Filhos meus, não se deixe enganar por falsas mensagens. Em 2000 lhes disse que os verdadeiros videntes
viriam aqui. Pois bem, quais foram os verdadeiros que aqui já estiveram? Não se engane ! O inimigo ainda
tenta enganar- vos para vos afastar de perto de Mim. Não podeis servir a dois senhores.
Vivam as verdadeiras mensagens que Eu já lhes ditei aqui.
Ainda continuo a dar sinais da minha presença neste local. Saiba discernir o verdadeiro local onde Eu estou
se manifestando...
Filhos meus, o meu Coração é esmagado pelo descaso que fazem com as minhas mensagens. Vivam as
mensagens que Eu aqui dito.
Filhinhos, Eu vos quero todos unidos junto desta Mãe. Lembre que Eu sou a Celeste Comandante e Rainha
do Universo.
Quero vê – los mais vezes diante desta minha imagem, no mesmo local onde Eu já me manifestei varia
vezes.
Filhos meus, neste dia peço que orem pelo Papa. Ele é um grande exemplo para vós. Lembre que João
Paulo II Me pertence. Ele foi formado por Mim...
O Brasil deve urgentemente orar pela paz...
Filhos, vocês devem adentrar no refugio do Meu Coração Imaculado, pois o inimigo tenta de todas as
maneiras conseguir suas almas...
Chegou a hora da Igreja local reconhecer a minha presença neste local, pois caso contrario; o inimigo
tomará dezenas de almas consagradas...
Sou a Rosa Mística Mãe da Igreja !
Muitos de meus filhos prediletos, estão se afastando do Meu olhar e os seus corações se fecham no gelo do
egoísmo...
Tenho afastado daqui muitos filhos prediletos que estão na maçonaria...
Vinde filhos para perto desta Mãe. Quero protege –los e ampara – los nos momentos de dificuldades que
estão por vir para o Brasil.
Por fim o Meu Imaculado Coração triunfará.
Esta é a mensagem que vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo +. Ficai em paz”.
Mensagem de Nossa Senhora - (10/04/2005) São José dos Pinhais/PR
Nossa Senhora:“Filhos meus, é com grande que a Santíssima Trindade, na pessoa de Deus Pai, Deus Filho e
Deus Espírito Santo; envia Eu Maria Mãe de Jesus até vós.
Muito Me alegra ao vê – los hoje junto desta Mãe. Tenho percebido que muitos corações estão tristes com
a perda de João Paulo II.
Vidente: Nossa Senhora esta feliz com a presença de todos aqui hoje. Ela também diz que devemos colocar
toda nossa confiança em suas mãos. Ela nos fala : - Não sou Eu a Mãe da Esperança ?
Nossa Senhora: Filhos meus, João Paulo II já faz parte dos eleitos. Do Céu ele olha e intercede por vossas
necessidades...muitos ainda Me perguntam, porque?
Eu respondo! Assim Deus na sua infinita misericórdia o quis, porque o tempo por Mim profetizado desde
Fátima já se cumpre.
É chegado o momento de cada um caminhar com os seus próprios pés. Mais lembre-se filhos meus,
caminhe em direção desta Mãe. Caso contrario muitos ficaram pelo caminho. Vinde filhos meus! Vinde
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para os meus braços. Mais uma vez repito a mesma canção: Convertam-se, convertam-se.
O tempo que vos resta para a conversão chega ao fim.
Não sedes cegos a guiar outros cegos. Deixe que Eu Maria os guie por meio das minhas mensagens aqui já
ditadas. Mensagens que vos leva a vitória. Não sou Eu a Rosa Mística? Não sou Eu a Mãe da Igreja? Igreja
essa que agora são vocês.
Muitos destes tentarão se apoiar sobre vocês. Deixe que Eu os guie, só assim terão fortaleza para caminhar.
Não se sintam abandonados ou até mesmo órfãos. Não sou Eu vossa Mãe ? Não sou Eu a Celeste
Comandante?
Vinde ! Vinde para os braços desta Mãe que aqui agora estende para acolher a cada um (pausa).
Filhos meus, reúna-se em cenáculo com esta Mãe. Una-se em oração. Rezem com esta Mãe (pausa). Já vos
falei em mensagens passadas que dias difíceis se abateria sobre a terra. Hoje já estão vivendo dias
decisiveis para a vossa fé e também para vossa famílias.
Não tomam decisões precipitadas. Deixe que Eu os guie. Não sou Eu o Auxilio dos Cristãos?
Convido-os a continuarem com o cerco de Jericó. Busque forças com a reza do santo rosário. Por isso a
estes que aqui estão, convido-os a se unirem com esta Mãe, para que no mês de maio, no primeiro dia;
começamos uma frente de batalha com a oração do rosário durante o cerco.
Prometo estar com vocês no enceramento no dia 07 próximo. Primeiro sábado do mês, onde Eu a Virgem,
estarei libertando – os de muitas amarras. Neste dia junto libertaremos muitas almas que vivem um
purgatório aqui na terra.
Filhos meus, acolham este meu pedido. Não deixe passar despercebida esta minha mensagem. Ore,ore !
Peça ao Espírito Santo o discernimento para que possas caminhar seguro. Seria Eu uma Mãe muito ingrata,
se neste momento de sofrimento, os abandona-se. Ainda continuo aos pés da Cruz. Rezem, rezem. (pausa).
Se todos coloca-se em pratica os meus apelos que aqui em nome da Santíssima Trindade o fiz, suas vidas
seriam mais felizes. Vossos lares seriam transformados e com certeza verias um novo por do sol. Vinde.
Vidente: Vamos agora fazer uma procissão. E no fim Nossa Senhora ira nos abençoar.
Vidente: No próximo cenáculo (maio), São Miguel trará uma eucaristia vinda do Altar do mundo (Fátima).
Nossa Senhora: Filhos meus, vivam com carinho estas mensagens que aqui já ditei. Coloque-as em pratica
no dia-a-dia. Só assim compreendereis o que quero dizer. Amo – vos. Convertam-se.
Abençôo – os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (25/04/2005) São José dos Pinhais/PR
“Filho meu, neste dia convido – os a vigiar Comigo nestas horas de espera em que o nosso adversário se
levanta para agarrar suas pressas. Rezai para que não sejam pegos de surpresa.
Filhos meus, recolhei – vos em oração para buscar forças para caminhada. Como Mãe, peço que ores para
que toda confusão seja esclarecida em vossas mentes.
Para os meus filhos que aqui vêem, obtenho graças e mais graças do arrependimento, da verdadeira
mudança do coração e do retorno ao Senhor por meio desta Mãe.
Filhos meus, mesmo diante desta grande escuridão que envolve o mundo de modo especial a Igreja, Eu
convido – os a viver na esperança e numa grande confiança, pois Eu intercedo por cada um de vós.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.”
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR
(25/04/2005) São José dos Pinhais/PR
Oh almas! Deus continua a falar aqueles que o escutam. Filhos meus, evita os falsos rumores e recua
perante a desconfiança. Este é o momento de silencio interior, e deixe que o Espírito Santo os guie. Eu Sou
a Luz do mundo. Expulsa dos vossos corações este pensamento negativo. Não deixeis instalar – se a duvida.
Eu Sou o primeiro a ser ouvido.
Morto, serás realmente se não reagires a toda essa duvida que asola tua mente. Deus é fiel a sua Palavra.
Reúnam – se em oração, Eu os tornarei fecundo essa vossa reunião. A minha Santa Mãe rezará convosco.
Não tenteis ditar – Me ordens. Caso contrário sereis atormentado por pensamentos confusos.
Filhos meus, peço – vos que permaneçais unidos no Meu Amor. Eis o tempo da aridez anunciada por Minha
Mãe. Bem poucos irão aceitar – Me com todo o seu coração. As minhas mensagens e as da minha Santa
Mãe, irão ser rejeitadas e já se não quererá ouvir falar mais delas. Os tempos profetizados ai estão.
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Filhos meus, o rebanho é pequeno, dividido, disperso e mal reagrupado. Há muita agitação. Enquanto
muitos falam, o inimigo pega suas pressas.
Ninguém mais pode deter os flagelos que já estão sobre a terra. Pestes, incêndios, guerras etc; tornarão
cada vez mais. Gritos e mais gritos ão se ouvir nos quatros cantos da terra.
Filhos meus, peço – vos que permaneçais unidos e que espereis pela hora. Rezai uns pelos outros. Cada um
será julgado separadamente, no seu tempo e diante do trono de Deus, será perguntado o que fizestes por
esta obra? Cada um deverá mostrar – Me o que fez e o que esqueceu de fazer por esta obra. O tempo da
reparação é agora. Não fiqueis surdos ao apelo de Minha Santa Mãe. Não fujais dos nossos olhares. Vós
tendes fugido deste Santo lugar, correndo para os prazeres e conforto de vossos lares. Eu perdôo todos os
arrependidos. Voltai!
O medo é um inimigo feroz , rezai.
O mundo esta sendo perturbado por rumores de guerras e falsa paz. A inquietação já domina os vossos
pensamentos. Alguns de vós perderá a fé. Os bons continuarão a subir. Minha Mãe continuará a mostrar o
caminho.
Doenças terríveis aparecerão. Eu virei para vos salvar destas pestes. Se for verdade que alguns
correspondem ao Meu apelo, certamente Eu virei vos salvar.
Fazei erguer este Santuário. Não procureis outras riquezas. Tudo é inútil e vão. Amo – vos. Sou Jesus.
Mensagem de Nossa Senhora - (01/06/2005) São José dos Pinhais/PR
“Meus filhos, convido-os mais uma vez a se abandonarem nas mãos de Deus. Os planos do Senhor são
cheios de mistérios. Deus tem lindos planos para cada missionário desta obra. Sei que muitos de vós, estão
confusos com o novo papa...
Deveis saber que todas as respostas, estão contidas nas minhas mensagens aqui já deixadas. Portanto
meus filhos, Eu sou o refugio seguro.
Peço – lhes que permaneçam unidos, rezando uns pelos outros. Rezem com confiança, atendendo aos
meus pedidos aqui já feitos.
Deixo-lhes a minha benção.”
Mensagem de Nossa Senhora - (02/06/2005) São José dos Pinhais/PR
“Queridos filhos, hoje Eu quero lhes refazer um pedido: Sejam verdadeiros para com esta obra. Não engane
a si próprio!
O verdadeiro missionário terá amparo desta Mãe. Jesus meu Divino Filho, virá ao amparo de cada um. Por
isso sejam autênticos. Eu conheço cada um.
Muitos de meus filhos, estão se afastando de Deus. Já não agüento mais segurar o braço da justiça de
Deus. Rezem e façam penitência, se quiserem ser salvos.
O rosário aqui rezado será como lenço para Eu enxugar as lágrimas. Por isso reze mais vezes o rosário neste
local.
Ouçam as minhas mensagens que aqui deixo.
A todos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”.
Mensagem de Nossa Senhora - (03/06/2005) São José dos Pinhais/PR
“Filhos meus, convido-os a se colocarem na escuta.
Quero estar no coração de cada um.
Percebo que há muita agitação em vossa mente e em vosso coração.
Neste mês dedicado ao Sagrado Coração do meu Divino Filho, peço-lhes que reparem as ofensas dirigidas a
Ele.
Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida. Façam Jesus sorrir, colocando em prática, os meus pedidos aqui
feitos.
Filhos, mentir para seus irmãos é uma culpa que estão a exercer diante dos olhos de Deus. Seus irmãos não
podem ler seus pensamentos, mas Deus pode!
Não ocultem os seus corações com a mentira. Peça perdão! Só assim terás paz interior.
“Amo-vos”.
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Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (04/06/2005) São José dos Pinhais/PR
“Filhos meus, sou Jesus.
Amados, renova os teus votos de consagração ao Meu Sagrado Coração.
Sinto-me feliz por te consagrares ao Meu Coração. Tenho estado 24h a espera de cada um para
conversarmos. Tenho estado 24h nas mãos de minha Santa Mãe. Tenho sentindo sua falta na minha
companhia.
O que tens feito por ai? O que tem sido mais importante do que Eu?
Sinto tua falta criança!
Venha para perto de Mim, enquanto ainda conheces o caminho.
Amo-te. Sou Jesus.
Mensagem de Nossa Senhora - (05/06/2005) São José dos Pinhais/PR
“A paz.
Neste dia convido-os a serem instrumentos em minhas mãos. É preciso renunciar a fofoca e o orgulho, só
assim podereis sentir a minha presença no meio de vós.
Muitos de meus filhos têm sentindo o cerco de Jericó pesado. Por quê?
Porque tens rezado pelas vossas intenções. Já vos disse que a intenção do cerco de Jericó é dirigida para o
Santuário. As graças Eu concedo no fim para cada um. Não sejam ambiciosos. Saiba rezar!
No próximo cerco, é necessário jejum. Só assim repelirão o orgulho e a ambição que há em vossos
corações.
Acolha com carinho esta mensagem. Amo-vos”.
Mensagem de Nossa Senhora - (06/06/2005) São José dos Pinhais/PR
“Meus filhos, a paz só pode ser obtida se todos se voltarem para Deus.
Volte o vosso coração para Deus e terás a paz interior.
Filhinhos, um novo Sol surgirá no horizonte para aqueles que são fiéis ao meu Amor.
Felizes são aqueles que nele dirigem seu olhar.
Muitos de meus filhos estão com suas mentes perturbadas, porque estão servindo a dois senhores. Sirvam
ao Senhor desta messe. Dê o que é bom para o Senhor e não o resto, porque os restos no fim serão!
Muitos de vós perdereis os seus bens (matéria), porque deram para este Santuário o resto. Cuidado para
não perder também a alma.
Repito: o Sol surgira no horizonte. Esse Sol é meu Filho Jesus trazido em minhas mãos. Ele brilhará com Seu
amor e Sua misericórdia para os escolhidos. Venham filhos meus para a Arca.
Amo-vos”.
Mensagem de Nossa Senhora - (08/06/2005) São José dos Pinhais/PR
“Filhinhos, paz, paz.
Convido-os a rezarem pela paz desta nação.
Dias tenebrosos asola este país. Se não rezarem, se não colocarem em prática os meus pedidos; muitos irão
chorar.
A taça da justiça Divina transborda, e com isso muitos castigos hão de acontecer por toda humanidade...
É preciso rezar e buscar a Deus enquanto se pode. Meus filhos, não se deixem ser afastados pelas seduções
do mundo. O mundo nestes tempos está acorrentado pela maldade do meu adversário. Amo-vos”.
Mensagem de Nossa Senhora - (09/06/2005) São José dos Pinhais/PR
“Filhos meus, é com alegria que vos fala nesta tarde.
Orem, orem para que o triunfo do meu Imaculado Coração aconteça nesta nação.
É preciso que orem com mais confiança. Rezem unidos e sentiras a minha presença.
Abençôo todos aqueles que estão trabalhando para que o meu triunfo aconteça.
De que maneira? Com a divulgação das minhas mensagens. Com a confecção dos jornais e medalha.
O Brasil precisa saber que estabeleci aqui em São José dos Pinhais a minha terceira morada. Vão e
anunciem por toda parte as minhas mensagens.
Graças e sinais hei de conceder. Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”.
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Mensagem de Nossa Senhora e de Nosso Senhor Jesus Cristo - (10/06/2005) São José dos Pinhais/PR
Nossa Senhora:
“Filhos meus a paz. Convido-os mais uma vez a aceitarem a vontade de Deus em suas vidas. Seus
problemas e dificuldades só terão resoluções a partir do momento em que se depositarem nas mãos de
Jesus, por meio das minhas.
Os problemas só terão resoluções, quando não acumularem mais bens matérias, pois Eu sou a maior
riqueza entre vocês filhinhos.
Muito de vós estás acumulando bens matérias e estão ficando pobres de espírito.
Jesus:
Filhos meus, por que muitos de vós negam a presença de minha Mãe neste local?
Por que ter medo?
É porque muitos de vocês não têm fé!
É porque vocês não estão rezando como deveria. Se rezarem, a fé brotará e vocês não terão medo.
Não desprezem este Santo local. Ou vocês Me servem ou servem ao mundo. A dois deuses vocês não
podem servir. Façam à escolha!
Milagres Eu posso lhes oferecer se entregarem a Mim. Mas se optarem pelo mundo, a Minha luz se apagará
em seus corações.
Eu os alerto! Minha Mãe os alerta: renunciem ao mundo e Me seguem”.
Mensagem de Nossa Senhora - (11/06/2005) São José dos Pinhais/PR
OS TRÊS PERIGOS
“Querido filho, neste dia inicias uma nova etapa de sua missão.
Enquanto a igreja passa por dificuldades, sofrimentos e horas cruéis de agonia, sinais da minha presença
lhes dou...
Logo após de certo período, a igreja terá um novo esplendor e o segundo Pentecostes acontecerá por
completo...
Filhos meus, não percais a confiança e a esperança. Só os obedientes terão a chance de contemplar as
maravilhas do Senhor.
Estou cultivando lindos botões de rosas no jardim do meu Coração Imaculado, para que em breve Eu possa
oferecer ao Senhor. Venham para os meus braços meus pequenos.
Filhinhos prestam atenção; há três graves perigos que ameaçam o vosso crescimento no bem e na fé.
Primeiro, o perigo de afastar-vos da verdadeira fé.
Segundo, o desejo de ter sempre mais, o apego pela matéria.
Terceiro, a calunia tem destruído muitos de meus planos entre vós.
Muitos corações têm se afastado do meu olhar e caído no pecado da calunia.
Entregai – vos todos a vossa Mãe e sereis consolados.
Filhinhos, nada do que poderá acontecer vos deve perturbar, se viveis no meu Coração Imaculado.
Aquele que coloca em prática os meus apelos, esta aconchegados no meu refugio e materno Coração.
Lembre – se: Eu sou a Porta da divina misericórdia.
Acreditai filhos meus na minha presença. Acolhei as minhas mensagens, olhai para os meus sinais.
Sou a Rosa Mística a Imaculada Conceição.
Filhinhos chegou o momento em que esta nação terá a grande prova.
Apareci, deixei mensagens, sinais e não fui ouvida.
Continuastes pelo caminho do erro e da desobediência. O momento da justiça divina e da misericórdia para
alguns chegou.
Conhecereis a hora do sofrimento e da derrota. A hora da purificação e do castigo.
Aqui quero que reúnam – se em oração feita Comigo, com a recitação do rosário, a escuta da minha
mensagem e hora de adoração eucarística...
Fazendo o que vos peço, terás mais paz e a conversão interior tão desejada.
Amo-vos. Sou Maria Rosa Mística a Imaculada Conceição”.
Mensagem de Nossa Senhora e de São Miguél - (12/06/2005) São José dos Pinhais/PR
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Nossa Senhora:
“Filhos, sou a Rainha da Paz.
Convido-os mais uma vez a se tornarem pequenos em meus braços. Só assim poderes compreender o meu
Amor por vós. Eu preciso de cada uma, para a realização dos meus planos neste local. Rezai!
Abri vossos corações para o Amor de Deus.
Alegro-Me com a presença de cada uma hoje aqui neste meu Santuário.
Filhinhos convido-os a rezarem com mais confiança o vosso rosário. Sede somente de Deus. Quem estiver
com Deus vencerá. A vitória é garantida.
Filhos meus, não quero obrigar-vos, mais gostaria que vive-se as minhas mensagens aqui já deixadas com
muito carinho.
Coragem filhos meus. Derramo sobre vocês a minha benção materna.
Daí vossa contribuição para realização dos meus planos neste local. Amo-vos.
São Miguel: A paz. É com grande alegria que venho estar no meio de vós.
Adorai Aquele que é o Caminho, a Verdade e a Vida.
Na presença desse Deus, dobrai vossos joelhos e o vosso coração.
(neste momento São Miguel fala para alguns peregrinos-missionários).
Peça perdão de vossos pecados, pois Jesus Eucarístico aqui se faz presente em minhas mãos...
(neste momento São Miguel coloca nas mãos do vidente Eduardo, duas eucaristias, para ser dividida com
mais sete pessoas).
Mensagem de Nossa Senhora - (13/06/2005) São José dos Pinhais/PR
“Filhos meus, neste dia transcorrido em orações, quero Eu a Rainha da Paz; convidar a cada um a rezar pelo
sul desta nação. Rezem, rezem.
Prestem atenção nas mensagens que Eu tenho deixado. Viva-as no seu dia-a-dia. Acreditem em Mim e
assim estarão acreditando em Jesus meu Divino Filho.
Deixem que minha mão toque nos seus corações...
Rezem com confiança e tereis a vitória.
Amo-vos.”
Mensagem de Nossa Senhora - (14/06/2005) São José dos Pinhais/PR
“Filho meu, permaneça junto de Mim para que juntos; possamos vencer o Golias. Permaneça de prontidão,
orando e vigiando.
O anjo tocara a trombeta numa noite fria de um mês dedicado a Mim. Saberás discernir o chamado desta
Mãe.
Avante com coragem! Tende confiança.
Amo-vos.”
Mensagem de Nossa Senhora - (15/06/2005) São José dos Pinhais/PR
“Meus filhos, Sou a Imaculada Conceição a Senhora da Rosa Mística.
Neste dia convido-os a darem testemunho do meu Amor por vós. Também os convido a olhar para Mim.
Quero conduzi-los para a estrada da salvação, só que muitos de meus filhos; não estão compreendendo o
meu chamado. Estão se deixando seduzir pelo maligno. O caminho pelo qual vos conduzo, é o da perfeita
imitação do Meu Jesus. Consagrem vossas vidas, vossas famílias ao meu Coração. Nele vós experimentais o
amor do Pai. Chegou à hora de decidires na fé. Tende confiança!”
Mensagem de Nossa Senhora - (16/06/2005) São José dos Pinhais/PR
“Queridos filhos, sede obedientes aos meus apelos. A vossa obediência, contribuirá para o vosso
crescimento na fé.
Eu vos quero perto de Mim. Sabei que a humanidade caminha para sua auto destruição.
Sofro por aqueles que vão se perdendo, rezai.
Colocai em pratica os meus pedidos: oração, jejum, penitencia abandono das coisas deste mundo e fazei
erguer este local.
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Sereis recompensados pelo Pai e terás a proteção desta Mãe.
Amo-vos.”
Mensagem de Nossa Senhora - (17/06/2005) São José dos Pinhais/PR
Nossa Senhora:
“Não desanimeis ante as provações e dificuldades do dia a dia, filhos meus. Rezai para que tenhas paz
interior.
Estou convosco embora não Me vejais. A vitória se aproxima e é nossa. Por isso é necessário obediência e
oração.
Deus reserva momentos alegres para os seus escolhidos. O meu triunfo acontecerá de maneira grandiosa e
com ele acontecerão grandes coisas na terra e no ar.
Amai, amai.
Desde já agradeço pelo carinho que tendes para comigo. Fico feliz em ver que estão colocando em pratica
alguns dos meus pedidos.
Vidente:
Qual?
Nossa Senhora:
A confecção da medalha e a divulgação de minhas mensagens.
Ainda há tempo para conversão. Abri vossos corações. Avante sem medo.
Estou convosco. Pedirei ao meu Filho para que vos conceda as graças necessárias para cada um. Ele é a
vossa esperança.
Estou a olhar para cada um. Sei quais são os que estão sendo obedientes aos meus apelos. Não cruzeis os
braços.
Mais uma vez repito: avante sem medo, olhando para frente.
Os que desejarem graças, deverão vir até o meu Filho Jesus. Sede fervorosos na oração.
Aos meus filhos de Erechim:
Não quero obrigar – vos, mas sede obediente as minhas palavras. Abri vossos corações ao meu Amor. Eu
quero ajudar – vos. Estou convosco. Tende coragem em caminhar.
Confiem filhos meus no Senhor e tereis a vitória.
Quando sentires o peso da cruz, chamai por Mim.
Filhos, não recuem diante das provações. Avante com coragem. Os que não mudarem de vida, sofrerá no
futuro. Os que vivem afastados da oração não suportarão aquilo que esta por vir...
Por isso rezem!
Filhinhos as vossas duvidas e incertezas é interferência do maligno. Cuidado! Afastai daqueles cuja boca só
semeia duvidas e incertezas. Arrependei – vos depressa. Não deixeis para o amanhã o que tendes para
fazer hoje. Estai atentos aos meus sinais, rezai.
Eu sou a vossa Mãe e caminho convosco. Não cruzeis os braços ao meu chamado. Amo-vos.”
Mensagem de Nossa Senhora - (18/06/2005) São José dos Pinhais/PR
“Filhinhos, rezem e confiem, pois na confiança é que encontrarão a salvação. Confiem no Senhor e nesta
Mãe que vem ao auxilio de cada um.
É preciso trabalhar com urgência para o triunfo dos nossos Sagrados Corações.
Os filhos que depositarem confiança em meu Imaculado Coração, jamais perecerão, pois a graça de Deus
estará com ele em todo o momento.
O meu Amor por vós é imenso. Caminhai com coragem.
Amo – vos.”
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (06/07/2005) São José dos Pinhais/PR
Mensagem para uma devota
“A paz esteja contigo. Quero agradecer a vossa ajuda em Meu santuário. Tu que Me amas, não terás que
sofrer muito, porque depositas toda tua confiança em meu Coração. Tu tens dado alegria aos nossos
Sagrados Corações. No fim da tua peregrinação, serás recompensada,por isso ama-Me e continuaras a
crescer na fé.
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O amor cura todas as feridas e apaga as manchas das tuas imperfeições.
O meu Coração vencerá!
O meu inimigo já está com os dias contados e é por isso que ele se revolve furioso contra vós. Nada tendes
a temer.
Minha filha, muito antes de tu teres conhecido este santuário, Eu já havia providenciado a tua ida a este
santo local. Eu próprio direcionei você a este local, PARA SE ENCONTRAR COM MINHA Santa Mãe a Rosa
Mística. Sei que houve muitas lutas para você aceitar as manifestações de minha Mãe aqui em São José dos
Pinhais. Tudo o que aconteceu em sua vida, foi para aproximar-te de Mim e de minha Mãe.
Filha, para preservar a tua alma de toda má disposição e das tentações, pede ao meu Espírito Santo a dom
da fortaleza.
Aprenda a corresponder ao mal com o amor.
Não percas nunca a coragem. Sou Jesus.”
Mensagem de Nossa Senhora - (20/07/2005) São José dos Pinhais/PR
Mensagem para um devoto
“Meu filho X, Eu sou a sua Mãe.
Meu pequeno, entregue – se mais ao caminho de Jesus!
Deixe que meu Divino Filho, com seu Amor, transforme a sua vida para que a sua vida tenha o sentido
pleno no Espírito Santo do Pai Eterno.
Meu filho, deixe que a minha candura de Mãe, que é o meu Amor, penetre no seu Coração e numa só
união entre seus irmãos, todos os seus corações sejam levados por minha mão até ao Pai Acolha a minha
palavra..
Ó filho, o tempo é muito pouco!
Você precisa cada vez mais de estar em perfeita união com seus irmãos, através da oração, com o Pai e
Comigo.
A humanidade está passando por momentos difíceis. A humanidade está a sofrer pelo desprezo que se tem
com as minhas manifestações...
Tenho estado contigo diariamente. Tenho segurado em tuas mãos quando rezas o terço. Filho, mais uma
vez repito: afasta – se daqueles que só te querem o mal. Que só querem o bem estar pessoal.
Meu filho é chegada à hora em que a batalha terá o fim. Por fim, os que estiverem Comigo; serão
vitoriosos. Meu filho, amem os seus irmãos.
Dê testemunho do meu Amor por ti.
Eu o amo. Sou Maria Rosa Mística a Rainha da Paz.
Abençôo – te em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo +.”
Mensagem de Nossa Senhora - (23/07/2005) São José dos Pinhais/PR
Nossa Senhora:
“Paz, paz!
É com grande alegria que Me faço presente no meio de vós. Convido-os filhos meus a rezarem pela paz.
Rezem, rezem.
Convido-os também a serem portadores da minha paz. Sou Maria a Rainha da Paz (pausa).
Filhos meus, é preciso rezar o rosário com amor e devoção, só assim tereis discernimento diante as
dificuldades do dia a dia. Rezem, rezem!
Convido-os mais uma vez a dar testemunho do meu amor por vós nesta obra. Vão, avante com coragem.
Tende confiança.
Prometo sinais da minha presença...
Mais uma vez convido-os a aproximar-se de Mim.
Não sou Eu a Mãe do Amor?
Não sou Eu a Porta do Céu?
Não sou Eu o Refugio dos Pecadores?
Vinde filhos meus para junto desta Mãe.
Vidente:
Nossa Senhora convida-nos a rezar um Pai Nosso pelo o Oriente.
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Nossa Senhora:
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do espírito Santo+.”
Mensagem de Nossa Senhora- (29/07/2005) São José dos Pinhais/PR
“Querido filho, a paz!
Neste dia quero Eu vossa Mãe a Rainha da Paz, lhe desejar felicidades.
Sou Eu vossa Mãe e refugio.
Tenho dado a ti a graça de estar perto de mim quando estais com os seus irmãos.
Tenho manifestado meus sinais quando clamas a minha ajuda.
Recordais hoje a minha aparição em Itajaí, quando te convidei a ser meu soldado nesta batalha, que já
chega quase ao fim.
Com todas as palavras falei a você que serias um grande místico da América. Tens presenciado os meus
sinais e as manifestações desta Mãe por todo o Brasil. O século passado foi marcado com a minha forte
presença não só aqui no Brasil, mais em todo o mundo. Manifestei – Me de forma extraordinária, por meio
de aparições, mensagens, lacrimações e até mesmo nos corações de muitos de meus filhos.
No século passado, o nosso adversário, satanás; lançou sobre a humanidade a discórdia entre os meus
filhos. Usaram de forma assustadora milhares de meus filhos prediletos (sacerdotes). Fez da minha igreja
uma casa de ...vendo tudo isso, o Senhor (meu Jesus) enviou – Me aos quatro cantos da terra, para
anunciar o seu regresso, dando a Mim a ordem de conduzir os anjos...
Hoje a minha presença se faz, mas no silêncio, porque satanás agora já esta sendo acorrentado pelo meu
rosário...
Peço – vos que continueis a rezar o rosário e que deposites toda confiança em meu Imaculado Coração. É
ele o refugio para os dias de provações.
Tenho vindo para anunciar a vitória sobre satanás. Muitos de meus filhos tem se afastado do meu olhar. A
justiça cairá sobre estes...mais os que se encontrarem sobre o meu olhar, nada temerão, pois Eu serei o
vosso refugio.
Aqueles que ainda não estão refugiados em meu Imaculado Coração, rezo para que em breve possa estar,
pois caso contrario morrerão.
Meus filhinhos, o meu Amor é infinito. Não Temam! Rezem e confiem, pois Eu estou conduzindo – os para
o Senhor.
Filhinhos, abri os vossos corações para o meu Amor. Não permitais que o inimigo vos seduza com
pensamentos e ações precipitadas. Deixai que Eu os conduza...
Eu sou a Rainha da Paz a Senhora da Rosa Mística, enviada por Jesus para estar no meio de meus filhos. Eu
os amo muito meus filhos.
Muito em breve vereis o meu triunfo e sereis recompensados por serem soldados obedientes deste meu
exercito.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/01/2006) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
“Convido-os a rezarem pela paz do mundo... Rezem pela Europa de modo especial pela França...este país
tem me trazido muita tristeza. A mão do Senhor pesa sobre esta nação... também orem pelo Brasil...amovos.”
Mensagem de Nossa Senhora - (02/01/2006) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
“Filhinhos convido-os a rezarem com mais devoção o rosário, só assim podereis compreender o que desejo
de vocês... Rezem pelas almas do purgatório para que os sofrimentos delas sejam aliviados por vossas
orações.
Não esqueçam de terem em seus lares velas, sal, água e objetos todos bentos...
Convertam-se sem demora meus filhos.
Amo-vos...”
Mensagem de Nossa Senhora - (03/01/2006) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
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“...convido-os a divulgarem as minhas lágrimas afim de que todos saibam que Eu choro de tristeza em
saber que muitos não vão se salvar...saibam também que é o ultimo ano que derramarei lagrimas na minha
imagem...conforme falou Santo Antônio no ultimo dia 24/11/05.
Por isso é necessária uma grande divulgação de minhas lagrimas para que os meus filhos saibam que Eu
também os mão.
Ajude esta Mãe a salvar almas para o Senhor...
Prometo graças especiais para aqueles que divulgarem estas minhas lagrimas...”
Mensagem de Nossa Senhora - (04/01/2006) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
“Neste dia convido-os a rezarem com o coração afim de que as vossas orações cheguem ao coração do
Senhor... Jejue de modo especial as sextas feira para untar as chagas do meu Divino Filho... Rezem meus
pequenos.”
Mensagem de Nossa Senhora - (01/02/2006) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
“Meu filho, desejo que se refugie em meu Imaculado Coração, pois dias de trevas jaz sobre a terra... Muito
em breve tudo ira se cumprir e será preciso você estar em meu Imaculado Coração, preciso de ti...
Peço que vivais junto de mim para fazer a vontade do Pai, por meio de mim. Eu tenho o maior tesouro para
ti...
Refugie-se no meu Imaculado Coração, coragem!
O tempo de mudança chega... Filho, Eu lhe deixo o meu Imaculado Coração e peço-te que deposites Nele
toda tua preocupação. Deposite teu coração em minhas mãos e assim torna-te fiel e testemunha viva da
minha presença no meio de vós. Sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Meu filho deixe que a essência do meu Amor te envolva num doce e suave perfume da minha tão
extraordinária presença entre vocês. Amo-te.
Paciência lhe peço.
Abençôo-te em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a paz.”
Mensagem de Nossa Senhora e de Nosso Senhor Jesus Cristo - (02/02/2006) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
Dez anos de estigmas
Nossa Senhora:
Paz, paz, paz!
Meu filho é preciso que sua boca clame a verdade, anunciando a verdade.
Leve a todos os seus irmãos a verdade contida nas minhas mensagens. O tempo é pouco querido filho. O
que lhes predisse sobre o Brasil esta por vir... (muito choro).
Eu sou sua Mãe e o amo muito. Peço - te que reze para desagravar o meu Imaculado Coração, reze
conforme lhe ensinei em 1989.
Sou a Mãe do rosário, a Mãe dos Navegantes.
Recordas Comigo há dez anos atrás... Jesus quis gravar em teu corpo as marcas da sua paixão...com muito
amor e paciência sofres para conversão dos pecadores.
Com teu sofrimento muitas almas foram salvas. O teu sangue aqui já foi derramado por amor destes. Se
valeu a pena só Deus responderá, reze.
Meu filho, hoje te peço que firmes o seu passo no caminho da verdadeira fé, seguindo as minhas palavras e
o evangelho de meu Filho Jesus.
Jesus:
Meu filho, tudo isso é graça, perdoa todos aqueles que te julgam e todos os que te rejeita. Com teu perdão
muitos se converterão. Filho meu, ainda continuas a ouvir em teu coração a voz da minha doce Mãe. A
ouça com amor te peço. Filho, tu não estas só.
Meu pequeno, o ódio só é vencido através do amor. Ame todos aqueles que te persegue. No momento Eu
posso dizer-te que deixo em ti as marcas do meu Amor (os estigmas). Coragem.”
Mensagem de Nossa Senhora - (04/02/2006) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
“Paz! Neste dia convido-te a permanecer Comigo aqui, reze.
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Entre Comigo em oração pelas almas do purgatório. Elas continuam a sofrer...Meu pequeno, esteja firme
pois dias decisivos ao de vir não só para você, mas para todos os seus irmãos. Aquele que aceitou minha
presença neste local nada temera. Então com confiança, segure meu pequeno o santo terço. Meu filho
deixe que o meu Coração conduza os seus passos... Eu o amo.
Lembre, Eu sou a Comandante deste exercito. Meu filho combata com coragem os corações incrédulos
para que assim você possa reconhecer-Me como Mãe do Universo.
Meu pequeno, nestas tribulações em que a humanidade passa você deve ser portador da paz e anunciador
da paz. Portanto meu pequeno, não julgue ninguém, não condeneis ninguém. Se entregue cada vez mais a
Mim, reze.
Abençôo-te em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (07/02/2006) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
“Paz! Filhos meus Eu os amo e os convido a serem obedientes aos meus apelos já deixados neste local.
Quero ainda por um período, conduzi-los através das minhas palavras. Empenhem-se todos cada vez mais a
serviço desta mãe.
Meus pequenos não se desanimem. Coragem!
Convido-os mais uma vez a oração e a penitencia. Não percais tempo. Depois do grande sinal não haverá
mais tempo. Só haverá choro e será tarde de mais.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.”
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (09/03/2006) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
“Filho meu, a rebelião ainda continua na minha Igreja... não sejas ingênuo!
Muitos ainda estão pecando na ignorância. Eles conhecem o Meu caminho, pois Minha Santa Mãe já lhes
mostrou durante suas aparições na humanidade. Muitos deles não querem voltar, não querem me aceitar
como Seu Senhor. Negam-me, não Me amam e tentem desviar as poucas ovelhinhas que sobraram. Filho
meu, consola este Meu Coração que sangra...
Os Meus lábios estão ressequidos de tanto falar e não ser ouvido. Os Meus olhos se enchem de lágrimas
por ver tamanho desprezo para com as mensagens de Minha Santa Mãe. O geração, o Meu Coração
sangra...como suspiro por almas que Me amem e amem Minha Santa Mãe. Muito me dói ao ver meus
filhos aproximarem – se de Mim só por interesses pessoais.
Meus filhos, as vossas orações devem ser puras. Tenho percebido que durante as vossas orações, o maligno
tem colocado em vossas mentes a culpa. Reparai vossos pecados enquanto a tempo. Descruzai vossos
braços. Coragem!
Meus filhos, já não posso tolerar mais tanta mentira... não sejas morno, porque se não Eu o Senhor te
vomitarei. Isto tem enchido de amargura o Meu Sagrado Coração. Muito Me alegra, quando vejo um filho
colocando em pratica um pedido de Minha Santa Mãe. Nada negarei a aqueles que honrarem a Minha
Santa Mãe e também a Suas Lágrimas.
Ó meus filhos, vinde depressa aos pés de Minha Santa Mãe a Virgem da Rosa Mística que aqui ainda chora
por vós.
Meus filhos, se soubésseis o que está por vir desejariam a morte. Haverá choro e morte por toda a parte.
Muitas cidades em poucos segundos já não mais existirão. Pouparei as casas que honrarem os Nossos
Sagrados Corações e se puserem a rezar com amor, a fazer com carinho os pedidos de Minha Santa Mãe.
Vinde meus filhos! Vinde pelas mãos de Minha Santa Mãe. Ela é o caminho mais seguro. Ela é a Estrela da
manhã.
Meus filhos, com muitas orações, jejuns e penitências, será possível preservar os lares. Levem para os
vossos lares as mensagens de Minha Santa Mãe.
Rezem meus filhos, para que toda dureza seja quebrada e que a Luz do Espírito Santo tire toda a cegueira
espiritual de suas almas.
Meu filho, como Me alegro, quando olho para o coração de meus filhos e vejo que ainda restam servos
fiéis. Mas Eu Me entristeço ao ver que é uma minoria. Reze pare que eles encontrem a fé que perderam em
sua caminhada. Reze meu pequeno, para que eles retornem a estrada da paz e do amor. Eles precisam
renunciar às promessas deste mundo que são falsas e os iludiram. É preciso filho meu que sejam oferecidos
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os sacrifícios da carne para que meu espirito limpe os seus corações. Meus filhos, rezai para a libertação de
vossa nação e para que a guerra não venha a ser o centro de toda a destruição de vossa pátria, rezai muito.
Só Eu posso abastecê-los de fé. Só Eu posso abastecê-los de confiança e perseverança nos trabalhos
árduos.
Rezem meus filhos, por aqueles que ainda estão a dormir nas trevas do pecado da língua. Por aqueles que
rejeitam Minha Santa Mãe, a mulher vestida de sol.
Meus filhos, vejo o descaso com que Eu e Minha Santa Mãe somos recebidos em suas famílias. Vejo o
descaso com que as nossas mensagens são recebidas em suas famílias.
Na hora da tribulação não
chameis por nós, pios terão o juízo permitido...
Que pensais? Que tudo ficará impune?
Olhem para o nosso amor enquanto é tempo.
Filho meu, sei que muitos de vós estais cansados, desanimados, porque grande tem sido as provocações. O
maligno os tem castigado de várias formas e é por isso que muitos de meus filhos estão cedendo à tentação
da carne. É preciso rezar clamando Meu Nome, pedindo a fortaleza, a fé e a confiança. Vocês meus filhos,
estão sendo bombardeados de todos os lados. Rezem!
Não atrasem a Minha obra que está muito prejudicada pela rebelião que se alastra em muitos lares. Ajudame meu filho, coragem! Não há erro que continuara oculto. Não a trevas que Eu o Senhor não poderei
clarear. Não a barreira que Eu não derrube. Rezai meu filho, com o coração.
Meu filho, ficaria a madrugada toda a falar-te sobre as minhas dores... sei que precisas descansar...
Filho meu, o Meu coração também se enche de tristeza ao ver meus filhos irem para o inferno ou então
para o purgatório.
Eduardo:
Jesus, te pergunto, e os padres que proíbem as pessoas de virem aqui no Santuário o que será deles?
Jesus:
Olho com grande tristeza ao ver eles irem como chuva para o inferno. Foram causa de perda de fé para
muitos de meus filhos. Quanto me dói ao ver meus filhos irem para seitas ou até mesmo perderem a fé, por
algumas palavras de um sacerdote dando mau testemunho. Muitos sacerdotes clamam a Minha
misericórdia pelos sofrimentos e injustiças que eles fizeram com os fieis aqui na terra passarem. Aqui na
terra eles
(padres) tiveram a graça de tocar muitos corações e mostrar o caminho da salvação, só que eles preferiam
desviar muitas almas do caminho da salvação. Hoje eles (padres) sofrem no purgatório... Ainda a muitos
sacerdotes que blasfemam contra este local. Eles só serão perdoados se eles se voltarem e aceitarem as
visitas que Minha Santa Mãe tem feito neste local, caso contrario; também perecerão no purgatório. Eles
não podem ser barreiras para os fieis de virem aqui. Enquanto eles se preocupam de desviar os fiéis daqui,
o maligno lhes mostra as falsas filosofias que eles (padres) parem de ofender este Santo lugar, que parem
de oferecer as hipocrisias da vossa era.
Quem tiver entendimento que entenda.
A cada um foi dada a graça de ouvir, de ver, de entender. Meus filhos, atendei as Minhas ardentes suplicas.
Meus filhos, apressai-vos, o Brasil já não tem mais tempo. Vivam meus filhos, as nossas mensagens.
Divulgai-as por todo Brasil. Já não mais peço que divulgueis ao mundo, pois sois preguiçosos.
Fazei o Brasil conhecer estas mensagens. Fazei desta nação um celeiro de oração enquanto a tempo. Rezai,
pois muitos jovens tem a cair na fornalha da destruição, pois os pais não mais se preocupam... Quanta dor,
quanta agonia em ver os meus jovens com os corações endurecidos, surdos e cegos ao meu chamado.
Meus filhos, se aproxima a hora em que Minha Santa Mãe não poderá ajudar-vos. Tereis de passar pelo
calvário sozinhos... Vivam as nossas mensagens no dia a dia de vossas vidas. Acolhei tudo com amor. Fazeivos servos e não vos deixeis servir! Fazei como minha Santa Mãe, dizei o vosso sim. Acordai meus filhos.
Quanto desprezo para com as mensagens de Minha Santa Mãe. Quanta dureza, falta de amor, de
humildade para com os apelos do céu. Meus filhos, não vos afasteis Daquela que trouxe o Vosso Salvador a
este mundo. Eu envio Minha Santa Mãe a este local, cumulada das minhas graças. Eu e Minha Santa Mãe
somos uma só carne. Meus filhos, fazei-vos pequenos, dóceis, humildes e obedientes ao nosso chamado!
Amo-vos.”
Mensagem de Nossa Senhora - (05/04/2006) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
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O Brasil corre grandes perigos
“Paz, paz, paz.
Filhos meus continuai no caminho que vos tenho indicado por meio destes filhos Eduardo e Junior.
Meus filhos tende confiança. Meus pequenos vós não estais sozinhos, Eu vossa Mãe estou convosco.
Repito: nos momentos de sofrimentos, decisão e também de alegria, chamai por Mim que sou vossa Mãe
Imaculada.
Meus pequenos façam penitência por aqueles que caminham afastados do Senhor.
O maligno continua a vos rondar. Estejam atentos meus queridos.
Meus queridos filhos, o Brasil corre grandes perigos. A natureza cada vez mais esta se voltando contra os
homens. Haverá muitas pessoas correndo de um lado para outro. Sem que a população perceba, a terra
aqui no Brasil tremerá. O Brasil precisa abrir o coração ao amor.
Deus tem chamado os seus filhos brasileiros de varias maneiras, mas ainda não estão a corresponder ao
seu chamado como deveria.
Meus filhos tenho pressa, pois o dia escolhido pelo Senhor se aproxima e muitos vão chorar...não vos
atemorizeis com que vos falo. É chegada à hora da vossa decisão meus pequenos. Sede obedientes aos
meus apelos, caso contrário muitos irão se lamentar.
Não sei até quando estarei aqui a vos dar mensagens, por isso tenho pressa, pois o tempo para vossa
conversão meus filhos, já esta se esgotando...
Meus filhinhos não vos afastem da oração, ela devera ser o vosso alicerce neste tempo.
Meus amados, a vossa desobediência tem vos afastado da graça do senhor. Meus filhos esforçai-vos para
amar a Deus e a seguir suas orientações por meio das minhas mensagens aqui deixadas com tanto carinho.
Amai!
Meus amados filhos, não vos afasteis do caminho que vos apontei. Muitos de meus filhos hão de se
arrepender, mas será tarde de mais. Voltai-vos hoje mesmo meus pequenos.
Sofro meus filhos por aquilo que vos espera. Arrependei-vos enquanto a tempo.
Meus amados não deixeis que o maligno semei ódio ou desejo de vingança em vossos corações. Eu os amo
e quero vê-los felizes uns com outros.
Meus filhos, muitos de vós continuam com os ouvidos fechados à voz do céu, abafando assim os meus
pedidos. Ninguém imagina o que estar por vir...
O destino de muitas cidades brasileiras será o sepulcro...
Meus pequenos, Eduardo e Junior; ninguém vos ouve, poucos vos compreendem e ajudam.
Muitos de meus filhos estão sendo vítimas do ateísmo, eles vos odeiam e desprezam. Eles não sabem que
desprezando – os estão desprezando Eu, a mensageira do Senhor que falo por meio dos vossos lábios.
Meus filhos, o Brasil ainda não teve a sua hora de agonia. Grandes perigos rodeiam esta nação. Um grande
mal virá do exterior...
Os meus filhos precisam voltar com as peregrinações com as minhas imagens nos lares. Quantas graças os
meus filhos obtiam por meio destas peregrinações (visitas com a minha imagem).
Quantas cidades foram livres de catástrofes. Com a visita da minha imagem (Fátima) em 1.988, iniciei (ano
Mariano) o ano com as minhas aparições em estados brasileiros.
Meus filhos não se deixam escravizar pelo apego aos bens e ao dinheiro.
O Brasil precisa urgentemente reparar as ofensas cometidas contra o meu Imaculado Coração. Uma grande
consagração desta nação tem que ser feita em Meu Santuário de Aparecida.
Meus filhinhos horas dolorosas para esta nação estão por vir.
Meus pequenos arranquem do coração a vaidade, o ódio, a soberba e a maldade. De lugar ao amor.
Meus filhinhos, os castigos poderão ser amenizados por meio das orações e sacrifícios. É preciso que
mudem de vida urgentemente.
Os meus apelos devem ser levados a serio.
Meus filhos se viverdes meus apelos, sereis recompensados pelo Senhor. Rezai meus queridos!
Meus filhinhos vós tendes recebido muitas graças quando vens aqui. O que tendes feito para que este
Santuário cresça? Não vos esqueçais, há quem muito foi dado, muito será cobrado. Não poupeis esforços
para trabalhar neste Santuário. Não cruzeis os braços!
Não vivais afastados do Meu Amor. Fujam todos do pecado e não do Senhor.
Esforçai-vos e testemunhai que sois filhos do Senhor.
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Meus filhos com muita dor vos digo: muitos de meus filhos estão se perdendo pelo mau testemunho dos
sacerdotes. Quantas almas poderiam ser salvas, rezai!
Muitos de meus filhos sacerdotes continuam a dormir na fé, envolvidos em falsas filosofias (controle
mental etc).
Muitos deles pelo mau testemunho, estão lançando os fiéis para falsas religiões (seitas). Rezem para que o
maligno não arraste mais almas para estas seitas que são por demais.
Deus vos chama a caminhar pela estrada da santidade meus filhos prediletos.
Ele espera o vosso retorno e o vosso sincero e corajoso testemunho. Não temais. Entregai-vos a Mim com
inteira confiança. Arrependei-vos dos vossos pecados. Reconciliai-vos com Deus e com o próximo.
Não quero que nenhum filho predileto se perca, quero vê-los todos juntos de Mim. Sou Mãe da Igreja, a
Rosa Mística, por isso estou aqui, a Serva do Senhor. Oração, sacrifício e penitência. Eis o vosso
instrumento meus queridos filhos prediletos.
Meu filho Eduardo, transmita estas minhas palavras aos responsáveis competentes a Igreja. Peça a eles que
não ponham obstáculos à grande torrente de graças que o Senhor quer realizar por meio de Meu Coração
Imaculado. Diga a eles que a chama de Amor de Meu Coração precisa ascender-se na Igreja, a começar por
esta arquidiocese, onde sou a Senhora da Luz. Satanás ficara cego com a ajuda da Igreja local, a este plano
do Senhor. A suave luz da chama do Meu Amor tocará os corações mais endurecidos, pois quero que
nenhuma alma se condene...
Meus filhos podem estar certos de que o amanhã será melhor para os que buscam ser obedientes aos
apelos do Senhor. Continuai firmes. O nosso irmão precisa do vosso testemunho sincero e corajoso. Avante
sem medo. Chegou à hora do vosso testemunho. Coragem!
Tende confiança, fé e esperança. Sou a vossa Mãe e estou convosco, embora não me vejais. Não desprezeis
os esforços destes meus filhos que aqui moram. Ouvi o que vos falo pelos lábios destes meus filhos,
Eduardo e Junior.
Deixai-vos guiar por Mim. Meus filhos, não vos afasteis do caminho que lhes apontei (caminho do Céu) por
causa das provações. Avante com confiança. Filhos uni-vos entre vós e formai grupos de oração. Por onde a
minha imagem passar o Senhor realizará prodígios. Uni-vos em volta da minha imagem e rezai o terço.
Permanecei unidos para esperar a efusão do Espírito Santo. Ele irá descer sobre vós, uma vez que estais
com o coração aberto e arrependido. Ele vai vir em efusão sobre aqueles filhos que O esperam e O desejam
humildemente, pois sem o Espírito Santo vós não podeis nada.
Felizes os que crêem sem ter visto, pois o Senhor irá realizar prodígios e Eu a Serva do Senhor serei sua
Mensageira e as minhas imagens irão levar por toda a parte as minhas mensagens...
Felizes serão os meus filhos, que querem ajudar-me, de todo o coração, pois Eu a Rainha da Paz os ajudarei,
concedendo-os as graças que há em Meu Imaculado Coração. Nenhum filho fiel, será esquecido, darei as
graças necessárias. Sou a Dispensora de todas as graças. O Senhor concederá graças a aqueles que
propagarem as minhas mensagens e recepcionarem as minhas imagens. Abençoados filhos serão aqueles
que trabalharem para a peregrinação das minhas imagens. Serão chamados de Soldados da Rainha. Filho,
os que tu irás encontrar, em Meu nome, tem uma missão que o Senhor lhes confiou, para resgatar os meus
filhos desgarrados... os que te ajudarem terão a graça do Meu Amor.
Mensagem de Nossa Senhora - (08/04/2006) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
Peregrinação com as minhas imagens
“Filho meu, a paz!
Neste dia convido – os a oração profunda do Santo Rosário.
Filho meu, é preciso que todos vocês estejam em união Comigo através das orações que Eu já lhes ensinei
no decorrer destes anos que vim a Terra para lhes convidar a um sincero abandono a Deus.
Filhinhos, as orações aproximam vocês mais de Deus, por isso rezem, rezem com confiança as orações que
Eu já lhes ensinei com tanto carinho meio destes filhos Eduardo e Junior.
Filhos meus é preciso que se arrependam de seus pecados e busquem a Deus enquanto a tempo, porque
dias de amargura, já estão sobre a humanidade. Todos aqueles que estão em divida com o Pai, se
lamentarão... já não haverá mais tempo para se emendar. Por isso filhos meus o tempo é agora. Façam
tudo para que o Pai possa se orgulhar de vocês durante o juízo final.
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Peço que rezem em seus lares as orações que Eu já lhes ensinei, de modo especial à consagração: Rainha da
Paz-Medianeira de Todas as Graças.
Eu como Mãe de vocês a Imaculada Conceição – Rainha da Paz, quero vê – los todos seguros, por isso fazei
o que vos peço meus amados.
Filhinhos é preciso que se preparem através de jejuns, de penitencia, da caridade, obediência e o principal:
amor ao próximo.
Estou vindo até vós para resgata – los, mas é preciso que aceitem a minha ajuda, a começar sendo
obedientes aos meus apelos aqui já feitos.
Meus queridos filhos venho até vós para derramar as graças concedidas pelo Pai Celeste. Quantas graças
tenho a lhes conceder Meus filhos.
Meus amados, não pequem mais por palavras e pensamentos. Arrependam – se pedindo perdão
diariamente ao Senhor.
Rezem, rezem.
Tenho lhes avisado que a justiça do Senhor cairá sobre os ímpios. Todos aqueles filhos fiéis e obedientes
tenham a certeza que estarão refugiados em Meu Imaculado Coração.
Meus filhos, frutos bons se obtêm através da oração e da obediência.
O Senhor os ama, é por isso que envia – me até os vossos lares por meio das Minhas imagens abençoadas
nestas aparições aqui. Lembrem – se, não são imagens qualquer, Eu a Serva do Senhor, levarei as graças
para os vossos lares. Meus filhos é preciso que multipliquem as casas para receber as minhas imagens.
Deste Santuário Meu, sairá a Minha imagem da Rosa Mística.
Vocês Meus filhos, devem rezar e muito. Não devem deixar – se levar pelo desânimo. É preciso que rezem e
jejuem. Preparem os vossos lares para receber a Serva do Senhor. Quero vê – los todos em Meu Imaculado
Coração. Meus pequenos, Eu quero lhes ajudar, por isso ajudem esta Mãe a levar maior número de almas
para Deus. Estou com vocês. Não temam! Já não há mais tempo a perder meus filhos. Tenho visto que
muitos lares estão se perdendo por falta de oração, caridade e de amor. Com a ajuda de todos vocês vamos
reconstruir estes lares.
Meus filhos deixai – vos guiar por Mim e Eu vos conduzirei até Jesus. Voltai – vos hoje para os Meus braços
meus pequenos. Esta nação é muito amada por Mim. Quero ver cada filho brasileiro salvo e refugiado em
Meu Imaculado Coração.
Meus filhos, não meçam esforços. Descruzem os vossos braços. Sou a peregrina da Paz. Coragem, não
desanime. Procurai filhos meus, viver sempre voltados para as coisas do Senhor. Se fizerdes o que vos peço,
o Senhor derramará uma chuva de graças sobre os vossos lares. Chegou à hora do vosso sim, chegou à hora
do vosso testemunho. Escutai o que vos falo por meio deste filho. Vós tendes uma grande graça e a
dispersa com a preguiça.
Sei que tendes a liberdade, mas vos peço meus queridos, fazei à vontade do Senhor enquanto há tempo.
Rezai e vivei voltados para a obra do Senhor.
Muitos de Meus filhos se afastaram porque não rezavam com o coração, só pensavam em si mesmos. As
graças e sinais que o Senhor concedia através de Mim, muitos de Meus filhos a aprisionaram para si.
Deixaram que o orgulho tomasse conta de seus corações. Vede Meus filhos, quanta tristeza há no Coração
desta Mãe ao ver grande número de Meus filhos afastados do caminho do Senhor. Muitos deles acham que
estão corretos. Coitados! Estão cegos a guiar outros cegos; como já havia lhes dito em outras mensagens.
Meus filhos peçam ao Espírito Santo que vos ilumine, a fim de poderdes compreender o sentido desta
peregrinação com as Minhas imagens. Quero todos felizes juntos de mim a Rosa Mística. Tenho pressa e já
não há mais tempo a perder, meus pequenos. Meus filhos, os que estão ao Meu lado nada devem temer.
Rezai, rezai. Podeis ter a certeza de que o Senhor irá transformar os vossos lares em verdadeira Nazaré.
Meus filhinhos, não posso ajudar – vos se não abrirdes o coração ao chamado desta Mãe que aqui fala por
meio deste servo. Escutai – me! Sou vossa Mãe e desejo ajuda – los. Este é um tempo de graça que o
Senhor quer lhes conceder, não desperdiçais este momento de benção. Avante todos com coragem. Eu os
amo. Lembrem – se: durante a oração com a Minha imagem nos lares, entrai em intima união com Deus e
assim Ele derramará sobre vocês sua misericórdia através de mim, a serva do Senhor.
Abençôo-vos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz.”
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (07/06/2006) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
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“Amados”.
Sou Jesus, a Glória da Ressurreição.
Neste dia venho falar bem de perto...
Vejo que muito que aqui vêem não se doa para esta obra, mais querem a graça. Aproxima-se filhos o
momento da minha justiça.
Vocês estão a viver as mensagens de minha Mãe aqui deixadas?
Vocês estão a fazer o que Ela tem pedido?
Pois bem, uma árvore sem frutos logo apodrece e é queimada. Mas uma árvore com frutos cada vez mais
se desenvolve.
Façam o que minha santa Mãe vem pedindo e terão assim a proteção e a vitória sobre seu Golias.
Não se deixem abalar pelo descrédito, pelo desanimo e pelo cansaço.
Eu virei para saciar vossa fome. Os anjos trarão o alimento para os servos obedientes. Por isso rezem,
espere e confie. Sou Jesus”.
Mensagem de Nossa Senhora - (19/06/2006) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
“Filhos meus, o mundo continua a caminhar para sua auto destruição, é preciso rezar mais do que nunca.
Filhos meus, a desobediência a Deus fará da Nicarágua, Panamá e Guatemala a sua ruína, rezai.
Vim a este lugar para daqui também lançar para o mundo inteiro minhas inúmeras mensagens. São mais de
18 anos que envio por meio deste servo, mensagens de conversão.
Rezai para que o Senhor possa concluir com sucesso o seu plano nesta nação.
Amo a todos e os abençôo.”
Mensagem de Nossa Senhora - (13/07/2006) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
Cancêr na língua
“Paz ! Venho hoje lhes pedir!
Neste dia trago-lhes uma benção especial por ser o dia dedicado ao meu titulo: Maria Rosa Mística.
Desejo que confiem que Jesus, providenciara todas as necessidades para o vosso bem.
Rezem em unidade com suas famílias, elas estão sendo alvos do maligno. Rezem,rezem,rezem.
Tenham fé e esperança em Mim e em Jesus, que dias melhores ao de vir.
Meu filho, o pecado da língua tem ofuscado a beleza interior de milhões de meus filhos. O pecado da língua
tem trazido muita desordem entre meus filhos.
As minhas lagrimas derramadas na noite do dia 10 de julho passado, foi por saber que muitos de meus
filhos estão se digladiando entre si. Como podem me chamar de Mãe se deixam ser pressas fácies para o
maligno?
Devem recorrer à misericórdia de Jesus e arrependei-vos de seus pecados, caso contrário; o câncer da
língua os tomará por completo. Rezem.”
Mensagem de Nossa Senhora - (21/07/2006) ITAJAÍ/SC
“Querido filho, estou mais uma vez contente por estares aqui em meu santuário. Quero carrega-los em
meus braços meus pequenos.
Filhos meus, sou a Mãe do Amor e convido-os a rezarem por todos que aqui vierem. Rezem de modo que
eles saibam que Eu sou vossa mãe.
A minha imagem peregrina não pode parar. Deve visitar os locais mais remoto deste país, afim de que
todos saiba que Eu quero vê-los felizes junto de Jesus.
A graça do meu Amor deve chegar a todos os lares. Todos são livres para escolherem o caminho a tomar,
mais saiba que dias difíceis hão de vir.
Filhos catarinenses é preciso rezar e muito. Rezem a fim de que Deus tenha piedade de vossos filhos,
rezem.
O pecado vosso tem me feito derramar lágrimas amargas.
Ajude-me, caso contrario o mau se alastrará em vossas famílias. Amo-vos.”
Mensagem de Nossa Senhora - (24/07/2006) ITAJAÍ/SC
Segredo revelado
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“Queridos e amados filhinhos, paz.
Convido-os a rezarem comigo pela paz nesta nação, rezem.
Neste dia me coloco aos pés de Deus pedindo por vós.
Filhinhos ainda choro porque a humanidade não quer acolher o meu convite a conversão. Tenho feito
inúmeras intervenções, uma delas por meio das minhas lágrimas.
Filhinhos, acreditai o que está por vir para toda humanidade é muito pior que todas as catástrofes já
acontecidas.
O ser humano precisa mudar o seu pensamento para com Deus e deixar que Ele seja o centro de suas vidas.
Peço aos meus filhos catarinenses que rezem para aplacar a ira do Senhor contra os crimes do aborto.
A natureza tem se voltado muito contra vós. Dentro em breve, uma tempestade deixará muitas vitimas por
onde passar. Medo e tristeza trarão para muitos corações, mais se lembre, Eu estou convosco e olho para
cada um de vós.
Reze em família o santo rosário e fazei penitencia pelos vossos pecados.
Por onde tenho passado por meio desta minha imagem, tenho levado copiosas benções do Senhor. Amovos.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do espírito Santo. A paz”.
Recebida pelo irmão Eduardo Ferreira no dia 24 de julho de 2006 em Itajaí – SC às 06 horas.
Das 04 a 06 horas a imagem da Virgem Maria Rosa Mística chorou sangue em Itajaí, conforme Nossa
Senhora havia falado dias antes em São José dos Pinhais – PR.
Os: No dia 28 de julho uma terrível tempestade se acabe sobre Santa Catarina,conforme Nossa Senhora
havia previsto.
Mensagem de Nossa Senhora - (30/07/2006) PALMEIRA/PR
“Querido filho,convido-os a estarem bem junto de Mim,rezando Comigo,pedindo a Jesus que tenha
misericórdia desta nação.
Terríveis castigos estão por vir para este país. Peço-vos que façais penitencia pelos pecadores. Hoje me
apresento como Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos,todas as graças que vêm sobre todos vós, vêm através dos meus rogos junto do meu Filho. Por
onde esta minha imagem passar, todos os meus filhos;alcançaram de Jesus, proteção e asilo nos tempos da
tribulação dos castigos. Em breve virá do céu um castigo...a humanidade já está passando pelas horas
amargas que Eu predisse aos pastores de La Salete em 1846.
Vinde filhinhos,vinde rápido,não durmais no caminho.
Feliz será a casa que acolher esta minha imagem peregrina da Rosa Mística. Isto é para Mim
filhinhos,motivo de grande alegria.
Filhinhos,muitas almas tem se perdido por não acolherem o meu convite.Tenho pedido oração e penitencia
e são poucos os que acolhem este meu pedido.
Se não rezardes, se não fazeis o que vos peço, uma terrível guerra se abaterá nesta nação. Ainda há tempo!
Torno a repetir: na medida em que os meus segredos forem sendo revelados, por um breve período; ele se
realizará.
Rezem, rezem! Quanta indiferença para com as coisas de Deus. Filhinhos,escutai-Me,sou vossa Mãe e
venho do céu para ajudar-vos a caminhar na luz.
Tende confiança na especial proteção da vossa Mãe Celeste. Sou a Imaculada Conceição-Rainha e
Medianeira de Todas as Graças.
Eduardo:
Sobre o temporal em Santa Catarina?
Nossa Senhora:
Rezai, rezai e fazei penitencia. A natureza esta se levantando contra este estado. Dias de dor se aproxima e
muitas lágrimas serão derramadas.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (05/08/2006) - Paróquia N.Sra da Glória - FLORIANÓPOLIS/SC
“Querido filho, a paz!
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Como prometi aqui estou toda formosa a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Escolho-te para revelar ao mundo este meu segredo tão bem guardado por ti. Deves ser o portador deste
meu segredo.. Enche-te de coragem e transmite aos teus irmãos que no dia 22 de setembro próximo,
acontecerá um sinal no sol, anunciando que um castigo se abaterá numa determinada região do
mundo...devem rezar e fazer penitencia para encontrarem a paz.
Agradeço a presença de cada um de vocês aqui junto desta minha imagem da Rosa Mística. Rezai e fazei
penitencia por esta nação...o Brasil precisa se converter enquanto a tempo. Nesta nação acontecerão
tremendos abalos...a natureza esta cada vez mais se voltando contra esta terra...
Amanhã no fim da tarde, deixarei uma nova mensagem na presença do meu castíssimo esposo José e do
meu Divino Filho. Rezai, rezai.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.”
Ps.No dia 22 por volta das 06:45 aconteceu um eclipse. Uma semana depois aconteceu o acidente aério da
Gol.
mensagem recebida durante a visita da imagem de Nossa Senhora Rosa Mística que verte lágrimas.
PS. Neste comemoramos a natividade de Nossa Senhora revelada por Ela em São José dos Pinhais/PR.

Mensagem de Nossa Senhora - (06/08/2006) -Paróquia N.Sra da Glória - FLORIANÓPOLIS/SC
Vidente:
Nossa Senhora esta de túnica branca e manto azul celeste. Junto dela esta São José com o menino Jesus no
colo.
Nossa Senhora:
“Queridos e amados filhinhos, sou a Imaculada Conceição. Neste dia convido-os a rezarem comigo pela paz
nesta nação. (N. Sra. rezou um Pai Nosso com os fiéis).
Meus queridos, muitos de vós correm o risco de perderem a fé se não rezarem com o coração.
Primeiramente devem pedir perdão a Deus e ao próximo, só assim encontrarão paz para conversar com o
Senhor. Eu estou aqui para instruí-los no caminho da paz e da salvação. Deve viver as minhas mensagens já
deixadas com tanto carinho.
Quero neste momento abençoar esta comunidade que acolhe esta minha imagem com o titulo da Rosa
Mística.”
Vidente:
Neste momento São José coloca nos braços de Nossa Senhora o Menino Jesus para nos abençoar.
Nossa Senhora vai abençoar os terços deixando-os perfumados.
Mensagem de Nossa Senhora - (12/08/2006) ITAJAÍ/SC
“Queridos filhos, neste dia convido-os a rezarem por esta nação, rezem, rezem.
Eu vos amo e quero vê-los felizes ao meu lado quando rezardes o santo rosário.
Filhinhos, o Brasil vive fortes tensões e esta a beira de uma grande catástrofe. Arrependei-vos dos vossos
pecados e voltai para o Senhor.
Meus pequenos, não desanimem, avante com coragem. Quero vê-los mais vezes neste local escolhido pelo
Senhor para Eu a Celeste Comandante, prepare os meus soldadinhos para a batalha final.
Meus pequenos, tende cuidado para não serdes enganados. Acreditai no poder desta mãe.
Coragem, fé e discernimento devem pedir ao senhor.
Amo-vos. Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do espírito Santo.”
Mensagem de Nossa Senhora - (13/08/2006) ITAJAÍ/SC
“ Querido filho, volto hoje para convidá-los a rezarem pelo Brasil, rezem, rezem. É preciso que haja uma
corrente de orações por esta nação. O povo brasileiro precisa acordar do sono profundo em que se
encontra,rezem, rezem.
É necessária muita oração pelos pecadores desta nação.
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Abri vossos corações ao Senhor enquanto há tempo.
Amai a Deus. Eu vos amo. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (10/09/2006) São José dos Pinhais/PR
AVISO
Filho meu, escuta o que tenho a te dizer.
Mais uma vez vos falo, se a humanidade não se arrepender do que estão fazendo com a natureza, um
terrível castigo se abatera nesta terra.
A terra continuara a se mover do seu eixo, sem que a humanidade perceba. O mar aumentara em sua
quantidade (água), deixando milhares de cidades submersas. Vendavais jamais vistos em cidades pacatas,
arrasaram vilas em segundo. Tempestades magnéticas trarão medo e pavor em grandes cidades. Vulcões
adormecidos estão prestes acordarem deixando rastro de destruição. Europa, porque trai o amor de Meu
divino Filho?
Ilhas em segundos não mais existiram. Ásia, há um só Deus! Voltai para o Senhor enquanto há tempo.
Tremores e maremotos arrasaram cidades aqui na América. Brasil que Eu tanto amo, voltai para Deus. Uns
grandes castigos esta por vir para esta nação, rezem.
Medo vira do céu trazendo confusão. Muitos só acreditaram vendo os cadáveres. O castigo vira e vai pegar
muitos desprovidos. Dentro de alguns anos...um grande astro trará confusão na terra. O homem tentará
achar solução. Igrejas como já havia falado em 1990, serão pequenas para abrigarem tanta gente.
Mães, suplique misericórdia para os vossos filhos enquanto há tempo. Muitas vão chorar sobre seus filhos.
Rezem e vivam estas mensagens que deixo como aviso de alerta.
Ficai em paz.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (05/10/2006) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
Amor e vida interior
08h, Jesus inicia a conversa com seu confidente.
Jesus:
Entra minha alma carente em meu Coração e vê como tudo é ordenado, o meu Coração é a sala intima do
santo e verdadeiro amor. Aqui se oferecem as almas puras os divinos banquetes, aqui as almas provadas
pela dor lêem e aprofundam quanto ele sofreu.
Filho deseja de fato entrar neste doce asilo, fornalha de caridade e repouso da alma?
Vidente:
Sim.
Jesus:
Pois bem, ama-Me imensamente satisfazendo os meus anseios de silencio e de união.
Vidente:
Será que mereço Senhor?
Jesus:
Não ofereci tudo por ti e não Me acho pronto a derramar divinamente sobre ti as minhas graças?
Acaba de vez com essas duvidas que te afasta de Mim e colocam uma névoa importuna entre o meu
Coração e o teu.
Sei que amas alguém mais do que Eu...compreendo! Mais sei que também Me amas e isto consola-Me. És
todavia um pouco desanimado e consentes, as vezes em pensar e fazer coisas evitáveis.
Eu nunca Me afasto de vós, e a vossa alma há de ser tão delicada que se afasta de Mim.
Eu entro cheio de graças, num coração e enquanto Me disponho a entorná-los profundamente, ele fechase em si mesmo e constrange-Me a sair.
Quanto não busco então corações fiéis que saibam compreender e reparar! Não desejas achar-te em o
numero destas almas delicadíssimas? Oh!
Tenho sempre procurado corações fiéis e em todos os séculos andei em busca deles.
Se aceitas pertencer a esse numero, consagra-te ao Amor Infinito, com dom inevogavel. Tal entrega não é
cansativa, uma água pura de fonte cristalina que em tranqüilidade se lança no mar do Amor Divino.
Mantem virados para Mim os teus olhos e, humilde expectativa. Agrada tanto ao mestre a atenção do
aluno, ao pai a obediência filial e ao esposo o olhar da sua esposa, fixo sobre ele, para estar pronta a
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excutar-lhe as vontades. De ti repito-o, não pretendo grandes coisas, apenas a observância dos teus
deveres e a inalterável união Comigo. Como vê, trata-se de coisas simples e claras, sem pretensões, mas
nesta vida humilde e oculta esconde-se uma santidade eminente que se fazer barulho, te faz a benjanina
do meu Coração.
Bem os sentes e ficar surpreendido com o domínio que tens de ti. Mesmo?
Não deves se perturbar com o barulho deste mundo. Saiba sofrer seja o que for. Vê então quanto é
necessário que sempre em Mim pensas com afeto, pois sem Mim, não és, nada vales.
Quando uma alma se dá toda a Mim, é de natureza da Minha bondade infinita aceitá-la. Veja o exemplo
dos santos... Direi mais, como que obsorve-la em Mim, seja qual for a sua pequenez e indignidade. Ela
entrega-se a Mim e Eu devo assumir a responsabilidade e cuidado especial a respeito dela. Esta alma, pois
entregando-Me livremente a sua vontade, perde quase a sua iniciativa. Como alguém embora refratário a
um banho muito quente, se nele for imenso por uma força maior, tem necessariamente de sofrer-lhe as
conseqüências, assim a alma que uma á Minha Divindade deve sujeitar-se ao influxo da graça. Age, pois de
tal maneira que as criaturas te não achem senão...com o teu Deus, em perfeita fusão com Ele.
O mundo, as criaturas, os acontecimentos sejam para ti qual oceano borrascoso que te amedronta e não és
capaz de afrontar sozinho.
Vidente:
Às vezes tenho medo.
Jesus:
Caminha silenciosamente a Meu lado. Se não vires mais que a mim, se apenas a Mim seguires, se não
pensares nem amares senão a Mim, como poderás entrar em trevas, em gelo, em dolorosas incertezas?
Vidente:
Fico confuso com tudo o que esta acontecendo ao meu redor.
Jesus:
Mantem-te sempre unido a Mim e comunicar-te-ei um gozo infinito.
Vidente:
Por que me sinto sozinho...
Jesus:
Na constante união Comigo farte-ei saborear a casta embriagues dos colóquios divinos e o suave e
confiante abandono ao Meu querer divino.
Vidente:
Eu peco demais. É difícil...
Jesus:
Nada pode turvar este casto amplexo de Amor Infinito, se a alma se não desprende com o pecado e a
indiferença.
Ama-Me com um amor puro, simples e total.
Vidente:
Eu amo-te. Quero mais desse seu amor...
Jesus:
Então renuncia, para o alcançares a todas as demais satisfações que poderiam alegrar, por instantes, o teu
coração a tua inteligência, ou mesmo o teu vaidoso amor...desapega-te...e concentra-te de pleno em Mim.
É indispensável que nos isolemos das coisas do mundo, se quisermos estar unidos.
Sinto ciúmes, quando te ocupas com algo que Me seja contrário.
Vidente:
É? Sim eu sei!
Jesus:
Compadeço-Me quando estas sob a garra das tentações e não és capaz de raciocinar claramente e não
consegues refrear-te com prontidão. Ao invés, pensar em coisas do teu gosto unicamente para satisfazerte, isso não o suporto. Desejo ser o teu único pensamento, o teu único refugio. Quero-te muito unido a
Mim.
Quero que de Mim não só recebas tudo, mas tudo leve á boa parte de Mim, considerando-Me com fé e
gratidão, a causa e a vontade que dispõe quanto sucede ao teu redor. Desejo ter um repouso
imperturbável em tua alma e coração. Ou será que ainda queres preferir um pouco de dor, a Mim?
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Tem sempre o coração limpo de quanto pode não Me agradar ou torne ciumento o meu Amor. As criaturas
não têm qualquer direito a possuir o teu coração, nem em parte nem no todo. Por isso, não as admitas lá,
senão.
Iluminadas e envoltas no espírito de caridade sobrenatural.
Toma o exemplo de Mim,que aos meus sequazes chamei de irmãos e amigos, e dei-lhes a Minha
vida,unicamente para bem deles e para os salvar.Estou ansioso por que bem depressa a nossa união
chegue a ser perfeita,num místico esponsalício (casamento),com igual sinceridade afetiva. Então as tuas
obras humanas, feitas sob incentivo do amor, além de serem sublimes, não mais te preocupariam.
A minha Mãe Santíssima e São José não se afastavam de Mim, espiritualmente, um só instante. Mesmo que
para Mim não tivessem sido o que foram, teriam feito igualmente à mesma vida de unidade Comigo que
fizeram, porque não é a ocupação, nem o lugar que fazem os santos: é a vida interior, é a união completa
Comigo.
Reforça também a graça com todas as suas inspirações, grande ou pequena. Nada afetivamente, há de
cortar a veia santificante dela, porque escorre abundante e continua.
Assim fazem os que desejam santificar-se, atendem com vigilância, a quanto lhes sugiro,seja ou não
contrário á sua vontade.
Vidente:
Muitas vezes o passado quer me atormentar...
Jesus:
Não penses mais no passado nem no futuro, pensa em santificar a hora presente que constitui o tempo
valioso para atender ao amor para Comigo.
Vidente:
O que devo fazer?
Jesus:
Vigie sobre ti mesmo, minuto a minuto, com a mesma disposição ativa que um cientista põe no seu difícil
estudo, mas para ele importante.
Assim conseguirás descobrir cada vez mais as maravilhas do Meu amor, que tudo se empenha em te fazer
bem.
Sabes donde te vem tantas dificuldades?
Vidente:
Não!
Jesus:
É que te entregas demasiado a exterioridade e em Mim confias pouco... Não são as tentações a separar-te
de Mim: é a tua leviana maneira de pensar e agir.
Vidente:
To cansado em escrever...
Jesus:
Escuta e escreva tudo o que vou falar-te ainda.
Vidente:
Sim.
Jesus:
Eu sempre acompanhei cada uma das minhas ações com gravidade e calma divinas...
Uma e a outra deverias tu possuí-las também em cada movimento, em cada obra por Mim desejada.
Vidente:
Tenho falado e ninguém tem agido.
Jesus:
Haverias também o tempo de realizá-la com perfeição.
Ao contrario procedendo com agitação, pareces desconfiar de Mim, que te não darei a possibilidade para
fazeres em calma.
Vidente:
Penso que não há mais tempo.
Jesus:
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Saiba que o tempo é o Pai. Só a Ele é o dever de saber: com isso trabalhas para realizar os meus projetos,
sem olhar para trás.
Vigie! Olha-me sempre com afeto reverente e nunca a Minha graça te faltará.
Se tu em cada nova ação, olhares para Mim e procurares o Meu beneplácito...
Vidente:
O que é isto?
Jesus:
Consentimento, criança!
Vidente:
Ah, sim.
Jesus:
...Como poderás adiá-la ou fazê-la com indiferença?
Não é na agitação que Eu vou agir, mas na tranqüilidade de todos os vossos sentimentos. A alma em paz é a
habitação do Espírito Santo.
Como uma pomba faz o ninho longe dos rumores e agitação, assim a alma só na tranqüilidade interior pode
receber a plenitude dos frutos e dons do Espírito Santo.
Entram e elevam-se na concentração do Meu amor e acham em Mim quanto querem e podem anelar.
Esteja muito atento aos rumores que te coloco no coração. São eles o mensageiro do Meu vigilante amor
para contigo. Cuida, aproveita da Minha graça, não andes em divagações (fantasia).
Da atenção aos teus deveres e vive como se ignorasses quanto sucede ao teu redor; assim alcançaras a vida
interior que Me apraz...
Felizes os que acham as suas delicias em estar Comigo, tal como Eu as encontro em estar com eles. Esta é a
verdadeira vida de família, que une o céu e a terra.
Filho, não forço ninguém, a todos Me dou com a mesma bondade, só que nem todos são capazes de
advertir a Minha presença, se não tiverem o coração liberto e preparado em ordem as graças. Se ansiares
de fato pelo Meu amor, busca-o no silencio e recolhimento, a qual minha Santa Mãe já lhe falou; então
ascenderás com certeza ao puro e verdadeiro amor para Comigo.
Evita sempre os pensamentos e palavras inúteis. Mantem-te longe de tudo, isto é, vazia de quanto possa
desassossegar excessivamente a tua alma e coração.
Torna-te neutro em relação a quanto não Me diga respeito.
Vidente:
É difícil...
Jesus:
Tenta! Se Me perderes um tanto de vista, o teu pensamento segue a corrente dos fatos que sucedem.
Isso quer dizer que Eu não sou ainda esse amor que te absorve, a ponto de excluir qualquer outra
preocupação.
Embora possas ter uma vida celestial, já desde este mundo, perdes-te com mil histórias que ocasionam
dano a tua alma e a paz. A disposição e a capacidade para amar, têm-las: não as deixes infrutíferas em
relação ao teu Deus, ao teu Jesus que sou Eu.
Vidente:
To cansado...
Jesus:
Sim! Descansas, volto a falar ainda hoje.
18h, Jesus continua a falar ao seu confidente.
Jesus:
Oi! Torno a lhe comunicar estas palavras santas. Ouça e anota tudo.
Vidente:
Sim!
Jesus:
Toma isso bem a peito meu pequeno.
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Eu auxilio com Amor a alma débil que sabe manter-se em pé, mesmo com esforço. Mas dos que se metem
entre seixos a (pedrinhas)...
Vidente:
Senhor eu não entendo tais palavras. Por favor, fale mais simples.
Jesus:
...e estão sempre em terra, com o tempo, acabo por Me cansar.
Se de fato Me desejas agradar, não precisas mais do que viver o silêncio.
Sujeita-te as suas exigências e progredirás nas virtudes, porque no silêncio virtuoso a alma vê, sente e ama.
Vidente:
Não vou conseguir. Estou sendo provado pelo silêncio, não consigo ficar mais no silêncio.
Jesus:
Meu filho conserva-te firme. O silêncio é a chave do amor e sem ele o amor não é duradouro.
Silêncio e recolhimento interior e externos são necessários para te manteres na Minha intimidade.
Por que preocupas tanto com os homens?
Oh filho! Guarda silêncio, se puderes com todos, fala muito comigo, que Eu o Senhor, que Eu só te bastarei.
Imita o Meu eterno silêncio no seio da Divindade.
Vidente:
Por que o Senhor ta falando tanto de silêncio, mas agora que eu não quero ficar em silêncio.
Jesus:
Só no silêncio que poderás ouvir-Me. O silêncio é uma das virtudes que pratiquei na vida, em especial nos
30 anos da vida oculta.
Na vida pública, não podendo fazer silêncio pelo dia além, retirava-me, de noite ao recolhimento e a
oração.
Tudo fazia para vos ensinar, a fim de que as almas compreendessem o valor excepcional da vida interior.
Medita na Minha vida silenciosa no Tabernáculo: silencio absoluto, mesmo com os que vem visitar- Me.
Mais ensino Eu com o silencio, do que se falasse. As almas, pensando no Meu total aniquilamento, vêem-se
forçada a desejar esta vida quer as faz semelhantes a Mim: esta é a base granítico da humanidade e da
santidade.
Se Eu, Sabedoria Eterna falei tão pouco, quanto mais deves tu guardar silencio, que nem sequer és capaz de
falar com ponderação!
Quando houveres alcançado esta vitória, ó querido filho, poderás considerar-te um pouco Meu imitador.
Jamais terás noção exata da importância, utilidade e necessidade inerentes a esta virtude.
Filho meu, com o teu silencio interior e exterior, que é custoso e edificante, exercitas – te no
aniquilamento, pois mortificas o eu que desejaria expor o seu juízo, pretensões, os seus quereres.
Filho guarda silencio quanto puderes e muitas das tuas falhas não se repetirão mais. Sofro com o ruído da
tua voz e Estou bem contigo, no silencio intimo do teu coração, do teu pensamento e da tua boca. Fala
menos com as criaturas e chega – te a Mim para Me escutares. Eu, sou o Imutável: por isso amo a
igualdade, a perfeição do que é tranqüilo.
Vidente:
Então não devo mais falar com ninguém ?
Jesus:
Não é isso que Eu estou te falando.
Compreenderas! Não esmoreça meu anjo, escuta!
Amo a ordem no falar calmo, serio, ponderado e resoluto.
Como ficarias sem falar com ninguém?
Vidente:
Mau!
Jesus:
Pois bem, Eu também ficaria mau por ver-te assim.
Vidente:
Nossa Senhora nos ensina o silencio interior não é?
Jesus:
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Ela foi tão parcimoniosa em palavras. Se queres bem a Virgem Mãe imita nesta Sua virtude. A certeza de
reparar as blasfêmias que se dizem contra Ela e contra Mim deveria estimular-te a privação de tantas
satisfações, mesmo lícitas, no falar tanto mais te auxiliaria no propósito de não criticares ninguém.
Recomenda-te a Ela.
Quanto Me não apraz que as almas vão ter com Ela e lhe peçam conselho.
Também São José é mestre do silencio. Imita-o ao menos, um pouquinho, é um modelo dos mais
fulgurantes. Amo tanto o Meu pai virginal e amo também as almas que lhe prestam um culto respeitoso e
devoto. Por respeito a ele, beneficio, escuto e sempre despacho favoravelmente, quanto Me pedem em
seu nome.
Fazes bem em imitá-lo e lhe rezar.
Por hoje basta meu filho.
Hoje te ensinei o amor mais profundo a Mim e uma vida interior dedicada. Portanto: com amor e vida
interior, poderás escutar-me.
Amo – te. Sou Jesus.
Mensagem ditada ao irmão Eduardo Ferreira das 08h a 09h e concluída entre as 18h e 18h 40 min, do dia
05 de outubro de 2006 em São José dos Pinhais – Pr.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (09/10/2006) São José dos Pinhais/PR
Jesus:
Meu pequeno, alegra-te com a minha voz a soar em teu coração.
Hoje te venho falar sobre...
Meu filho, o aceitar de bom grado, a minha Divina vontade, faz com certeza os santos. Filho meu, que há de
mais belo e consolador para um filho que satisfazer o pai e a mãe?
Como estão satisfeitos com a sua obediência e se alargam em prêmios, assim Me comporto com a alma
submissa as minhas divinas disposições.
Prestes atenção!
Na casinha de Nazaré foi executada perfeitamente a divina Vontade. Por isso, foi a casa mais santa de todas
as gerações.
Conheces a sabedoria dessa Divina Vontade?
Eduardo:
Não
Jesus:
Ela é a chave única, o segredo, para a santidade.
Eduardo:
Senhor nas mensagens passadas, ao eu lê-las, percebi que faltam algumas palavras.
Eu escrevi tão rápido que não me dei conta de anotá-las.
O que fazer?
Jesus:
O Espírito Santo ira preenche-las. Continue anotando...
Enquanto é um repouso e uma consolação, é um auxilio tão grande para a alma que se abandona, que a
torna quase inexpugnável frente a qualquer inimigo.
Quando souberes isto bem, na haverá senhor seja do que for, porque estarás sobre a via mestra da
santidade. Não poderás enganar-te, nem retroceder.
Se houvesse compreendido já a vantagem da submissão à Minha Divina Vontade, se houvesses esperado e
confiado em Mim, há esta hora filho meu, estarias já nos cumes da perfeição.
Põe nisto serio empenho: coloca debaixo dos pés o amor próprio que te arruína o edifício da santidade.
Se te pedisse canseiras especias...ao contrário, só te peço a morte moral, isto é a santa indiferença nas
ocasiões e circunstâncias tão diversas da existência.
As almas não as trabalham ao acaso, e antes de iniciar o seu cultivo, a tudo providência a Minha Sabedoria.
Acomoda-te tranqüilo e serenamente ao Meu beneplácito, sem teres outra preocupação que não seja
amar-Me e comprazer-Me.
Filho meu esforça-te em praticar as pequenas virtudes inerentes à verdadeira infância espiritual.
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Presta-te ao Meu trabalho com humildade condescendência.
Esta satisfeito de como a criança, que dá a mãe ao pai para ou caminhar com ele.
Filho meu a aceitação da Minha Vontade, se bem praticada e compreendida, é a essência da confiança em
Mim. É amor prático, levado ao grau de confiança e obediência filial que se precisa para serem verdadeiros
filhos meu como Eu fui e sou obediente ao Eterno Pai.
Faz-te filho meu que compreendendo a sua incapacidade, tudo espera de Mim, com firmeza de amor filial.
Saem de ti mesmo as tuas idéias são excessivamente pequenas e mesquinhas.
Ama o teu Jesus que te não abandona um só instante e todos os seus anseios se dirigem a tua alma.
Esquece também, seja o que for para te abismares em Mim.
Não te inquietes com o que possa acontecer a tua beira, mas procura em tudo reconhecer a Minha
vontade, embora desagraves, segundo os vossos critérios.
Não é a ocupação, nem o lugar que fazem os santos, mas tão só o Meu espírito e a completa união Comigo.
Quem em Mim confia, vai de surpresa em surpresa vendo os acontecimentos guiados por Mim com
paternal providência.
Não penses mais que tudo quanto sucede de contrário é um castigo. É verdade que te poderia oferecer
satisfações e em vez disso, faço o contrário, mais isso não quer dizer que seja exclusivamente por castigo.
Se acho resistência, mesmo nas pessoas consagradas, como acharei adesão, sob missão, desejo de
obediência em todos os demais?
Todos são capazes de Me amar na doçura e quando tudo corresponde aos seus anseios.
Tais entendendo?
Eduardo:
Sim!
Jesus:
Apóia-te,espera,crê em Mim, Bondade infinita.
Eu nada posso fazer unicamente para originar sofrimento. O meu Coração não só é bom, mas infinitamente
delicado. Vou até ao sumo grau de quanto é preciso a tua alma para ser-te de consolação e auxilio.
Vive tranqüilo meu filho.
Quando o chefe de família ama e vigia, nada pode acontecer de mal aos seus filhos. Um olhar atento e
vigilante vale mais de cem que olham com indiferença.
Pena, de continuo, na divina Bondade do meu onividente olhai, repousa de vez em Mim, com extrema
confiança.
Filho meu, medite:
_que dirias de uma criança que amparada pela mãe, andasse continuamente a choramingar dizendo: estou
em teus braços, mas tu poderias abri-los e deixar-me cair.
É verdadeira confiança esta?
Eduardo:
Acho que não!
Jesus:
Assim tu em vez de apenas desconfiares de ti, também desconfias de Mim.
Quando estiveres plenamente abandonado a Mim, lamentarás os tempos em que de Mim andaste afastado
e não compreendeste a sabedoria e o pleno gozo de uma alma que em Mim confia.
Equivale o Paraíso, onde estareis seguros, porque vos sentirá circundados pela imensidão da Minha
onipotente Bondade.
Muitas vezes és injusto para Comigo e não te abandonares inteiramente a Mim.
Quantos sinais Eu tenho dado para chamar – te a atenção.
A criatura sim que é limitada e mesmo querendo – o certas coisas não as pode evitar, mas não é limitada a
Minha onipotência que pode quando quiser, e quer todo o vosso bem.
Reduz as cinzas quanto de humano há em ti, espiritualizando-te completamente.
Deixa-te trabalhar, sem pores obstáculo a graça divina, ao ímpeto rigoroso do meu Amor ardente.
Se contente de morrer para quanto não é o teu Jesus, ligado a Ele e ao Seu amor. Não chores se tiver de te
dar golpes para te enxertar em Mim se tenho de cortar e abater qualquer ramo, que não te faz
suficientemente belo.
Minha criança, quando alguém possui uma casa, acomoda – a aos seus gostos e desejos né?
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Eduardo:
Sim!
Jesus:
Quero – o digna morada Minha e por tu não seres capaz de nada, faço Eu de operário e decorador.
Tu apenas estás na condição de consentir que Eu faça quanto Me apraz.
Por isso filho meu (segredo), dado que é para te embelezar, não te movas nem gritas: crê firmemente que o
teu Jesus trabalha não para fazer-te sofrer,mas para te fazer sua habitação e mesmo indigno possível.
Criança, o vaso de argila, ou outro qualquer por ser inanimado é incapaz de ouvir seja o que for.
Assim tu, pondo-te livremente em minhas Mãos, deves com a maior confiança, abandonar-te as Minhas
disposições divinas. Transforma o teu ser espiritual num ato continuo de amor e esvazia-te.
Depois fica absolutamente tranqüilo, do teu lado estás bem, em ti pensarei Eu, não receies.
Filho, tu desejando agir, esvaziar ou encher, afadiga-te em vão, com perda tua.
Eu o Senhor, trabalho mesmo sendo imóvel e com alegria. Mesmo em ordem a santidade, tens de crescer
como Eu quero
Jesus:
Por que desejas às vezes voltar pra trás?
Avança com simplicidade no pensamento e no coração, abandonando em Mim.
Com o Meu auxilio tudo poderás filho meu.
Em primeiro lugar, tens de fazer um enorme tirocínio, a fim de te convenceres que só com as tuas forças,
nunca lá chegarás.
Humilha-te, sem perder a coragem!
Qualquer criança é mais avisada que tu.
Vendo se fraca e incapaz de caminhar, lança mão de quanto pode auxiliá-la, depois quando já se acha ao
colo da mãe, fica segura.
Bem a pode imitar, confiança em Mim e em minha Santa Mãe, que tem o extremo carinho das mães.
Amo o coração humilde e simples que se deixa guiar sem a mínima dificuldade. Há sempre criaturas
satisfeitas da forma que uso com elas.
Vós achais belo não aquilo que o é, mas quanto vos agrada. Assim Me agrada a miséria, o teu nada e a tua
incapacidade.
Em ti me empenho trabalho seguro, de sabedoria, de bondade e de misericórdia.
Que feliz abandono para a tua alma. Nada tens já a passar, exceto em corresponder ao impulso da graça e
permanecer atenta sob o Meu assíduo labor. O sucesso da tua constante submissão será eficaz e
duradouro.
Lembre: Sou agricultor de almas e delas Me preocupo sumamente.
Não preciso de ninguém, só peço que o terreno seja oferecido espontaneamente e não volte a retirar.
Nem sequer exijo retribuições: basta-me que a alma esteja atenta ao Meu labor e excecute o que lhe
marco dia-a-dia.
Filho, segurando a capacidade das almas, a umas dou asas, velocidade na corrida espiritual a outras, e a
algumas, ao invés, um passo normal, embora continue. A tua lentidão e incompreensões não obstaculizam
o meu progressivo trabalho em ti.
Mais vale estar no rés-do-chão, que um piso superior, sofrendo vertigens.
É verdade que poderei levar-te e desse modo, fazer-te dar passo de gigante, mas esses seriam Meus, não
teus. Prefiro agir como um pai, quando ensina o filhinho ao passo do pequenino, ajudando-o, inclinando-se
sempre na disposição de socorrê-lo.
Querido filho, um operário quando se lhe entrega um objeto do seu patrão para repará-lo, acha os defeitos
por si mesmo e vê o que lhe falta. Assim também Eu o senhor, quando a alma sinceramente se põe a Minha
disposição, a fim de corrigi-la e santificar, ponho-me logo a fazê-lo com pratica e sábio amor.
O trabalho da Minha graça é maravilhoso, se pudésseis compreender, perderias o sono, de reconhecimento
e admiração.
Nenhum jardineiro apaixonado cuida tanto a sua flor predileta, como Eu amorosamente, Me empenho com
cada uma das almas.
Não te preocupes seja com o que for como de nada cuidam as plantas e as flores. Eu providenciarei tudo!
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As criaturas acham –se as Minha ordens e nada acontece sem a Minha providente sabedoria, nada que não
seja filho de um Meu ato de amor.
A mãe nem sempre é capaz de perscrutar e compreender o coração de todos os filhos. Eu, porém tudo
compreendo e chego a tudo.
Confia em Mim até nas coisas menores e não tardarás a chegar a essa confiança filial, a essa liberdade de
espírito, a essa tranqüilidade que fazem o verdadeiro repouso da alma santa.
Desejas percorrer a pequenina via do amor ou amassando em preocupações e ansiedades?
És como uma cama! Basta o menor toque para agitá-la e sacudi-la.
Falta-te esse amor resistente as vicissitudes, que nada é capaz de tornar menor ou destruir.
Meu filho faz-te pequeno aos meus olhos, tem fé: essa fé consistente e suave, que não possui
angulosidade, isto é, vitoriosa sobre os juízos humanos.
O Meu trabalho nas almas é calmo, silencioso, continuo sem um instante de repouso.
Observa a Minha constante posição de trabalho na casinha de Nazaré, como já havia te falado
anteriormente.
Num ápice era Eu capaz de criar ou fazer qualquer gênero de objeto. Em vez disso, como se fora um
artesão imperfeito, empregava todas as horas preciosas para cada um deles.
Pensa em quanta bondade e amor uso com as almas para moldá-las, mesmo com fadiga da vossa parte.
Tenho mais satisfação e é-Me bastante, mais caro ir-te modelando a pouco a pouco, e ver os frutos do Meu
trabalho, que fazer tudo logo de uma vez, por meio da Onipotência que possuo. Até para ti é melhor,
porque a humanidade, base da santidade, tem de ser canseira, mais vossa que Minha.
Mais prazer Me dá um passo teu por dia, que se fizesses largo caminho e depois te detivesses com
desconfiança.
Filho, deixa – te conduzir pela Minha mão divina.
Despoja-te de ti mesmo, absolutamente, mas sem temor.
Deixa-te manejar por Mim como pasta bem trabalhada, que se acomoda a todas as formas.
Bem sabes que ninguém te conhece melhor que Eu, ninguém te ama ou de ti mais se compadece que Eu.
Confia em Mim, é a mais bela prova de amor que podes oferecer ao teu Deus.
Quando confiadamente repousais sobre o meu Coração, com perfeito abandono, Estou feliz, de uma
felicidade paternal e maternal, que se fosse possível os Anjos dela teriam inveja e os Santos do Paraíso,
que, no entanto, a gozam absolutamente perfeita.
Custa-vos tanto este abandono, enquanto seria um estado de verdadeira bem – aventurança. Tendes a
felicidade em vossas mãos e ides atrás de fogos – fátuos. Lembra disso!
Filho meu, recomenda –se a Mãe Santa todos os dias.
Ela foi exaltada e nobilitada com a Divina Maternidade, mas em tudo foi como vós e embora sem pecado,
conhece os defeitos e pecados inerentes aos filhos e filhas de Eva.
A sua experiência excede todos os conhecimentos contados pela mulher forte descrita na Bíblia.
Eu não quero fazer nada sem Ela. Faz também tu de igual modo.
Caros filhos, decidi-vos também vós a viver com amor, conhecendo cada vez melhor o amor de Deus.
Tudo quanto fizeres aqui na terra por amor a Mim, no céu será recompensado. Amém.”
Ps. Jesus ficou comigo das 05h30min a 07h30min da manhã. Algumas palavras que Ele dizia, não conseguiu
entender porque já estava eu com sono.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (11/10/2006) São José dos Pinhais/PR
“Paz! Minha santa Mãe no decorrer do cristianismo vem pedindo a humanidade à paz. Seu último titulo:
Rainha da Paz.
O que vós tendes feito para obter a paz?
Nem mesmo caridade tende para ouvir seus apelos.
Saibam que a caridade é a rainha das virtudes.
O fogo que vim atear na terra é a caridade e dela quero encher todas as almas,especialmente as que Me
são consagradas.
Eu sou o amor por excelência e para o amor foram concebidas todas as Minhas criaturas. O que nelas não
brota o amor e a ele não torna, é falso e adulterado e Eu não o aprovo.
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Se desejares crescer na Minha complacência, hás de aperfeiçoar-te na caridade para com os irmãos. Neles
hás de ver a obra e a imagem de Deus, por isso deves amá-los, ser bondoso, ter compaixão com eles.
A caridade fraterna é a Minha virtude predileta, a que enternece o meu Coração e o torna incapaz de
negar, seja que graça for.
Lembra-te do apóstolo predileto?
Era o puro, mas distinguir-se depois, ainda mais pelo ardor sublime de caridade para com o próximo,
porque a descobriu no meu Coração.
Viu o Meu desejo: que amasse os irmãos precisamente por Meu amor, para fazer o que Me apraz e para
Me imitar.
A caridade foi sempre a paixão predominante de meu Coração Divino, e enquanto, ó alma, não arderes
neste fogo, não te poderás chamar meu discípulo.
Atende, pois a escrupulosa observância desta virtude...”
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (23/10/2006) São José dos Pinhais/PR
(11 anos da primeira mensagem dada ao Ir.Eduardo as 03h)
"Ato incessante de Amor"
““... Sorria...
Nesta madrugada de segunda feira desejo falar-te em teu coraçãozinho...
Sabes que neste dia as orações são intencionadas pelas almas...pois bem, reze por elas,afim de que se salve
o maior numero de almas e o mais breve possível a encontre a luz do meu Coração.
Filho continue o empenho que assumiste com fidelidade e perseverança. A tua vida espiritual será
absolutamente simplificada.
Recomendo-te que faças diariamente esta suplica:
- Jesus, Maria, eu vos amo,salvai almas.
Saiba filho que este ato de amor para Mim é uma honra. Este ato faz vibrar o meu Coração, o amor para
Comigo e a nossa Mãe, e o amor em prol das almas.
Se fizeres este ato com amor, salvaras uma alma.
Filho assim como os Serafins não se cansam de repetir o seu canto, assim não deves cansar desta
invocação.
Filho o teu caminho é traçado... Filho meu, o Meu nome e o nome da Minha Mãe Santíssima, serão
balsamo ao teu espírito... A heróica invocação em prol da salvação das almas faz generoso e decidido o teu
coração...
Filho meu este ato de amor, ocupando coração e mente impede-te a pertubação,dando simultaneamente a
morte ao teu desejo de ser autônomo.
Filho se queres intimas consolações não interrompas o incessante ato de amor: Jesus , Maria, eu vos
amo;salvai almas.
Quanto mais amor tiveres para Comigo, tanto mais Eu corresponderei com o meu que é infinito.
Deves fazer crescer este exército de almas reparadoras. Feliz da alma que faz este ato de amor, ela adquire
sobre o meu Coração direito inextinguível e fica unida ao meu Coração com vínculos de perpétua filiação
divina.
Filho meu se de fato, Me tens amor acima de qualquer coisa e desejas vir a ser Meu intimo confidente,
vende, sacrifica-te a ti mesmo, plenamente pelas almas. Terás um premio por cada alma que Me ajudes a
salvar...
Como a mãe não se acha tranqüila se não quando tem os filhos todos ao seu redor, assim o vosso Criador e
Pai não é plenamente feliz, se alguém dos seus filhos se afasta da Sua presença.
Deves suscitar almas generosas para Me ajudarem a salvar muitas almas por meio das suas orações e
sacrifícios. Pensas de menos que sofri pelas almas, és como as crianças que tudo recebeu dos pais e nunca
pensam nas fadigas que por elas suportaram. Pensa nisso com seriedade!
As almas que meditam e vivem profundamente a Minha Paixão doloróssima, conseguem subir ao grau mais
sublime do amor para Comigo e para com as almas por mim redimidas.
Filho para acalmar a Minha ardente sede de almas, deves arder também tu em igual sede.
Vem daí Comigo em busca destas almas que ignoram o que sofri por elas.
Pede-Me com insistência a paixão de salva-las. Ela te despertará e dará coragem...
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Ama-Me e mortifica-te pelo bem das almas. Tenho por elas uma paixão irresistível e com a Minha
humanidade quisera morrer ainda mil vezes, a fim de alcançar para a Minha Divindade aquele trono que
Me havia proposto em cada alma ao criá-la e o pecado Me roubou.
Filho as vossas invocações no incessante ato de amor, possuem um duplo sentido: para vós o dizer-Me que
Me tendes amor, para os pecadores, rogando-me a sua conversão. Poderia salvar as lamas mesmo sem que
Me pedissem, mas a vossa insistência, estimula-Me...
Deves sempre procurar subir nesta invocação abrasada, tão cara ao meu Coração e ao da Minha Mãe.
Ama-Me, pede-Me almas, apaga os Meus ardentes anseios.
Sei que há muito tempo esperavas por essa resposta de saber mais sobre este ato de amor.
Este ato incessante de amor foi Minha descoberta para acalmar o meu Coração ultrajado, em especial por
inúmeros filhos afastados, os que se dizem ‘sem Deus’.
Filho quanto mais almas Me conquistares, tanto mais ficarão a tua conta, no livro da vida...com o silencio e
com este louvor incessante e com este louvor incessante de amor, cultiva, semeia nas almas as graças que
as levarão a salvar-se e depois, banhá-las com o suor dos teus sacrifícios.
Vai preparando assim o advento do Meu reino de amor, em todas as almas sobre a terra.
Recorre confiadamente a Minha e tua Mãe Santíssima. Ela, a mais humilde, tem parte por Minha decisão e
vosso bem, na Minha omnividência. Empenha-te em seres cada vez menor, terás os melhores favores da
tua Mãe Maria Santíssima do teu Jesus que sou Eu.
Mensagem de Nossa Senhora - (04/11/2006) São José dos Pinhais/PR
“Queridos filhos, todas as vezes que olharem para o cruzeiro que aqui há, lembre-se sempre do amor de
Meu Jesus, e rezem pelas almas a fim de encontrarem o descanso nos braços do Senhor.
Rezem e busquem na oração o amor do senhor.
Na oração encontrarão esperança para o fim de todos os males. Reconciliem-se com Deus e rezem. Amo –
vos.”
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (07/11/2006) São José dos Pinhais/PR
“A paz!
As horas estão se passando e os castigos anunciados pelo céu estão as portas deste mundo(...).
Filho meu, a humanidade não quer se voltar para Mim. Minha Santa Mãe em suas numerosas aparições na
terra tem proclamado o Meu retorno e o triunfo dos nossos Sagrados corações, mais vós não quereis dar a
Ela a mínima atenção.
Torno a dizer: sobre a terra virá uma grande aflição...a opressão reinará na cidade que Eu amo e a que Eu
entreguei meu Coração.
Rezai queridos, por esta nação, rezai para que a tristeza e a desolação não tomem conta deste país (...),
rodeada pelos inimigos.
Abandonai-vos em Mim, nada temeis. Nada perturbe o vosso coração. Não resistais ao meu amor. Amai –
Me.”
Mensagem de Nossa Senhora - (08/11/2006) São José dos Pinhais/PR
“Querido filho, neste dia alegro-Me em ter ver mais confiante na providência Divina.
Continue cada vez mais se abandonando nos braços do Pai. Deus é bondoso, vede ainda até que ponto vai
a sua bondade. Deus ama os seus filhos e tudo providência para o seu bem, basta confiar no seu Amor.
Não sejas nunca ao numero dos insensatos que atribuem ao acaso, ao destino. A alma justa vê a
providência em todos os acontecimentos do mundo, não cessando de louvar e bendizer a Deus.
O homem se esquece de Deus para vir depois apoiar-se em colunas de carne. Deus retira-se por instantes,
para lhe fazer compreender a fraqueza do apoio que escolheu, e o homem regressa então a Deus, que lhe
estende Seus braços com bondade.
Deus vos ama meus pequenos. Retribui esse amor enquanto há tempo. Amo-vos também.”
Mensagem de Nossa Senhora - (10/11/2006) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
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“Querido filho, neste dia apresento-Me como Rainha da paz-Medianeira de Todas as Graças. Recordais
Comigo a aparição do dia 10 de novembro de 1.993, onde Me apresentei com este titulo, sendo Rainha e
Medianeira entre o céu e a terra.
Ainda hoje as graças continuam a cair sobre a humanidade de forma bem escassa, porque os homens não
tem mais procurado a Deus como deveria.
A humanidade tem se fechado aos sinais do céu...o Pai Celeste já esta com sua mão de justiça sobre esta
terra...
A Europa lamentará por não ter vivido os meus apelos lá deixados no decorrer dos séculos em que visitei a
terra. Se não rezarem à terceira guerra explodirá em breve.
Fogo do céu arrasara cidades em segundos, rezem!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.”
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (17/11/2006) São José dos Pinhais/PR
“Pequena criança...nesta madrugada venho te consolar...deita nos meus braços e deixa-Me te falar sobre o
meu Amor para contigo...
Filho meu, estais na presença do vosso Salvador.
Tende coragem meu filho, enche-se de animo. Sede forte com o Meu poder, Eu estou contigo; por isso não
temas. Trabalhai filho meu para que Eu cresça...não há tanto tempo para ficar falando, é tempo de mais
oração e ação.
Filho meu, para muitos a minha morte de cruz foi em vão, muitos ainda não reconheceram o meu sacrifício
e para muitos será em vão eternamente, pois existe uma grande treva de morte nos corações.
Filho meu, apoiai sempre em vosso Salvador, por meu Amor.
Continuai firme...alegro-Me em ver que colocas a vossa confiança em Mim.
Saiba filho meu, meus planos em tua vida estão feitos, e não será mudado...todo aquele que se abandona
ao meu Amor,não é poupado de sofrimento...sede firme, se o mundo de vês enquanto te balançar, segurai
na minha mão. Eu vo-la dou, não Me deixeis!
As marcas do meu Amor continuarão em teu corpo por um grande período...por isso as aceite com amor.
Sede paciente, calmo e alegre-se em estar Comigo. Se Me amardes verdadeiramente, encontraras força
bastante para tudo suportar. Dou – vos a paz. Jesus Nazareno.”
Mensagem de Nossa Senhora - (24/12/2006) São José dos Pinhais/PR
“Queridos e amados filhos. Venho do céu para lhes dizer que é tempo de misericórdia e de paz sobre a
humanidade. Deus vos chama pelo nome a estar a redor da mesa (banquete dos santos). Sou vossa mãe a
Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Hoje quero acolher todos aqueles filhos que se decidiram ter-me como Mãe.
Nesta noite, desejo repousar o meu Divino Filho em vossos corações. Hoje os vossos corações serão
manjedoura para aquecer meu Filho.
Ainda muitos lares continuam com as portas fechadas...
Filhinhos deveis trilhar com confiança o caminho que vos apontei. Coragem!
Avante. Amo-vos.”
Mensagem de Nossa Senhora - (28/12/2006) São José dos Pinhais/PR
“Queridos e amados filhos, venho do céu hoje com profunda alegria para convidá-los a trilhar com animo o
caminho da santidade. É tempo de graças meus pequenos. Estai atentos meus filhinhos para trilhar a
estrada da santidade apontada por Mim no decorrer desses anos que venho a terra.
Meus pequenos, sede obedientes as minhas mensagens aqui já deixadas com tanto carinho. Sou vossa
mãe, amo-vos de modo especial.
Derramo sobre os meus filhos obedientes aos meus apelos, graças especiais vindas do meu Coração
Imaculado.
Convido-os a rezarem pelos sacerdotes, pelas vocações e de modo especial pelas almas do purgatório.
Rezai também pelas famílias de modo que o maligno não interfira nos meus planos para com ela (família).
O demônio esta furioso, semeando cada vez mais a discórdia, rezai!
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Com as vossas orações e sacrifícios muitas almas neste ano foram resgatadas das garras do nosso
adversário.
Meus pequenos, não se deixem envolver por discussões supérfluas, o maligno tenta desviar vossas mentes
dos meus ensinamentos aqui já deixados.
Estou ao vosso lado, estejam vigilantes e preparados para combater o maligno com oração. Coragem meus
filhos.
Tende confiança em vossa mãe Imaculada.
Repito: a natureza pede socorro... No próximo ano a natureza continuara pedindo socorro... Chuvas,
vendavais e até ciclones; serão visto nesta nação.
Esteja mais próximo de mim, pois desejo levá-los a meu Filho presente na eucaristia. Amo-vos e derramo
sobre vós a minha benção maternal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.”
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (16/01/2007) São José dos Pinhais/PR
“Minha pequena alma, alegra-te!
Estou aqui, olha para Mim e jura ser fiel apenas a Mim!
Faz algum tempo que Eu não te via desse jeito.
Acalentai vosso coração...
Tranqüilizai meu pequeno, Estou contigo, nada te tocará. Sou a Paz!
Meu filho, demonstrarei o meu Amor constante por ti. Estarei sempre diante ti.
Filho meu, concedi que o maligno falasse (conversa) convosco apenas para provar se já Me reconheceis
bem.
Não assusteis, pois quero com isto que procureis somente a Minha vontade e desligueis os vossos olhos de
tudo mais que é mundano e que não vos da crescimento espiritual.
Olhai apenas para Mim, assim será mais fácil não vos esquecerdes que Eu vivo em vós. Lembrai – vos que
Eu estou sempre convosco, nunca vos esqueçais disto.
Filhos amados, conversai-vos na Minha graça amando – Me e fazendo a Minha vontade e a da Minha Santa
Mãe.
Filho meu, amai-Me carregando a Minha cruz.
Amai – Me nas tribulações e trabalhos. Amai – Me nas alegrias também.
Muito Me entristece quando levantam duvidas a respeito das minhas palavras e sinais. Isto atrai a Minha
ira.
Meu pequeno, amai – Me quando fordes caluniado e interpretado mau por aqueles que te cercam. Agindo
assim estareis a corresponder ao meu Amor.
Estarei a caminhar ao teu lado, nada temas.
Meu pequeno, por que inquietais?
Pergunta a Mim e o vosso Salvador responderá.
Eduardo: Senhor porque a discussão entre certas pessoas?
Jesus: Tu mesmo sabes a resposta para tua pergunta.
Falta o abandono destes meus filhos ao meu Amor de Pai.
É preciso se purificar para encontrar o cume da santidade. Toda vez que quiserem responder por si mesmo,
o maligno usará suas artimanhas para vos confundir e colocar uns contra os outros.
Meu pequeno, não caia no desanimo, não deis lugar ao maligno.
Meu pequeno, confiai em Mim. Rezai e vigiai para não serem pegos de surpresa.
Filho meu, continuai a reparar as minhas Chagas abertas pelos meus filhos que não mais estão levando a
serio estas minhas palavras.
Filho meu, conclamo o exército de minha Santa Mãe a unir-se para a pratica desta devoção as minhas
chagas.
Filhos meus, a minha dor é imensa quando vejo a minha Santa Mãe sendo posta de lado. As minhas chagas
voltam a se abrir. Meus pequenos, não durmais, acordem, levantai, lutai Comigo, pois desejo curvar todos
na presença de minha e vossa Santa Mãe.
Filhos meus, preparai; desapegai – vos da família e de tudo que é terreno. Sou o Senhor, vossa vida Me
pertence.
Filho meu, acalentai no meu Coração. Vinde filho meu, descansai no meu Coração.
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Desejo planificar este vosso amor por Mim. Não busqueis consolação nas criaturas e nem apoio, pois não
encontrareis.
Meu pequeno o teu sofrimento neste instante neutraliza os ataques do maligno. Sede firme e confiante.
Estou contigo!
Na minha crucificação, não tive consoladores e nem braços que Me apoiassem e sim uma cruz. Entende –
Me?
Filho meu, não tenhais medo das dores que ora passais, mas oferecei – as ao pai em reparação a tanta falta
de amor. Esta febre que tas tendo (38,5 grau), foi à febre que sofri quando subi o monte Calvário, febre
esta causada pelos ferimentos do meu corpo.
Filho meu, muitos serão aqueles que tentarão confundir-vos, cuidado, estejais atentos, acordados. Não
vacileis, pois se vacilardes meus filhos, a minha obra será abala. Sedes firmem e verdadeiros!
Sim meu pequeno! As profecias estão se cumprindo.
Esta nação tem muito a pedir perdão a Mim.
Benditos serão aqueles que tiverem a cruz como salvação e o coração de minha Santa Mãe como refugio
nestes dias de devastação...
Estai ao meu dispor meu pequeno, não permitais que nada intervenha nas minhas palavras. Sede forte!
Sou Jesus.”
Mensagem de Nossa Senhora - (19/01/2007) Penha/SC
“Queridos filhos, sou Maria Imaculada, Rainha da Paz Medianeira entre o Céu e a terra. Vim do Céu hoje
para convidá-los a oração em família. Convido-os também, filhos meus, a dobrarem os joelhos com esta
Mãe em penitência e oração pela paz desta nação. Vós já viveis dias difíceis para a vossa fé, vós sabeis que
repito a mesma canção: convertei-vos, convertei-vos. Não vim acrescentar nada. Vossas famílias têm sido
alvos fáceis para o maligno. Peço-vos constantes orações e vigílias em vossos lares. Rezem, rezem. Tende
confiança nesta Mãe. Avante com coragem, meus pequenos. Este é um momento de graça que vós tendes
vivido. Vivam as minhas mensagens já deixadas ao longo destes anos, colocai-as em pratica dia a dia. Sede
testemunhas destes meus últimos sinais. Amo-vos. Sobre vós derramo a minha benção maternal.
Abençôo-vos: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Muitos de vós tem se afastado do meu olhar maternal. Vinde meus pequenos, para junto desta Mãe.”
Mensagem de Nossa Senhora - (29/03/2007) JOINVILLE/SC
“Querido filho,venho do céu para convidá-los mais uma vez a rezarem com amor o santo rosário em vossos
lares.
Meus pequenos, estai preparados para os tempos dos grandes acontecimentos profetizados por Mim em
inúmeras aparições no mundo.
Meus amados chegou a hora dos meus segredos serem realizados.
Abri os vossos corações ao Criador o mais depressa possível.
O que estais a sentir com o calor, não é um terço do que o vosso espírito experimentara.
Eu sou vossa mãe a Imaculada Conceição – Rainha da Paz.
Rezai meus pequenos para que se cumpra os meus designos nesta nação por Mim muito amada.
Rezai para que o maligno não consiga afastar-vos do caminho que vos leva a Deus.
Meus pequenos não guardeis ódio no coração. Esse mau vos afasta de Deus. Rezai, rezai!
Rezai pelos sacerdotes.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.
A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (12/04/2007) São José dos Pinhais/PR
“Querido filho, nesta noite Eu vossa Mãe Imaculada, convido-os a estarem unidos com os Anjos nesta
batalha contra os ataques do maligno.
Rezai meus pequenos para que o triunfo dos nossos Sagrados Corações aconteça nesta nação.
Meu filho, chegou a hora do Brasil viver as horas sangrentas. O desprezo para com as minhas
manifestações aqui na terra de Santa Cruz, trouxe – me grande dor. Foram inúmeras as minhas
lacrimações. O Brasil caminha para o calvário. Convertei-vos filhos meus e caminhai na graça de Deus.
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Avante com coragem!
Abençôo-vos em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo. Ficai em paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (27/04/2007) São José dos Pinhais/PR
“Querido filho,venho do céu para lhe dizer que dias de penúria se aproxima do Brasil.
O homem tem feitos coisas que Deus reprova. Os infiéis têm saqueado o Templo do Senhor e até mesmo
nos locais santos, os objetos santos.
Muitos deles tem se aproveitado das graças dispensadas aos fiéis.
O homem precisa se humilhar diante do Senhor, se quiser se salvar.
Muitas almas consagradas juraram ter fidelidade ao Criador, mas não se obstinaram e não quiseram
converter-se. Até mesmo os meus filhos prediletos (sacerdotes), aumentaram os seus crimes que cometiam
e continuaram a profanar a Casa do senhor.
O Senhor enviou no decorrer desses últimos 200 anos, os seus mensageiros, um após outros; pois queria
poupar as nações e seus habitantes. Mas muitos deles caçoaram dos seus mensageiros. Levaram na
brincadeira suas santas palavras, zombaram dos seus profetas e provocaram a ira do Senhor.
O Senhor para muitas nações na terá misericórdia e o anjo da espada passará e não poupará rapazes,
moças, adultos, velhos ou até mesmo as crianças. Deus entregará tudo nas mãos do Anjo.
Filhos meus, escute este que fala por meio desta Mãe. Dêem ouvidos as palavras que saem de sua boca.
Filhos meus, não escondem estas palavras de vossos filhos, pois a futura geração precisa saber sobre as
minhas profecias.
(neste momento Nossa Senhora fala a um de seus filhos)
Saibam meus pequenos filhos que sou vossa Mãe e os amo. Coragem!
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do espírito Santo. Amém! ”
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (01/05/2007) São José dos Pinhais/PR
“Filho meu, neste inicio do mês; quero Eu o Senhor te dar a minha Paz.
Filho, o homem tem procurado a sua própria destruição.
A humanidade continua caminhando para a boca do “dragão”. Causa-Me muita tristeza tudo isso.
Filho meu, caminhe Comigo e Eu estarei sempre contigo.
As profecias estão ai! Se o homem duvidava, agora não tem mais duvidas, porque as minhas palavras estão
se cumprindo a cada dia...
Muitos rios irão correr ao contrário. Onde a seca a água inundará as casas e vales. Onde a água o nível das
nascentes secarão o ponto de secar até mesmo as veias humanas.
Envergonho-Me em ouvir que esta nação tenha maior numero de adeptos ao catolicismo. Isso não é
verdade. A cada dia diminuem o numero de fiéis. É preciso correr contra o tempo se quiserem resgatar
essas almas. Sou Jesus.”
Jesus se refere ao Dragão: China
Mensagem de Nossa Senhora - (07/05/2007) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
“Queridos e amados filhos, sou a Rainha da paz. Convido-os a rezarem a fim de que o amor do Senhor
possa penetrar os vossos corações.
Se querem ser curados de suas enfermidades, deveis permanecer juntos do Senhor.
Filhos meus, não quero ver nenhum de vocês se perderem pelas trevas de satanás. Rezem, rezem!
Filhos meus, tomem cuidado para não serem enganados pelo demônio através de gestos e palavras
enganosas. Sejam persistentes na oração.
Uma grande dor se aproxima de todos os brasileiros. Deveis permanecer fiéis ao Senhor. Só no Senhor
encontrarão forças para enfrentar todos esses males que ao de vir sobre esta nação.
Nesta semana o país esta em oração para receber o papa Bento XVI. Deveis unir-se em orações para que a
paz nesta nação seja estabelecida. Muito me entristece ao olhar para o estado do Rio de Janeiro. Só tenho
a pedir que orem. Orem sem cessar filhos deste estado. A resposta de Deus esta próxima diante de tanto
desamor e violência neste estado e de modo especial na capital.
A capital toda precisaria se converter toda para poupar o estado (RJ) de coisas terríveis que irão acontecer
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já no início do próximo ano. Rezem, rezem!
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito santo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (11/05/2007) SÃO PAULO/SP
“ Amado filho, o meu Coração deseja expandir graças sobre cada um de vós neste dia. Digo a esta nação
escolhida por meu Pai, para sua serva Maria Santíssima se manifestar, para não desperdiçarem mais as
graças que os nossos Sagrados Corações desejamos lhes conceder.
Filhos meus, honram estes dois Corações.
Esta nação precisa constantemente de orações e penitencia. Sobre este país esta para cair um terrível
castigo. Aqui lhes faço amados filhos, um forte apelo: não ofendam mais aos nossos Sagrados Corações.
Não cedam as tentações do demônio.
Muitos de meus filhos estão desprezando as graças derramadas por minha Santa Mãe. Vivam as nossas
mensagens. O tempo é breve meus amados. Grandes conflitos nesta cidade acontecerão. O mal aqui já se
instalou com a evolução do homem. A peste do oriente em breve aqui estará. Dor e choro aqui se terão.
Orem!
Jesus.”
Mensagem de Nossa Senhora - (12/05/2007) APARECIDA/SP
“Filho meu, sou a Imaculada Conceição.
Meu pequeno, ore para que o Evangelho seja pregado nas igrejas com muito amor e que os meus filhos
prediletos não caem nas armadilhas do maligno.
As falsas ideologias têm ofuscado os olhos destes meus consagrados. Rezem, rezem!
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do espírito Santo.”
Mensagem de Nossa Senhora - (14/05/2007) SANTO AMARO/SP
“Querido filho venho do céu nesta tarde para convidá-los a rezarem comigo pela paz nesta
nação,rezem,rezem.
O mal adentra cada vez mais nos lares e também nos institutos religiosos.
Sou a Rainha da Paz a Imaculada Conceição.
A estas filhas aqui presentes (freiras) peço-vos mais abandono nas mãos do Criador. Amai, amai minhas
crianças...
Neste momento faço descer sobre vós uma chuva de benções...
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Obs. Um suave aroma de rosas exalou na capela do convento onde estávamos reunidos em oração. Os
terços ficaram todos perfumados com a benção de Nossa Senhora.
Mensagem de Nossa Senhora - (19/05/2007) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
Oração ensina por Nossa Senhora
Querido filho, venho do céu nesta tarde para convidá-los a estarem mais juntos de Mim por meio desta
oração.
_Virgem Santíssima, eis-me aqui aos vossos pés, a fim de testemunhar o meu sentimento de amor,
reconhecimento e dedicação por vós.
Queira vosso coração, todo cheio de amor e bondade, lançar um olhar propício sobre mim. Daí-me luz e
força para me erguer quando cair em pecado.
Quero renovar aqui diante de Ti, a minha consagração de amor e de gratidão pela frieza e indiferença da
maior parte dos homens. Atendei Mãe Santa a voz de vosso filho que se prosta diante de vós. Amém!
Sejam corajosos pequenos filhos. Não desanimeis diante das provações. Avante com coragem!
Não permitam que o barulho do mundo perturbem os vossos corações.
Estou convosco para encorajá-los nesta missão que o Senhor me confiou. Amo-vos.
Abençôo-os em nome do pai, do Filho e do espírito Santo. Amém!
Mensagem de Nossa Senhora - (21/05/2007) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
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Queridos filhos, venho do céu para insistir que rezem em vossas famílias o santo rosário. É preciso rezar
meus pequenos!
Só assim conseguirão neutralizar os ataques do maligno.
Em breve vocês presenciarão na televisão um massacre. Não se assuste, pois estarei com aqueles que
amam a Deus.
Do oriente se levanta um grande exército contra os passivos e escolhidos do senhor. Sou a Mãe do amor.
Fico triste por muitos de vocês não acolherem os meus apelos aqui deixados. Jesus esta a derramar suas
misericórdias sobre todos aqueles que Me honra.
Torno a repetir: nações em pouco segundos já não mais existirão.
Rezem para que seja afastado da América Latina a grande guerrilha. O mal tenta lançar uns contras outros.
O castigo esta muito próximo para a América. Eu estou a guiar-vos para um caminho seguro. O maligno tem
conseguido levar grande parte dos meus filhos.
Meu filho, evita os falsos rumores e recua perante a desconfiança.
Avante com coragem!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Mensagem de Nossa Senhora - (22/05/2007) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
"Filho meu, neste dia convido-te a rezar pela paz nesta nação.
Meu pequeno, continuo a derramar lagrimas. Choro por ver muitos demeus filhos se perderem.
Filhos meus, tenham coragem, a verdadeira fé quase não mais existe. Rezai meus pequenos.
Eduardo: Mãe querida, sobre a sua imagem que dizem ta chorando em Itajaí?
Nossa Senhora: antes de mais nada, quero que desagravem as lagrimas aqui derramadas por Mim na
imagem da Rosa Mística. Desejo sempre que nos locais onde Eu já derramei lagrimas, que haja reparação.
Aqui ou em Itajaí, deve haver muitas orações e reparações ao meu Imaculado Coração. Quando derramo
lagrimas é tempo de misericórdia, pois o castigo se avizinha do local.
O sinal darei quando vocês for diante da imagem. Orai!
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do espírito Santo."
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (25/05/2007) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
Amado filho, hoje esta nação foi coberta com o manto sagrado de minha Mãe.
Hoje foi estendido o seu manto azul sobre todos os estados.
São poucos, só os escolhidos e agraciados sabem que foram agraciados pelos desejos de Maria Santíssima.
O teu país hoje foi protegido de uma grande calamidade climática, mas as pessoas terão que perseverar
muito na fé.
Hoje para o Brasil é um dia especial porque a graça divina foi derramada por meio do Coração Imaculado de
Maria.
Sede amáveis ao Coração de Minha Mãe. Vivam as suas mensagens.
O Brasil sofre, mais virá à recompensa do céu se rezardes com amor e confiança o rosário da Imaculada
Conceição.
Meus filhos brasileiros, busquem o perdão e o arrependimento. Deixe o orgulho do teu coração e volte
para os meus braços de Pai.
Meus filhos, não vos deixeis enganar pelas coisas mundanas. Não vos afasteis da oração.
Há mais de onze anos, tenho vos prevenido das calamidades que assombra vosso país.
Voltai-vos para os nossos braços!
Daí atenção as Nossas palavras e testemunhai os meus sinais já vos dado.
Tende confiança. Sou Jesus.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (28/05/2007) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
Ao continente Africano
“Meu amado filho, ponha tudo no papel o que vou te falar sobre os meus filhos africanos.
Amados filhos, sou o teu Senhor. Atenção meus queridos filhos, o preconceito, a escravidão e a falta de
perdão; tem feito deste continente um ninho de escorpião. As pestes e os castigos continuarão por um
bom tempo até vir o astro do céu.
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Minha Mãe em kibeho falou do derramamento de sangue que haveria em Ruanda se o povo não se volta –
se para o Senhor. O castigo aconteceu. Sudão terra de minha filha Josefina (Santa Bakhita), derramara
muitas lágrimas. Sei que muitos de vós sois rejeitados pela cor.
O céu mostrará a toda humanidade a igualdade de raças. Não te preocupes!
Do lado oeste vira bombardeio para vários paises do continente africano.
Busquem o perdão enquanto há tempo. Peço a união de todos.
Este continente esta a beira de uma catástrofe.
Argélia volte para o Senhor para não choras a perda de vossos filhos.
Já chorei muito por este continente.
Não quero que acabes abandonada. Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.
Sou Jesus.”
Mensagem de Nossa Senhora - (14/06/2007) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
“ Queridos e amados filhos!
Sou a Mãe Medianeira de Todas as Graças a Rainha da Paz.
Venho do céu nesta noite para pedir-vos filhos meus que volteis ao caminho da santidade, pois somente
nele sereis capazes de entrares no Paraíso.
A humanidade cada vez mais tem se afastado de Deus e por esta razão um grande castigo cairá sobre o
mundo. Não deixeis que o maligno vos engane.
Meus amados, tende confiança e não desanimeis!
Voltai-vos o mais depressa para os braços do Senhor.
Caminhai com vossa Mãe na oração e na entrega nas mãos do Criador.
Se rezardes com amor e fé, a humanidade mudará.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.”
Mensagem de Nossa Senhora - (02/07/2007) CAMBÉ/PR
Por volta das 21 horas do dia 02 de julho de 2007, Nossa Senhora se manifestou ao irmão Eduardo na
cidade de Cambe estado do Paraná. Aos presentes Nossa Senhora convidou a rezarem pela paz nos lares e
existiu que abandonassem todo tipo de sortilégios. Pediu que retornasse a Deus o mais breve possível.
Nossa Senhora por meio de seu mensageiro, chamou atenção de seus filhos ali presentes na oração.
Mensagem de Nossa Senhora - (07/07/2007) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
“Queridos filhos, venho do céu para dizer-vos mais uma vez que o tempo é breve para a vossa conversão.
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz e vos amo. Rezai, rezai.
Tenho pressa e já não há mais tempo meus pequenos. Não recueis diante as dificuldades. Avante!
Meus pequenos não permitais que o mal tome conta de vossos corações.
Amo-vos!”
Mensagem de Nossa Senhora - (13/07/2007) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
“...Querido filho alegro-Me em vê-los hoje aqui reunidos junto desta Mãe.
Convido-os a rezarem pela paz no Brasil. Rezem, rezem!
Também convido a viverem as minhas mensagens aqui já deixadas ao longo destes últimos anos que venho
a terra.
No próximo dia 12 de outubro estarei revelando-os mais um segredo referente a esta nação.
Meus filhos o Brasil caminha para um grande abismo. O céu tem que intervir...
Meus pequenos, não vos afasteis do caminho que Eu lhes mostrei. Permanecei firmes na fé diante as
provações...
Avante sem medo.
Mais uma vez me alegro com a presença de cada um aqui em meu santuário. Sou a Imaculada Conceição a
Rosa Mística-Rainha da Paz...
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (03/08/2007) PALMEIRA/PR
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“ Querido e amado filho.
A mensagem que hoje vos transmito em nome do Senhor é esta:
Rezem, rezem a fim de obterem a paz em vossos lares.
Também os convido mais uma vez a rezarem por esta nação. O Brasil é muito importante para os planos do
Senhor. Filhinhos, através das minhas mensagens, quero Eu a Imaculada Rainha da Paz, salvar muitas almas
para o Senhor.
Meus pequenos, não vos sintais sozinhos, Eu estou convosco embora não me vejais.
Deus continua a enviar-Me ao Brasil, para preparar-vos para dias difícieis que se avizinha de vós. Estejam
atentos meus filhos!
Refugiai-vos em meu Imaculado Coração. Tende confiança nesta Mãe, aqui estais seguros de qualquer
perigo. Não desanimeis!
Meus pequenos, muitos já estão sendo chamados a prestar contas de tudo àquilo que fizeram aqui na
terra. Tende cuidado e mantenha firme e segura a vossa fé cristã. Não vos deixeis que o maligno vos tente,
apagando a esperança em Deus. Dizei não ao pecado!
Orem, orem meus filhinhos.
Eu sou vossa Mãe e desejo vê-los felizes.
Meus filhos, rezem o santo rosário com o coração. Traga consigo o santo terço. O maligno é forte. Ele
empenhará todos os esforços para afastar-vos do caminho da conversão. Estejam atentos meus amados.
Eu vos amo. Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.”
Mensagem de Nossa Senhora - (06/08/2007) PALMEIRA/PR
“ Queridos e amados filhos!
Venho do céu neste dia para convidá-los mais uma vez a oração.
Meus pequenos, tereis duras provas, mas não desanimeis.
Alimentai-vos de oração, jejum e de penitencia.
O meu filho Jesus continua agonizando por ver grande parte das ofensas vir da parte dos sacerdotes e
religiosos.
Orem a fim de que o Senhor transforme os corações de muitos sacerdotes...
Meus pequenos, rezai para que a apostasia seja banida do meio de vós. Rezai pela santificação dos
sacerdotes.
Meus amados vós sois especiais aos olhos do Senhor.
Eu sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz. Sou vossa Mãe toda bela e formosa.
Amo-vos. Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo."
Mensagem de Nossa Senhora - (08/08/2007) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
“Queridos e amados filhos!
Venho do céu mais uma vez para insistir a rezarem em família o santo rosário pedido por Mim nas
aparições que fiz em diversos paises nestes últimos 70 anos. Rezem a fim de que o maligno não tenha força
mais para vos atormentar. Só assim tereis mais capacidade e entusiasmo para trabalhar em minha obra.
É preciso filhos amados que perdoe o próximo como a si mesmo. O perdão é uma forma de não ceder aos
prazeres do maligno.
Sou a Imaculada Conceição a Mãe do Amor.
Amo-vos.
Abençôo em nome do Pia, do Filho e do Espírito Santo. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (10/08/2007) ITAJAÍ/SC
“ Querido e amado filho!
Alegro – me em ver-te aqui em meu santuário. Meu filho, continuo a te instruir através do caminho da
confiança e abandono nas mãos desta Mãe.
Essa confiança só pode ser obtida através da oração diária do santo rosário.
Meu pequeno, tu bem sabes que já estamos nos tempos decisivos...
Abençôo-te em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. ”
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Mensagem de Nossa Senhora - (16/08/2007) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
“ Querido filho, hoje derramo as graças do meu Imaculado Coração e abençôo toda a humanidade.
Venho do céu para convidá-los a rezarem por esta nação. Rezem, rezem!
Esta nação tem de orar muito, fazer muitos sacrifícios e penitencias.
Em breve cairá sobre este país um dilúvio de castigos e não adiantará correr. O momento é agora meus
pequenos.
Os meus filhos desta nação tem desprezado as graças que o Senhor tem enviado por meio das minhas
mãos. Vivam as minhas mensagens. Refugiam-se em meu Imaculado Coração. Este Coração é uma Arca que
guarda muitas graças do Senhor.
Vidente: São Miguel traz a comunhão e revela uma mensagem em segredo!
Nossa Senhora: Eu os amo e abençôo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.”
Mensagem de Nossa Senhora - (18/08/2007) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
Brasil corre perigo
“Querido e amado filho, neste dia Eu a Imaculada Conceição e Rainha da Paz, convido-os a rezar Comigo
para que os meus planos se concretizem o mais rápido possível nesta nação. Reze, reze!
Meu filho, se aproxima a realização daquilo que te revelei no passado...
Torno a repetir que os tempos que vos anunciei já chegaram.
Meus filhos é preciso estar atentos para os sinais do Senhor. Não vos deixe se enganar...
Rezai e somente assim sereis capazes de discernir aquilo que o Senhor vos envia. O Brasil corre perigo.
Não quero amedrontar-vos, mas o que vos falo é serio meus pequenos.
Vivam as mensagens que Eu a Mãe de Jesus já vos transmiti ao longo desses 19 anos de manifestações a
este meu servo.
Filhos da terra de Santa da Cruz, esta nação corre risco de ser infectado por uma grande epidemia. Rezai,
rezai!
Venho do céu para pedir-vos que volteis ao Senhor. O Brasil esta se afastando do Senhor, porque poucos
são os que rezam. Os santuários estão vazios e os lugares de diversão estão cada vez mais cheios.
O demônio tem colocado desejos desenfreados no coração do homem. Um grande castigo esta por vir para
este país. Tudo depende vossa conversão meus filhos. Eu vos amo e quero ajudá-los.
Fico triste por causa da vossa desobediência ao meu chamado.
Tende cuidado com aqueles que vos rodeiam e pregam doutrinas contrárias aos ensinamentos do meu
Jesus. O demônio é forte e sabe como enganar-vos.
Eis mais uma vez as armas que vossa Mãe vos oferece:
O santo rosário, a Sagrada Escritura, a confissão, e jejum e a comunhão.
O demônio deseja com toda sua fúria, destruir os meus planos aqui na terra de Santa cruz.
Meus filhinhos ouvi apenas o que vos falo. Afastai-vos de tudo que é falso e retornai ao Senhor. Não
temais!
Consagrai-vos ao meu Imaculado Coração.
Amo-vos.
Abençôo em nome do pai, do Filho e do Espírito Santo. Ficai em paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (21/08/2007) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
“ Neste dia apresento – me como Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Há onze anos atrás lhes ensinei o ato de consagração a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Com este ato tudo que vos pertence passa a ser meu. E vocês sendo meu, fica mais fácil Eu lhes ensinar o
caminho da santidade.
Deveis abandonar tudo que vos afasta do Senhor. O pecado tem sido uma grande chaga no meu Coração.
Filhos meus deveis fazer todos os dias este ato de consagração.
Divulgai entre amigos esta graça que lhes dou. Amai!”
Mensagem de Nossa Senhora - (23/08/2007) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
“ Filho meu, neste dia quero Eu vossa Mãe Imaculada te abençoar e dizer que tu és muito amado do
Senhor. Deus te escolheu entre teus irmãos para serdes um servo com grandes carismas. Esteja atento!
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Meu pequeno, a hora profetizada por esta Mãe desde La Salete já chegou.
Não tenha medo de enfrentar os teus inimigos e até mesmo os que convivem contigo. Seja forte diante de
todos e mantenha segredo naquilo que a ti foi confiado com tanto carinho. Não seda as propostas do
adversário. Sou a Rainha Vitoriosa de todas as batalhas.
Meu pequeno se consagre diariamente ao meu Coração para que tenhas forças para lutar contra o mal
existente no mundo.
Amo-te.
Abençôo em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo. A paz. ”
Mensagem de Nossa Senhora - (25/08/2007) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
“Querido filho, neste dia convido-o a rezar Comigo pela paz, reze, reze!
Meus pequenos, não permitais que o maligno vos afaste de Mim. Confiai em minha proteção e o mal não
terá forças contra vós. Tenham coragem.
Avante!
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.”
Mensagem de Nossa Senhora - (26/08/2007) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
Neste dia Nossa Senhora passou uma mensagem ao irmão Eduardo. Ainda não temos a permissão em
revelar o conteúdo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (29/08/2007) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
Quem estaria disposto?
"A paz! Filho meu nesta madrugada quero Eu o Senhor te revelar alguns segredos referentes ao Brasil
(pausa).
Meu pequeno filho amado de minha Santa Mãe, esteja sempre atento a minha Santa presença em vosso
meio.
Pequeno lírio, sim és um lírio (segredo) no jardim de minha Mãe.
...Filho não podereis fazer sem a minha permissão, tudo deves pedir a minha permissão.
Filho meu oferecei-me todas as vossas dificuldades e lamentos...
Amados, não vos preocupeis e nem temeis aqueles que negam estas minhas revelações. Sede paciente e
rezai por todos. A hora deles se aproxima!
Filho meu, não e a vós que eles perseguem, mas sim a Mim.
Compartilhai com vosso Salvador um pouco desta tristeza...
Estou ao vosso lado, sede Meu e fiel. Reparai minhas chagas dos pés...é muita angustia saber que meu
sangue para muitos dos meus filhos foi derramado em vão. Rezai meu amado!
Mais uma vez te pergunto: _ quem estaria disposto a renunciar a tudo que o mundo oferece? Quem estaria
disposto a sofrer calunias e rejeições e desprezo por mim?
Quem estaria disposto a carregar Comigo a Cruz para a salvação de muitas almas e a reconstrução de
minha Igreja?
Tu sim foste uma vítima a estar Comigo.
Calunias, desprezo, perseguições e o peso da Cruz tu passaste. Amai!
Tenha a minha benção."
Jesus Nazareno.
Mensagem de Nossa Senhora - (05/09/2007) São José dos Pinhais/PR
"Filho meu, venho do céu mais uma vez para te abençoar e dizer que sou Mãe da Misericórdia e do Amor.
Filho meu, quero ser consolada por ti através da tua obediência aos meus apelos a ti deixados nesses
longos anos que vim a terra para deixar o meu convite à oração.
A tua cidade natal ainda será marcada com a vitória da minha presença de forma grandiosa. Itajaí se dará
conta cada vez mais do poderoso auxilio desta Mãe em aparição a ti.
A minha presença em Itajaí será mais marcante, onde o nosso adversário causou grandes prejuízos as
famílias e a Igreja. Por isso tenho que ser proclamada Rainha e Vitoriosa.
Quero fazer florescer em muitos corações a beleza perdida pela erva daninha da fofoca.
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Meu pequeno, te coloco como sinal do meu amor ao povo catarinense. Os meus sinais serão grandes, pois
quero atrair todos para o meu Imaculado Coração. O ano santo é desta Mãe. Filho tenho pressa!
No próximo ano o Brasil necessitara de Mim, mais do que nunca. Por isso quero manifestar-Me por meio de
ti.
Pouco tempo vos restam meus pequenos.
Derramarei com abundancia o balsamo do meu Amor, prova que vos amo.
Reuni-vos todos junto de Mim em oração, pois quero vos falar por meio deste meu servo, que desde o
ventre materno já era escolhido.
A paz vira se fordes obedientes aos meus apelos. Rezem, rezem!
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém."
Mensagem de Nossa Senhora - (05/09/2007) São José dos Pinhais/PR
"Meu filho amado, nesta tarde o meu Imaculado coração deseja derramar muitas graças sobre esta nação,
de modo especial sobre os locais onde Eu verdadeiramente apareci.
Filho meu, Eu a Rainha da Paz, anseio pela conversão de todos os meus filhos...
O pecado tem afastado muitos de meus consagrados. O ciúme tem sido uma das armadilhas do demônio.
Rezem, rezem!
Para alguns é dado um só carisma. A outro é dado mais do que um, mas todos são em favor da
humanidade.
Há quem muito é dado, a esse será mais cobrado, por isso não tenha ciúme dos carismas dos outros.
Meus pequenos filhos, não há mais tempo a perder com fofocas e julgamentos...deveis rezar e pedir
perdão de seus pecados enquanto a tempo.
Estes dias que se avizinham de vós, são urgentíssimos, por isso deveis estar atentos.
O Brasil caminha para a destruição, e Eu como Mãe e Rainha desta nação, me vejo preocupada e
angustiada com os perigos que se avizinha de vós.
Não venho pedir muito de cada um, só peço que reze e voltem para os braços de Deus.
Se não rezarem como vos peço, o Brasil se assemelhará a outros paises em destruição, como os Estados
Unidos.
Enquanto os Estados Unidos pensam em crescer em poder (matéria), esquecem em crescer na fé, e com
isso vão se afastando do Senhor.
Em Bayside já havia mencionado esta passagem a minha pequena Verônica. Muitos países tentam se
assemelhar aos Estados Unidos, não sabendo que estão correndo o risco de perderem até a fé em Deus.
Voltem para Deus enquanto há tempo meus filhos.
Meu pequeno filho, não tema em falar estas minhas mensagens. Eu estou contigo!
É preciso jogar a semente que são as minhas mensagens. Só assim elas darão bons frutos. Coragem!
Brevemente uma pessoa muita querida pelo povo brasileiro sofrerá. Em vez de rezarem, eles chorarão
esquecendo de pedir perdão a Deus, sabendo o que vos espera é bem pior. Rezai!
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ficai em paz!"
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (07/09/2007) São José dos Pinhais/PR
ALEMANHA
“Meu pequeno lírio, alegra-te com a minha presença criança.
Hoje te venho falar sobre a Alemanha.
Anote tudo o que vou te falar para deixar escrito o futuro deste país que muitas vezes Me crucificou no
corpo dos meus filhos inocentes.
Alemanha, o teu juízo se aproxima. Dias de dores estão as portas desta nação que fez muitas vezes a minha
Mãe chorar.
Chegou à hora de prestar contas do teu passado. Muitos desta nação sofrerão a perda de seus amados.
Muito sangue será derramado pelas ruas das capitais. Para muitos ainda a tempo de arrependimento.
Busquem o caminho da Luz meus amados. Arrependa-te dos pecados dos antepassados que ainda pesa
sobre este país e volte para Mim.
Muitas cidades deste país em minutos já não mais existirão, assim como Veneza...
Tu precisas excluir o demônio que ainda anda por esta nação.

108

Precisas reparar enquanto a tempo.
Jesus.”
Mensagem de Nossa Senhora - (07/09/2007) São José dos Pinhais/PR
"Filho meu, neste dia convido-te a rezar Comigo pelos pobres pecadores de modo especial por aqueles que
negam as minhas manifestações.
São muitos aqueles que já presenciaram algum sinal meu, mas por falta de oração e de entrega a Deus,
caiem nas armadilhas do demônio. Rezem meus filhos por todos os sacerdotes que dão mau testemunho.
Muitos deles caminham para o inferno. O que vos falo por meio deste meu servo é serio.
Hoje também derramo sobre esta nação uma benção especial. Brasil volte para o Senhor!
Deus ama o filho fiel. Portanto meus amados, quanto mais vocês forem fiéis ao chamado do Senhor, mais
graças terão. Coragem!
Procurem ser fortes e firmes nas provações do dia-a-dia. Rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!”
Mensagem de Nossa Senhora - (08/09/2007) São José dos Pinhais/PR
China
“Filho meu, nesta madrugada quero Eu a Rainha Paz, dizer-te que Deus tem pressa...que a humanidade se
converta.
Nestes últimos dias, tenho pedido orações por esta nação. Também peço que ores pela China.
Este país (china) tem Me trazido muitas tristezas. Meus olhos se enchem de lagrimas ao olhar para esta
nação.
O dragão já esta de pé! É preciso rezar e muito. Ele esta preste a caminhar pela Europa. Suas pegadas
queimaram muitas cidades, trazendo terror para muitos. O Senhor esta pronto para agir com este país.
A cobiça e o poder têm feito da China a sua destruição. É preciso parar enquanto a tempo.
Há muita ingratidão neste país. O Senhor não deixara nada em pé.
Este país será muito castigado pela força da natureza.
Muitos inocentes estão morrendo, é preciso parar.
Parem e olhem para Deus!
O seu materialismo será a causa da sua destruição. As profanações contra Deus e ao homem têm sido
demais. Arrependei-vos!
O demônio tem feito da China sua imagem, escravos da perdição.
Esta nação corre perigo de ser exterminada por completo e tudo ao seu redor.
Eis conhecida como o DRAGÃO. Ainda a tempo de ser cordeiro.
Desta nação sairá uma serpente que caminhara por toda Ásia, chegando as capitais européias.
Converta-se China!
Cresça para Deus e não seja mais escrava do demônio.
Ouças este chamado de vossa Mãe do Céu a Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.”
Mensagem de Nosso senhor Jesus Cristo - (09/09/2007) São José dos Pinhais/PR
Rio de Janeiro
“Amado filho, continuai no meu Amor, amando no silêncio do teu coração.
Continuo a te dar uma parte da Minha cruz...Eu estou do vosso lado e amo-o, não temais, confiai na minha
Misericórdia; meu pequeno lírio.
Amado filho, o meu sangue se derramará pelas ruas cariocas.
Esta terra querida e amada por minha Mãe, terá um grave castigo por conseqüência de vossos pecados.
Condenarei alguns, mais salvarei outros. Converterei aqueles que permanecerem firmes na minha graça e
obedientes aos apelos de minha Mãe.
O meu Sagrado Coração sofre ao ver tantas profanações nos templos.
O demônio lança risos de vitória quando os meus filhos fazem à festa da carne (carnaval). É nesta festa que
eles se tornam presas fáceis para o demônio. Filhos meus, o teu passado te condena.
Resgatarei poucos deste estado...
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Enviei minha Mãe a este estado para salvar muitos de meus filhos, só que suas mensagens foram ignoradas
por muitos.
Chuvas, pestes e fogo entrarão por diversas cidades deste estado.
Curvai-vos diante de Mim que sou o Senhor. Eliminarei todo o pecado.
Meu pequeno, não se assuste com tudo isso, quero que tu Me procures cada vez mais...
Dedicai o vosso tempo a Mim que sou o Senhor. A minha vontade será feita em ti.
A paz esteja contigo. Jesus.”
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (10/09/2007) São José dos Pinhais/PR
Bélgica
“Amado filho, hoje venho te consolar e também de revelar alguns segredos sobre a minha amada Bélgica.
Eduardo: Senhor, tu falas sobre o país, onde Nossa Senhora apareceu a Marita Beco?
Jesus: Isso mesmo meu filho. Este país aos olhos do mundo é muito rico e também os governantes tem
alguns planos de guerras. A minha mão não tardara em pesar sobre este país.
Enviei minha santa Mãe a esta nação na esperança de tocar muitos de meus filhos. Poucos foram aqueles
que acolheram suas mensagens. A luxuria tem sido uma das armas que o demônio tem lançado sobre estes
meus pobres filhos.
A minha igreja precisa acordar para acolher os que restaram dos conflitos lá existentes.
Uma densa treva cerca a minha igreja neste país. Alguns de meus sacerdotes se deixaram envolver por
idéias governamentais...
Filhos meus, permaneçam fiéis a minha igreja. Sou Jesus.”
Mensagem de Nossa Senhora - (11/09/2007) São José dos Pinhais/PR
“Querido e amado filho a paz!
Venho do céu para te dizer que hoje inicia a primeira etapa de um dos meus segredos a ti revelados em
Itajaí.
Deves permanecer firme na fé e decidido no seu testemunho.
Filho meu, honra as santas chagas de meu amado Filho Jesus.
Preparai para dar testemunho do amor e da misericórdia de Jesus. Até o fim do ano é um período de graças
que o Brasil estará vivendo.
Debaixo do meu manto esta o Brasil por mim muito amado.
Este é também um período de reconciliação com os irmãos e com Deus.
Deixem se tocar por mim e vereis a misericórdia do Senhor agindo em vossas vidas.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.”
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (12/09/2007) São José dos Pinhais/PR
França
“Amado filho, escreva tudo o que Eu vou te falar.
A França, país também muito amado por minha santa Mãe, caminha por fendas largas da perdição.
Tu França, fizeste minha santa Mãe chorar até lagrimas de sangue.
As tuas ruas são invadidas por demônios da prostituição, levando muitos de meus filhos ao pecado.
As numerosas aparições de minha Mãe, não foram suficientes para chamar a tua atenção.
A minha tristeza por ti é avassaladora a ponto de punir os teus filhos...
O Anjo do cálice já sobrevoa Paris.
França, porque desejas ser inimiga aos meus olhos?
Acolhei os apelos de minha santa Mãe nesta nação e sereis felizes. Quero perdoá-los!
Também o teu passado te condena. Mataste a Virgem de Orleans por injusta causa. Arrependa-se
enquanto a tempo.
O grande URSO se levantará contra ti.
Terás a graça de ser por um ano o país da fé. É preciso orar e faze penitência.
Jesus.”
Urso: Rússia.
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Mensagem de Nossa Senhora - (12/09/2007) Curitiba/PR
Estava eu na paróquia santuário do Sagrado Coração de Jesus no bairro da Água Verde em Curitiba-Paraná,
rezando diante das relíquias de Santa Margarida Maria vinda da França; quando um grande amor de Deus
tomou conta de mim. Neste instante Santa Margarida Maria me falou sobre o amor de Deus para com os
homens. Falou também sobre a misericórdia de Deus para com a humanidade. Confesso que me senti uma
criança no colo de Jesus. Neste dia comemoramos o dia do nome santo de Maria. Também dia da Chama
de Amor de Nossa Senhora. Percebi o quanto Deus nos ama a ponto de sacrificar o seu amado Filho.
Enquanto a santa me falava, uma réstia do sol passou pela janela da igreja do lado direito e veio até o meu
peito. Eu fui à única pessoa dentro da igreja em que o sol atingiu. Uma senhora de nome Maria Aparecida
estava comigo e percebeu este sinal.
Logo após participei da santa missa.
Mensagem de Nossa Senhora - (13/09/2007) São José dos Pinhais/PR
"Queridos filhos! Peço-vos que continueis a rezar por esta nação, rezem, rezem.
O Brasil esta sobre a minha proteção, mais é precisar orar com devoção. Deveis acolher o que vos falo em
nome da Santíssima Trindade. Dentro em breve esta nação se alegrara com novos intercessores no céu.
Minas Gerais ,alegrara - se! Do sul de tuas terras ha uma intercessora diante do Senhor. Bahia ,o meu olhar
esta sobre ti! Em breve o teu povo se alegrara com uma serva de Deus reconhecida pela igreja. No próximo
ano também cantaras jubilo diante do Senhor por uma filha da terra. Rezem, rezem."

Mensagem de Nossa Senhora - (15/09/2007) São José dos Pinhais/PR
“Filho meu, a igreja continua a caminhar pela estrada da divisão. Muitos de meus filhos continuam cedendo
às ilusões, os prazeres e também a escravidão do maligno. Lamento!
Apareci, dei mensagens e nada foi mudado. A minha alma é transpassada pela criticas e divisões dos meus
filhos prediletos.
Ajudai-me filhos meus!
O nosso adversário cada vez mais tenta colocar divisão entres os meus filhos.
Quantos dos meus pequenos filhos param de acreditar nos meus sinais por causa destes filhos prediletos
que lança divisão na igreja. Rezai, rezai!
Tende confiança na vossa Mãe, pois sou a Consoladora dos Aflitos.
No próximo ano grandes acontecimentos e perigos pairarão na igreja, eis porque vos peço orações. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (18/09/2007) São José dos Pinhais/PR
“Filho meu, mais uma vez venho do céu pedir que continues a rezar por esta nação. Perseverai em tuas
orações, pois algo terrível assombra este país.
No fim de uma tarde bem antes das 18h o céu se convertera em trevas e muitos correrão de medo.
Filhos meus, sou vossa Mãe a Imaculada Conceição Rainha da Paz. Atendei o que vos peço.
Rezem e assim estarão protegidos contra as ciladas do maligno. Medo e terror assombram a capital mineira
trazendo muitas confusões para o estado. Coragem!
Sede dócil ao meu chamado.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz.”
Mensagem de Nossa Senhora - (25/09/2007) São José dos Pinhais/PR
Itália
Filho , a paz.
O coração desta Mãe esta inflamado de amor por cada um de vós.
Filho meu, quero mostrar – vos que cada um de vós deve ser semelhante ao meu Jesus.
A dor que sentis filho meu, muito Me consola.
Rezai filho meu pela Europa de modo especial pela Itália.
As numerosas aparições que fiz neste país, poucos acolheram as minhas advertências. Os meus apelos
feitos nas aparições poucos foram levados a sério.
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Minha missão de Mãe é preparar – vos para os tempos sangrentos que assola esta nação.
O tempo predito por mim em Caravaggio esta chegando, “os fiéis viverão pela fé”.
Os que sobreviverem deverão dar testemunho do amor de Deus.
O sangue dos mártires corre pelas tuas paredes. As minhas lagrimas nesta nação não foram suficientes para
tocar o teu coração.
Itália, de ti saiu grandes filhos. Filhos santos!
Arrependa-te amada filha.
O templo santo esta invadido por uma podridão externa de filhos pecaminosos que tu criaste.
Poucos sobreviverão. O fogo adormecido fará boa parte de ti sofrer.
Arrependa – te enquanto a tempo. Rezai, rezai.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (03/10/2007) São José dos Pinhais/PR
ARGENTINA
“Filho meu, escreva o que vou te falar sobre a Argentina.
Este país foi causador de injustiças sociais e também de conflitos religiosos. Arrependei-vos de vossas
iniqüidades enquanto a tempo. Reparai este Coração palpitante de carinho.
Este país caminha para decadência. As mascaras cairá!
Saiba que chorei muito por esta nação. Conflitos e incêndios se alastrarão por suas ruas. Volte!
Não quero que sejas abandonada. Quero que sejas transformada para a glória do Senhor. Ame os teus
filhos enquanto a tempo.”
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (09/10/2007) São José dos Pinhais/PR
POLÔNIA
“ Filho meu, tranqüilizai o teu coraçãozinho e nada temeis. Não se atemorize com noticias de guerra. Estou
do vosso lado!
Meu filho, hoje venho te falar sobre a minha querida Polônia, terra da minha apostola da misericórdia;
Faustina.
Os corações que Eu criei com tanto amor estão longe de Mim.
Polônia, por que Me enche de tristeza?
Os teus filhos não souberam amar-me e nem acolher os meus recados de amor. Também teu passado te
condena. Um pequeno local em tua terra será reservado para os escolhidos. Eu o Senhor resgatarei
pequena parte dos teus filhos.
Polônia, os orgulhosos serão castigados pela justiça Divina.
Não permitais que pela vossa soberba o teu coração seja arrancado. Conflitos e incêndios tomaram conta
desta nação. Orai, orai.”
Mensagem de Nossa Senhora - (11/10/2007) São José dos Pinhais/PR
CHILE
“ Querido e amado filho, a paz!
Neste dia quero Eu vossa Mãe e Rainha da Paz, falar-te sobre o Chille.
Este país é amado por Mim de forma especial, mais é preciso reparar as ofensas causadas ao meu
Imaculado Coração.
A salvação desta nação depende de todos vós. Quero salva-los dos terríveis castigos que estão por vir para
esta nação.
Um grande tremor deixara muitos feridos. O Senhor precisa de vossas orações para que o meu triunfo
aconteça nesta nação. Sou a Senhora do Monte Carmelo a Rainha da Paz.”
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (12/10/2007) São José dos Pinhais/PR
“ ...Amados filhos, Eu o Senhor estou convosco todos os dias. Hoje quero dizer-vos sobre os cinco anos que
aguarda esta nação. Coragem!
Precisam confiar na minha misericórdia.
Meus filhos, plante em vossos corações o amor e a bondade. Minha santa Mãe, vem pedir que voltem para
os meus braços e que vivam as nossas mensagens.
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Tenho visto que há em muitos corações maldades plantadas pelo inimigo.
Não tenham medo. Por cinco anos esta nação passara por provações. É preciso rezar e dar testemunho do
meu Amor por vós.
Alegro – Me por vê-los hoje aqui na casa de minha Mãe.
Entram no templo com o coração limpo e as mãos cheias de obras.
Esta nação passara por dois grandes conflitos. Haverá muitas passeatas em diversas cidades do país
pedindo justiça e liberdade. Os poderosos cairão. Fiquem firmes meus filhos. Esta nação vai tremer...”
Mensagem de Nossa Senhora - (16/10/2007) São José dos Pinhais/PR
IRAQUE
“Querido filho, neste dia peço orações pela paz no mundo.
O leão tem a se levantar e rugir diante de seus inimigos. Orai, orai para impedir a terceira guerra mundial.
Em mensagens passadas vos alertei que o Iraque e países vizinhos, estão a armar ciladas contra os cristãos.
É preciso rezar para terem paz, caso contrario haverá muita lamentação.”
Mensagem de Nossa Senhora - (18/10/2007) São José dos Pinhais/PR
JAPÃO
“Meu querido filho, como me agrada o filho fiel aos meus apelos de Mãe.
Filho meu, cuidado com os ataques do nosso adversário. Ele cada vez se acha astuto e tenta – vos de todas
as maneiras. Se Coloquem no meu Coração Imaculado. Só aqui é que encontrareis refugio.
Aos meus filhos japoneses!
Amados filhinhos, Eu a Rainha da Paz; convido-os a amarem o Senhor e Criador deste universo.
Convido-os a serem revestidos com a Luz de Deus.
Deixai de lado toda filosofia falsa. Buda não é o criador. O Senhor quer salva-los. Afastai-vos da idolatria
enquanto há tempo.
Filhos, quero levá-los ao Coração do meu Divino Filho.
As minhas lagrimas em Akita foi um chamado para os braços do Senhor.
Amem a Deus e não ao Buda.
Rezem e peçam perdão a Deus pelo vosso pecado.
O Senhor esta para baixar seu braço sobre esta nação. Tremor arrasara muitas cidades deixando muitos
mortos. Uma grande onda esta para se levantar sobre esta nação.
Amados filhos, salva o teu espírito. A idolatria não agrada a Deus. Não sejam escravos de vós mesmos meus
pequenos filhos.
Fugi do pecado enquanto há tempo.”
Mensagem de Nossa Senhora - (20/10/2007) Tubarão/SC
"Querido e amado filho, neste dia o céu rejubila convosco a festa da serva de Deus Albertina. Vós deveis ser
santos como o Pai é Santo. Tomai o exemplo desta pequena mártir. De testemunho de Cristo com a vossa
própria vida. Sede todo do Senhor e tereis a recompensa no céu.
Não vos afasteis do caminho que vos indiquei. Afastai das falsas filosofias. Continuai firmes na oração. O
mau vos tenta de varias maneiras.
Quando vocês se afastam das orações, vos tornais fracos espiritualmente.
Esta diocese esta para passar por grandes modificações. É preciso rezar e se afastar das armadilhas do
maligno. Não recueis meus pequenos.
Dentro em breve um grande milagre acontecerá entre vós. Avante com alegria.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo."
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (21/10/2007) Tubarão/SC
ISRAEL
"Meu pequeno lírio, estejais atento a minha presença.
Escreva o que vou te falar sobre Israel a minha terra natal.
Israel, quase toda tua população será exterminada. No centro deste país ocorrerão grandes catástrofes.
Jerusalém terá bárbaros acontecimentos em relação a religião e ao governo. A terra nesta nação também
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tremera muitas vezes.
Tu serás alvo de seus ataques. Teus filhos irão chorar muito.
A minha justiça não faltara neste país. Busquem o perdão e volte para os meus braços.”
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (23/10/2007) Imarui/SC
12 anos de mensagens de Nosso Senhor
"Filho meu sede sempre dócil ao Meu chamado. Não vos deixarei nunca. Voltai filho meu ao santuário de
minha Mãe.
Acalentai-vos no meu Coração. As minhas lagrimas são de amor por cada um de vós.
Vinde filho meu e descansai em meus braços.
Curve na minha presença filho meu. Sou Jesus.”
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (30/10/2007) São José dos Pinhais/PR
ESPANHA
“ Meu filho, tuas orações pelos paises que Eu e minha santa Mãe tem lhe falado, muito tem Me agradado.
Digo –te em breve todos os acontecimentos referidos a estes paises acontecerão. Para alguns a minha Mão
já esta baixando como é o caso da Itália, China, Índia, Estados Unidos, França, Espanha. Vinde filho para
perto do vosso Salvador.
Hoje quero te falar sobre a querida Espanha.
Este país tem me deixado muito triste. O teu passado também Me feriu. Muitos de teus filhos irão chorar
nas altas colinas.
Suas ruas abrigarão filhos correndo de um lado para outro. Também neste país a natureza ira se vingar de
teus filhos.
Orai, orai. Sou Jesus.”
Mensagem de Nossa Senhora - (30/10/2007) São José dos Pinhais/PR
"Querido filho, a paz!
Tenho vindo a esta nação para ajudar-vos, mas tenho percebido que são poucos os que acolhem os meus
pedidos e que rezam. Meus filhos, venho anunciar que a vinda do meu Divino Filho esta próxima. Sabei
queridos filhos que este tempo é de graça. Reconciliai-vos com o Senhor enquanto a tempo. Não
desanimeis minhas crianças.
Amo-vos."
Mensagem de Nossa Senhora - (31/10/2007) São José dos Pinhais/PR
BOLIVIA
"Querido filho a paz!
Filho, angustio – Me, pois vejo que o dia marcado pelo Senhor para o grande castigo se aproxima e os meus
filhos não estão voltando para o Senhor.
Os meus filhos, continuam incrédulos e rebeldes. Orai para que muitos se salvem.
Reze também para os bolivianos. Esta nação precisa se consagrar ao meu Imaculado Coração e deixar para
trás toda superstições.
Filhos bolivianos, não fiquem presos ao passado. Uma grande tragédia poderá separar esta nação. É preciso
muita oração e reparação. Não quero vê-los presos ao pecado de seus pais.
Sejam corajosos! Fato inesperado ocorrera na capital. Orai!
A luza do Senhor brilhara nesta nação.
Amo-vos.
Sou Maria Imaculada Rainha da Paz."
Mensagem de Nossa Senhora - (04/11/2007) São José dos Pinhais/PR
"Paz, paz, paz!
Querido filho, saiba que por fim o meu Imaculado Coração triunfará, promessa esta feita na Cova da Iria aos
meus pastorinhos em 1917.
Vós tendes meus pequenos um compromissos com o Pai. Por isso não fujais do Senhor. Peço-vos meus
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filhos que sejais obedientes aos meus apelos. Voltai-vos depressa para os braços do Senhor.
Meu filho em breve... (Nsra falou que a capela N.Sra de Fátima em Itajaí se tornará uma paróquia).
Rezai, rezai!
Se fizerdes o que vos peço muitas graças o Senhor tem a derramar pelas minhas mãos através deste titulo.
Rezai o santo rosário. Quando vocês rezam o rosário, dão alegria ao meu Imaculado Coração. Tenham
coragem!
Escutai o que vos digo por meio deste meu servo.
Sou a Rainha da Paz, a Senhora do Rosário.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz.
Mensagem do Nosso Senhor Jesus Cristo - (24/11/2007) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, abandona-te nos meus braços. Estou contigo meu pequeno lírio.
Eduardo meu filho, sei que vossa vida a Mim pertence a ninguém mais e por isso sirvo-te de ti.
Meu filho, todas as vezes que tu estavas abandonado por teus amigos Eu o Senhor te carreguei em meus
braços. A dor que passas no teu coraçãozinho e a mesma que passa no meu Coração.
Meu filho, não durmais, levante e lute Comigo.
Amado,afastai daqueles que perseguem e desonram minha amada Mãe. Eis que o tempo chegou e a minha
justiça não poderá ser contida a estes que transverti se com peles de cordeiro.
O meu Coração esta transpassado pela ingratidão destes meus filhos tão rebeldes e incrédulos.
Filho, estejais vigilante aos meus avisos. Aos anjos de minha amada Mãe dou o poder de falar e não calar
diante de tanta desordem.
Avante com coragem!
Estou a derramar a minha força. Quando pensardes que fostes abandonado, Eu o Senhor estarei
visivelmente ao vosso lado. Tu és o meu pequeno lírio que esta crescendo...
Amo-te.
Mensagem de Nossa Senhora - (24/11/07) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
URUGUAI
Filho meu a paz!
Alegra-te diante do poder do Criador, sorria.
Amado filho, nesta madrugada venho por meio de ti falar sobre os meus pequenos filhos do Uruguai.
Um grande mau esta para se abater sobre esta nação. O pecado esta tomando conta da grande parte desta
pequena nação desprovida de recursos.
O meu Coração Imaculado sangra ao ver meus pequenos filhos sendo abortados sem poder se defender
dos instrumentos medicinais.
Uma grande barreira esta sendo construída através do aborto nesta nação.
É preciso purificar esta nação!
Minhas lagrimas caem sobre esta nação (Uruguai).
Quero que tu mudes o quanto antes. Orai, orai. Tu cavaste a própria sentença. A mão do Senhor pesa sobre
teus filhos.
Mensagem do Nosso Senhor Jesus Cristo - (08/12/07) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
Amado filho, quando Eu o Senhor vos chamar sede- Me sempre dócil a ouvir-Me.
Filho meu, esta nação corre perigo se os meus filhos não voltarem de coração para Mim. Vós deveis rezar
dia e noite, só assim tereis força de clamar, unidos para que Deus salve esta nação.
Muitos de meus filhos já estão tendo sinais de que tudo já esta desmoronando sob a ação ameaçadora de
satanás.
O inimigo se levanta contra os grupos de orações...
Peço-vos que formeis grupos de orações aos sábados. Que rezeis das 21 a 24 horas sobre a proteção de
minha Mãe.
Filhos meus...virá o tempo em que as almas desejarão as igrejas e os lugares de oração, como hoje se
desejam os estádios e as discotecas.
Amados, façam uma verdadeira frente de oração ao diabólico assalto que investe, sobretudo com os filhos
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de minha Mãe...contra os quais o demônio alimenta ódio sem limites. Alias, não estabeleceu Deus uma
inimizade apenas entre a Virgem e o demônio, mas também com todos aqueles que lhe pertençam.
Invoque os grandes inimigos do demônio: a Imaculada, São Miguel Arcanjo e São José.
Filhos, na esteira de Abraão que intercede por Sodoma e de Moisés que ora pelo seu povo ou de Judá que
no Egito pede a seu irmão José pelo pai, vocês contam com minha santa Mãe. Tomem bem a peito a
salvação da Sodoma desta nação. Comigo tenham compaixão do Pai por esta nação que assim quer a sua
própria morte e recusa loucamente a vida.
Filhos meus, medite nos grupos de orações a intercessão de Moisés sobre o monte Horeb e os salmos de
súplicas 67, 73,78 e 79.
Rezem sem descanso! Que cada um de vocês se empenhe neste meu desejo, tanto nos seus grupos de
oração, como através de possíveis turnos de generosas vigílias noturnas.
Amém, amém, amém.
Mensagem de Nossa Senhora - (12/12/2007) Curitiba/PR
“Paz,paz,paz!
Venho do céu nesta noite para dizer-vos que Deus os ama e deposita em cada um de vós confiança. Rezai!
Deixai que vossos corações se encham de amor, pois só assim podereis ajudar o próximo. Só assim a
humanidade encontrara o caminha da paz.
Desejo a conversão de todos vós.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (15/12/2007) São José dos Pinhais/PR
“ Amados filhos, paz!
Meus filhos, tudo é possível aos que acreditam no poder do Senhor.
Eis que se aproxima o ataque do dragão sobre os meus pobres filhos do Iraque. Estejam vigilantes meus
pequenos para não serdes pegos de surpresa.
Rezai e não permitais que o pecado vos tome. Fugi do pecado, procure o caminho da santidade. Não vos
afasteis meus filhos da oração.
Rezai, rezai.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (16/12/2007) São José dos Pinhais/PR
EQUADOR
“ Meu filho, estou triste e angustiada ao ver meus filhos do Equador se desnorteando. O mau tenta-os de
varias maneira. Minhas lágrimas não os tocou. Minhas manifestações no colégio da capital no inicio do
século passado não foi suficiente para chamar atenção dos meus filhos prediletos.
O Senhor não tirará esta dor que há neste país. Está escrito e será feito. Um conflito de guerra manifestado
no poder local, trará terror à população.
De um lado lutas de poder e do outro sofrimento de muitos inocentes.
Filhos meus, encoragem vossos corações e sintam a necessidade de buscar a Deus o mais rápido possível.
A terra ira tremer com mais freqüência. Uma grande onda trará terror a muitos. Rezai, rezai.
Machala, precisas reparar teus pecados. Esmeradas as tuas ruas precisa ser lavada por águas salgadas.
Olhai para o Senhor”
Mensagem de Nossa Senhora - (17/12/2007) São José dos Pinhais/PR
PERU
“Amados filhos peruanos, amai!
Vós sois um povo escolhido do Senhor, mais não podeis adorar outros deuses.
A mão do Senhor pesa sobre vossos filhos. Está dor poderá ser evitada por reparação e muita oração.
Meus filhos, não os quero presos ao domínio do pecado. Entristece-me em avisá-los que do oeste virá o
peso da mão do Senhor. Rogai a Rosa de Lima!
Tumbes, precisas orar com mais amor. Viveis no tempo pior que do dilúvio.
O passado vos condena, mais a misericórdia do Senhor é bem maior. Por isso voltai para o Senhor.
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O demônio conseguiu enganar muito dos meus pobres filhos peruanos e até mesmo, no interior da igreja
local.
Rezai enquanto a tempo!”
Mensagem de Nossa Senhora - (21/12/2007) São José dos Pinhais/PR
“Amado filho, neste dia Eu vossa mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças, venho do céu para
trazer-vos uma alegre noticia.
Dias melhores ão de vir para todos aqueles filhos que tem colaborado com os planos do céu. A paz virá e
somente os mansos e humildes de coração poderão senti-la.
O natal se aproxima, quero trazer – vos o Príncipe da Paz, somente Ele pode vos dar a verdadeira paz que
todos vós ansiais.
Peço-vos amados filhos, que não fiqueis presos ao pecado.
Eu vos amo e vos chamo a serdes mansos e humildes de coração. Rezai!
Voltai – vos para os braços do meu Jesus.
Coragem minhas crianças.
Os que estiverem com o Senhor vencerão todas as provações.
Eu a mãe de Jesus vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.”
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (24/12/2007) São José dos Pinhais/PR
“Amado, neste dia Eu o Senhor venho a ti com os braços abertos para acolher a tua compania de filho
arrependido e contrido de seus pecados. Isso muito Me alegra em ver filhos assim. Neste dia ofereci ao
vosso Salvador pequenos atos de reparação. Oferecei – Me um amor especial neste dia pela conversão dos
pecadores.
Natal! Festa que para muitos se tornou comemoração mundana. O verdadeiro aniversariante sou Eu o
vosso Salvador. Todos os anos tenho desejado que todos vós filhos meus, venhais a Mim. Por que tardais?
Por que Me rejeitais?
A humanidade tem trocado a minha imagem por figuras festivas imagináveis. Isso me entristece!
A humanidade tem esquecido o verdadeiro sentido da noite de Natal. Aquele que Me ama será amado por
meu PAI e Eu o amarei.
Digo-vos cuidado com tudo aquilo que não provem de Mim.
Sou o Senhor.”
Mensagem de Nossa Senhora - (25/12/2007) Itapoá/SC
Queridos e amados filhos! Venho do céu neste dia para relembrar – vos o nascimento de meu Divino Filho
Jesus. Alegre – te meu filho com o presente que o Senhor tem a te dar.
Peço-te que não vos afasteis da oração. Eu a Rainha da Paz e mensageira do Senhor, quero ser o vosso
socorro nas tribulações.
Eu quero em breve ver – vos felizes!
Eu estou sempre ao vosso lado.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (31/12/2007) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, neste ultimo dia do ano, quero Eu vossa Mãe, pedir-vos orações para o novo ano que logo
mais estará chegando. Mais uma vez peço – vos que não vos afasteis das orações, por mais que os ataques
aumentem. É preciso orar!
Deixai que as minhas mensagens produzam muitos frutos em vossos corações. Não quero obrigar-vos, mais
vos peço que façam o que vos peço para encontrardes a verdadeira paz.
Não rejeiteis o meu apelo que faço nestas aparições ao logo destes quase 20 anos.
Amo-vos.

Mensagem de Nossa Senhora - (01/01/2008) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
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Neste inicio de ano, quero Eu a mensageira do Altíssimo, estar mais presente no meio de vós por sinais e
mensagens.
Acreditai no meu amor por cada um de vós.
Meus pequenos peço-vos que contribuem para a realização dos meus planos aqui nesta nação.
É preciso rezar para crescereis na fé. Não permitais que nada vos afaste de mim, pois Eu os levo a Jesus.
Coragem meus pequenos!
Não vos deixeis enganar pelo maligno. A apostasia cresce cada vez mais...
Eu sou vossa Mãe do Triunfo!
Um fato estórico em uma cidade famosa, trará muita tristeza este ano. É preciso rezar para que o Senhor os
ajude. Arrependei-vos de vossos pecados e voltai para o Senhor. Amai.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.
Mensagem de Nossa Senhora - (06/01/2008) São José dos Pinhais/PR
Inglaterra
Paz, penitência e oração vos peço!
Meus filhos, abram as portas dos seus corações a Mim que sou sua Mãe. Só assim serão revestidos de
minha graça. Rezem! Deus os ama.
Venho do céu para mostrar-lhes o caminho que conduz a Ele.
Hoje quero lhes falar sobre os ingleses.
Inglaterra, voltai para o Senhor enquanto a tempo.
Este país vive uma hierarquia falsa que ofende a Deus.
Conflitos te trará grandes decepções...o dia para ti chegará.
Fogo tem a ser espalhar por esta nação. Por grande parte a água irá correr...
Ame o Senhor enquanto a tempo!
Recusai a violência como meio de resolver os problemas da sociedade.
Deus está a chamar-vos pelo nome.
Teus reis e rainhas não souberam te governar. Choro e lamentação farão parte de teus dias.
Mensagem de Nossa Senhora - (07/01/2008) São José dos Pinhais/PR
Paz, oração e penitência vos peço!
Com muito amor hoje venho estar com vocês.
Filho meu, rezai por esta nação! Rezai por este continente.
Filho meu, na oração encontrarão forca e proteção.
Não recueis diante os obstáculos do dia-a-dia. Estou convosco embora não Me vejais.
Creiam em Mim meus pequenos filhos.
Continuem a rezar e serão revestidos na graça. É hora da purificação para muitos...arrependei-vos de
vossos pecados e voltai para Deus.
Em muitos locais a mão do Senhor já se faz em justiça.
É preciso que estejam preparados em oração.
Agradeço o empenho de cada um para que estas mensagens cheguem ao maior numero possível de meus
filhos.
Amo-os!
Deixo-lhes a minha benção.
Mensagem de Nossa Senhora - (09/01/2008) São José dos Pinhais/PR
Paz!
Venho do céu neste dia para convidá-los a oração por esta nação. Cada vez mais o homem tem se afastado
de Deus e procurado os prazeres deste mundo.
Filho meu, a duas espécies de homem orgulhoso.
O orgulhoso descrente e ímpio que se revolta contra Deus, ele nega a honra e homenagem que lhe são
devidas e não reconhece outro Deus que não seja o seu prazer. A este orgulhoso não o vê Deus senão de
longe, mas para sua ruína porque esta mesma vista será a sua própria condenação. O demônio é astuto.
Rezai filho meu!
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Neste dia revelo-te este segredo.
Mensagem de Nossa Senhora - (10/01/2008) São José dos Pinhais/PR
Paz!
Filho meu, hoje quero renovar e agradecer suas orações por este país. Coragem!
De aos seus irmãos um ardente testemunho de amor.
Quero uni-los cada vez mais ao meu Coração.
A libertação para muitos de meus filhos se aproxima.
Rezem, rezem!
Muitos de meus filhos ainda estão insensíveis para com as minhas mensagens. Vivam as minhas
mensagens.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (11/01/2008) São José dos Pinhais/PR
América Central
Paz!
Neste dia filho meu, quero voltar a falar sobre a América Central.
Choro pelos meus filhos rejeitados nestes paises pertencentes à América Central. Não agüento vê-los
amargurados e sofrendo. Quero vê-los livres da escravidão e do pecado.
Meus pequenos, a libertação para vós esta próxima. A estes paises a mão do Senhor também pesará.
Permaneça com firmeza na confiança e na fé e assim o Senhor e Eu vossa Mãe da América, iremos zelar por
suas almas.
Visitai os locais de minhas aparições e lá rezai pela paz.
Desejo que o meu triunfo aconteça em El Salvador.
Amem a Deus sobre todas as coisas.
Eu os amo e lhes deixo a minha benção.
Mensagem de Nossa Senhora - (12/01/2008) São José dos Pinhais/PR
México
Paz, paz, paz!
Queridos filhos, neste dia convido-os a rezarem com mais amor o santo rosário. Muitos de vós estão se
distraindo quando rezam. Prestai mais atenção quando rezardes!
Continuai a rezar por esta nação o Brasil!
Também vos peço orações pelo México. Este país nos últimos anos tem me feito chorar...
A minha imagem de Mãe da América, precisa ser respeitada como verdadeira obra de Deus.
Acordai Puebla! Um forte tremor te trará consciência que Deus existe!
Amados filhos mexicanos, rezai o vosso rosário com amor. Visitai o meu santuário de Guadalupe enquanto
podem.
Muitos vulcões desta nação acordará...um forte tremor no noroeste deste país trará grande susto para o
povo local.
Rezai, rezai.
Mensagem de Nossa Senhora - (13/01/2008) São José dos Pinhais/PR
Venezuela e Colômbia
Neste dia convido-os a testemunhar as minhas mensagens aqui já deixadas com tanto carinho. Também é
preciso colocá-las em pratica no dia – a – dia.
Neste ano a América do sul sofrerá muito com os castigos da natureza. É preciso rezar e reparar. Rezai pela
Venezuela e pela Colômbia.
Colômbia, tu tens se afastado dos olhos do Senhor!
Bogotá, rezai pelos teus filhos. A terra não ira parar de tremer neste país.
Rezai, rezai.
Mensagem de Nossa Senhora - (14/01/2008) Castro/PR
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Filho meu, alegro-Me com a presença de cada um de vós. Sou a Arca da Aliança dos fins dos tempos. O
Senhor me envia a terra para convidá-los a adentrar em meu Imaculado Coração. No meu Coração sereis
defendidos contra o mau. Convertam-se sem demora.
Bem aventurados aqueles que não viram e creram nas minhas aparições. Rezem, rezem!
Deus os ama.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Ps.durante a aparição ocorreu o fenomeno no lua. Uma linda estrela se dirigiu ao centro da lua.
Mensagem de Nossa Senhora - (15/01/2008) Ponta Grossa/PR - Paróquia N.Sra do Rosário
Filho meu, alegro-Me com a tua presença neste local onde por varias vezes me manifestei a ti.
Paz, paz, paz as famílias e ao mundo vos peço.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Continuai a rezar pela paz no Brasil. O rosário e a eucaristia são duas grandes armas contra o mal. Fazei uso
delas com freqüência.
Quero cada vez mais unido a Mim.
Mensagem de Nossa Senhora - (20/01/2008) Santuário diocesano N.Sra de Lourdes - Curitiba/PR
Venho do céu nesta tarde para que atendam esse meu pedido. Rezem pela paz nesta nação. Faço descer
sobre vós minha benção maternal. Lutem contra o Golias (que é a falta de fé) e a arma que Eu coloco nas
mãos de cada um de vós meus filhinhos, é o rosário.
Tenham fé e coragem. Venha beber da água da fonte que é a eucaristia. Também façam uso desta água
(água que há na gruta no santuário diocesano N.Sra. de Lourdes no Campo Comprido em Curitiba). Amo a
todos.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem do Nosso Senhor Jesus Cristo - (23/01/2008) São José dos Pinhais/PR
Segunda mensagem dada a COLÔMBIA
Amado filho, orai pela terra vizinha a Colômbia.
Amada Colômbia, tu tens me feito chorar. Esta terra tem sido invadida por mãos malignas.
Ainda é possível que tu te recuperes se do domínio do mau. Entregue os vossos filhos ao Senhor e
preencham vossas vidas em amar-me para sempre. Peço que tu mudes o teu pensar para com os teus
vizinhos (paises) e abra as portas para a paz. Não construam barreiras para impedir a paz. Pequena parte
desta nação se salvará. As tuas ruas serão invadidas por conflitos e corpos serão vistos pelo caminho. A
terra nesta nação também tremera muito.
Fogo do alto trará destruição para varias vilas desta nação.
Enchentes e tempestades serão cada vez mais continuas em tuas terras. Rezem, rezem com fé.
A justiça é para todos.
Reparai o coração de minha santa Mãe. Um milagre será visto numa vila pobre. Orai diante dele.
Purifica-te para Mim.
Sou o Senhor!
Mensagem de Nossa Senhora - (23/01/2008) São José dos Pinhais/PR
VATICANO
Filho meu, venho no silencio desta madrugada para te mostrar algumas verdades...
Rezai pela sede onde esta o representante de Pedro (Vaticano).
A frieza e a rebeldia adentraram neste local santo, donde me causa muita dor.
Rezai em desagravo ao Coração de Jesus...
As pedras cairão e a sede será obrigada a mudar-se de local. Os bens serão saqueados e poucos serão
encontrados para trazer de volta a raiz do cristianismo.
Para muitos estas minhas palavras trará confusão, mais os que estão rezando compreenderão o que digo. O
templo ira se rasgar em duas partes. Um pro oriente e o outro pro ocidente. Conservai os ensinamentos do
meu Jesus. Permanecei firmes na fé. Os fortes na fé permanecerão em pé. Desta vez a fumaça que será
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vista no Vaticano será escura. Roma também terá sua recompensa pela profanação da casa do Senhor.
Orai, orai com fé e confiantes na misericórdia do Senhor.”
Sou Maria Rosa Mística, Mãe da Igreja.
Mensagem de Nossa Senhora - (02/02/2008) Navegantes/SC
Paz, oração e penitencia vos peço hoje.
Filhos meus, o maligno de todas as formas tem tentado afastar-vos de Mim.
O homem tem colocado Deus em segundo plano.
Refugiar-vos filhos meus em meu Imaculado Coração. Não ofendam a Jesus Eucarístico. Não
blasfemem...muitos de vós tem prestado cultos ao maligno.
(Nossa Senhora me deu um sinal de tristeza durante a missa em uma estampa grande de N.Sra dos
Navegantes)
Rezem, rezem.
Ps. No final da missa perguntei a uma senhora porque não houve a procissão como de costume. Ela
respondeu que o padre havia feito uma semana antes por causa do carnaval.
Mensagem de Nossa Senhora - (06/02/2008) Itajaí/SC
Amado filho, neste dia convido-te a rezar por aqueles mais distantes dos olhos do Pai. Aqueles que
preferem servir ao maligno, mais ainda tem chance de receber o perdão e o balsamo da misericórdia...
Nesta quaresma é preciso orar e vigiar mais, pois as armadilhas do maligno têm a pegar muitos
desprevenidos. Por isso orai e vigiai.
Amados, quando se ama, esse amor resplandece na face e contagia os que estão em vossa volta. É preciso
amar sem interesses...
Deus é amor e seu amor é infinito. Também os convido a jejuarem mais vezes nesta quaresma em honra as
Santas Chagas de Jesus.
Meu Divino Filho esta sendo flagelado no corpo daqueles que busca os prazeres da carne, como a luxuria,
pornografia...
Vós sois templos do Espírito Santo. Com estes pecados o maligno tenta vos afastar de Deus. É preciso se
arrepender de seus pecados (confissão) e voltar ao Senhor. Como filho pródigo e o Pai Celeste os recebem
com os braços abertos.
Rezai, rezai amados filhos.
Sou Maria Rainha da Paz a Mãe Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (07/02/2008) Itajaí/SC
Amado filho, o maligno continua furioso. O nosso adversário tenta de todos os meios afastar-vos do
caminho que Eu vos apontei. Estejam atentos meus pequenos.
Satanás quer bloquear os meus planos nesta semana. Não tenhais medo filho meu.
Coragem!
Mensagem de Nossa Senhora e o menino Jesus - (09/02/2008) Itajaí-SC
Na vigília do dia 09 de fevereiro de 2008 realizada na casa de meus pais em Itajaí, Nossa Senhora se
manifestou com o Menino Jesus. A mensagem deixada por Eles foi particular.
Mensagem de Nossa Senhora e Santa Paulina - (20/02/2008) Itajaí-SC
Durante o terço rezado na casa da minha irmã Eliete, Nossa Senhora e Santa Paulina se manifestaram. Eram
por volta das 22h e 25 min. Uma forte tempestade esta tendo quando iniciemos o terço. Foi acessa uma
vela diante da imagem de Nossa Senhora. De repente a imagem de Nossa Senhora de Fátima começou a
mudar seu semblante. Ela começou a se entristecer...
De repente a energia faltou. A chuva aumentou de uma forma assustadora...
Muitos raios começaram a cair...
Eu comecei a escutar um barulho como sendo uma goteira sobre a mesa onde estava a imagem da Virgem
Maria. Aproximei-me e vi a goteira caindo sobre o pacote de vela com a estampa de santa Paulina.
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De repente ouvimos gritos...
A vizinha da frente começou a gritar porque sua casa estava enchendo.
A chuva durou 25 minutos, mais deu pra encher 60 centímetros de água na rua e no quintal. Confesso que
me assustei com tudo isto.
Já havíamos sido salvos do acidente horas antes na BR 101 e agora uma enchente para completar o dia.
Deus seja louvado por tudo isso.
Mensagem de Nossa Senhora - (24/02/2008) São José dos Pinhais-PR
Paz, oração e penitencia vos peço!
Filhos meus, Eu vossa Mãe estou aqui para ajudar-vos. Sei que estes dias foram de muito sofrimento para
todos vós. Eu estou convosco embora não me vejais. Amados, prometo a todos que estão ao Meu lado, que
não lhes faltará amparo nestes momentos de aflições. Não vos preocupes com as coisas matérias porque
elas têm vos afastado de Deus. Useis o rosário como uma das mais eficazes arma de combate ao maligno.
Amo-vos.
Mensagem de Nossa Senhora - (26/02/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, desejo que continues a orar por esta nação.
A natureza não dará trégua ao homem pelos crimes a ela cometidos. Escutai com atenção os apelos aqui já
feitos por meio deste meu servo. Esta nação esta enferma e precisa de oração. Também rezai pela igreja.
Ela tem a sofre por alguns escândalos do passado...o perdão é necessário.
Amo-vos.
Mensagem de Nossa Senhora - (27/02/2008) São José dos Pinhais-PR
Filho meu, neste dia convido-o a rezar pela igreja de meu Divino Filho. Sedes fortes e firmes na fé. Os que
se afastarem da oração não conseguirão suportar aquilo que esta por vir. Também rezai pelo estado de
Santa Catarina...dizei a todos que o Senhor tem um lindo plano para esta estado. As minhas mãos estão
estendidas sobre o vale do Itajaí, graças serão derramadas para todo o Brasil...não fiqueis afastados da
oração filhos meus. Rezai, rezai. Escutai o que vossa Mãe vos diz enquanto há tempo.
Paz, oração e penitência vos peço.
Mensagem de Nossa Senhora - (28/02/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, reze diariamente a consagração ao meu Imaculado Coração, principalmente diante as
provações. Vocês não devem se desanimar, nem devem deixar-se tomar pela ação do maligno. Na
eucaristia e na oração encontrarão sustento para prosseguir o caminho apontado por Mim. Rezem, rezem.
Sou a Mãe do Amor.
Mensagem de Nossa Senhora - (01/03/2008) GUARAMIRIM-SC
Amado filho, neste dia convido-os a rezarem por este estado. Deus ama de modo particular cada um de
vós. Filhos meus, é preciso rezar para que a obra do Senhor aconteça em vossas familias. Sou a Imaculada
Conceição Rainha da Paz.
Mensagem de Nossa Senhora - (01/03/2008) MASSARANDUBA-SC
Sim filho meu! As profecias ditadas neste estado, todas ão de acontecer conforme o Senhor falou. Tenha
paciencia e rezai! Estou convosco e envio o Arcanjo Miguél diante de vós. Abençoo-os em nome do Pai, do
Filho e do Espirito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (02/03/2008) BRUSQUE-SC
Filhinhos, o amor ainda supera todas as barreiras e provações. Se souberes amar de verdade, as
dificuldades do dia a dia se tornaram pequenas e afceis de enfrenta-las. Comecem a amar a si mesmo...e
verão os problemas com os outros olhos. Rezem pedindo o Dom do Amor...
Mensagem de Nossa Senhora - (03/03/2008) BLUMENAU-SC
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Amado filho, se entregares os nós dos teus problemas a Mim e se confiares em Mim, Eu os desatarei com a
permissão do meu Jesus...Louvai diante as dificuldades. Rezai.
Mensagem de Nossa Senhora - (04/03/2008) ITAJAÍ-SC
Amado filho, louvai ao Senhor diante das provações e a vitória será certa...diante o golias...que é o vosso
medo. Rezai para que os meus planos se concretize o mais breve possivel nesta nação...".
Mensagem de Nossa Senhora - (06/03/2008) ITAJAÍ-SC
Queridos e amdos filhos, venho do céu para convidá-los a rezarem por aqueles que os perseguem e desejaos ver longe de Mim. Rezem afim de que Deus os conceda o Dom do Amor. Ame-os e os perdoe. Sou a Mãe
do Belo Amor.
Mensagem de Nossa Senhora - (07/03/2008) ITAJAÍ-SC
Amado filho, neste dia Eu vossa mãe convido-os a rezarem afim de que os incrédulos sejam tocados pelo o
amor de Deus... O milagre tem que acontecer nas vossas vidas... Rezem.
Mensagem de Nossa Senhora - (08/03/2008) ITAJAÍ-SC
Filho meu, rezai por aqueles que vos perseguiram nos anos de 1996 e 1997...A misericórdia do Senhor esta
convosco. Eu os amparo não só nos momentos de dificuldades...mais sim estou convosco em todas as
batalhas...Sou Rainha vitoriosa do mundo...mostrando o poder que o Senhor me deu sobre o mau. Rezai!
Abençoo todos aqueles que estão coloaborando para que os meus planos se realize nesta obra+. Abençoo
tambem aqueles que estão ajudando no concerto do carro.., não deixando faltar as bençãos em vossos
lares e amparo a cada um meus pequenos filhos...
Mensagem de Nossa Senhora - (12/03/2008) São José dos Pinhais-PR
Filho meu, neste dia convido-os a rezarem pelo estado de Santa Catarina. A Chama do meu Amor inebriara
não só este estado, mais sim todo o Brasil. Amanha este estado já não será mais o mesmo. O meu balsamo
será visto por muitos conforme profetizei na gruta em 10/02/2008. É o meu amor tocando-os!
Desejo que voltem a se reunir em grupos para rezarem pela paz nas famílias. Desejo a vossa felicidade
meus pequenos. Rezai pelos sacerdotes.
Esta nação só pode ser salva por meio da oração em grupo.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (13/03/2008) São José dos Pinhais-PR
Querido filho, neste dia a mim dedicado como dia mariano, quero Eu convida-los a rezarem pela paz em
vossas famílias. Continuai a rezar conforme Eu já havia vos pedido anteriormente.
O pecado se alastrou sobre as famílias, tentando destruir os meus jovens...estai atentos!
Chegou o momento profetizado por Mim em Itajaí, em que desejo manifestar-Me em toda Igreja através de
vós minhas crianças. O Senhor tem chamado à humanidade a conversão de varias maneiras. Agora chama
através da minha imagem das Graças*. Sede humildes e deixai que Eu opere a graça no meio de vós.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
*No dia 10/02/08, Nossa Senhora havia falado que a sua imagem das Graças que há na gruta em Itajaí, iria
transpirar um óleo perfumado e mel. Ontem mais uma vez a Virgem Mãe avisou sobre esta profecia.
Hoje por volta das 07h à imagem que a na gruta em Itajaí, começou a transpirar óleo perfumado.
Mensagem de Nossa Senhora - (14/03/2008) São José dos Pinhais-PR
" Filho meu, nesta noite peço-te que continuei a rezar por esta nação por mim muito amada. É preciso
conscientizar os meus filhos a oração. Tambem peço que reze pelo povo americano. Dias difíceis para eles
se aproxima. A terra ira tremer muito em breve e se não levarem a sério as minhas mensagens lá ja
deixadas, um Tusumani ira deixar muitos estragos...
Rezai, rezai.
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Mensagem de Nossa Senhora - (16/03/2008) São José dos Pinhais-PR
BANGLADESH
Amado filho! Paz , oração e penitencia vos peço neste dia.
Benditos são os que vêm neste lugar em buscar de paz e de consolo. Sou a vossa Mãe e os acolho com
carinho a todos.
Meu filho, a humanidade cada vez mais vai se afastando de Deus e esquecendo os ensinamentos de meu
Divino Filho Jesus. As preocupações com o dia a dia, têm colocado muitos de meus filhos longe de Deus.
Isso entristece muito o Senhor.
Meu Divino Filho esta se sentindo muito sozinho nos sacrários...
Também vos peço orações pela Ásia de modo especial por Bangladesh. Este ano a natureza tem a castigar
muito este lugar. Um grande ciclone deixaria muitas vitimas...rezai para que muitos compreendam o
chamado do Senhor. Minhas lagrimas em Bangladesh não foi levada a sério. A igreja neste lugar tem a
sofrer muito...rezem.
Não vos espanteis com que vos falo.
Mensagem de Nossa Senhora - (17/03/2008) São José dos Pinhais-PR
BRASIL
Filho meu, rezai por aqueles que ainda não acordaram do sono em que o maligno os colocou ao longo
destes anos...
Saiba meus pequenos, Eu vos amo de modo especial e vé-lo por esta nação também de forma especial. Se
vos peço orações pelo Brasil, é porque algo de ruim esta por vir para esta nação. Este ano a natureza
também tem muito a castigar varias cidades do sul e sudeste do país. Preparai-vos para os meses de abril e
setembro...
O meu grande desejo é que todos vocês voltem a Deus por bem e não pela dor. Qual a mãe que gosta de
ver o seu filho chorar?
Mensagem de Nossa Senhora - (25/03/2008) Itajaí-SC
Queridos filhos venho do céu para convidá-los a rezar com mais amor o santo rosário em família. É preciso
filhos que se conscientizem os vossos filhos a oração. Estou convosco embora não Me vejais. Continuarei a
derramar as minhas graças através deste humilde local. Quero atrair para esta gruta muitos de meus filhos
afastados de Deus. Rezem, rezem.
Mensagem de Nossa Senhora - (27/03/2008) Itajai-SC
Filho meus, venho do céu para convidá-los a rezarem por esta nação que a Mim é cara. Também os convido
a rezarem de modo especial pelo clero desta arquidiocese...
Através deste sinal aqui deixado, quero chamar a atenção de um filho por mim muito amado...rezai para
que este dia chegue logo.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (29/03/2008) Itajaí-SC
Queridos e amados filhos, venho do céu para encorajar-vos a rezar com mais animo o santo rosário. Rezem,
rezem.
Alegro-Me em vê-los aqui reunidos em volta desta Mãe...amo-os.
Filhinhos é preciso rezar para que a obra do Senhor aconteça nesta nação. A igreja do meu Divino Filho
passa por divisões...se ela não se unir com os movimentos que há em seu interior, os fundamentos da Sede
ira se abalar. Uma grande tragédia esta para se abater no seu interior...
Amados filhos prediletos, perseverem em seu ministério, rezem.
Este sinal aqui dado por Deus, é para unir-vos para a batalha já iniciada alguns anos atrás... Sou a Imaculada
Conceição Rainha da Paz.
Mensagem de Nossa Senhora - (07/04/2008) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, neste dia convido-o a rezar pelo nordeste. Em mensagens passadas, Eu vossa mãe vos fiz um
alerta para esta região. Seria preciso rezar e fazer procissões para reparar o Sagrado Coração do meu Divino
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Filho, ultrajado por muitos nesta região. Minha mensagem não foi levada a sério...mesmo assim olho com
compaixão para cada filho meu. Esta região louvará muito a Deus, depois do grande sofrimento que lá se
abaterá...
Rezai, rezai meu filho.
Vidente: Mãe sobre o Rio de Janeiro. Sei que em varias mensagens a senhora falou sobre o que esta
acontecendo lá. O que tens a me dizer?
Nossa Senhora: Rezai, rezai! Em breve tudo será normalizado, só que o Senhor dará um breve tempo para a
população se restabelecer do acontecimento presente...
Mais é preciso voltar pra Deus o mais breve possível. A mão do Senhor pesa muito sobre este estado (RJ).
Em 1988 e 1989, revelei que o Brasil me tem como Rainha e padroeira desta nação. Era preciso rezar muito
para os males que estaria por vir sobre este país. Hoje muitos querem ignorar a minha proteção sobre esta
nação. Muito não querem me aceitar como padroeira do Brasil. O Senhor vai intervir no seu tempo...o fato
acontecido na capital da nação, chamará atenção do mundo inteiro. Sou Mãe e Rainha do Brasil. As minhas
manifestações devem ser respeitadas e levadas a sério, a começar pela Igreja. Deixem Deus trabalhar em
seus corações. O maligno tenta chamar atenção de muitos de vocês, e enquanto isso o mal vai tomando
forças...
Amados filhos, Deus vai intervir toda a ação do homem sobre o seu domínio sobre o mundo. Sodoma e
Gomora não receberam tudo o que vários paises receberão. O Brasil esta entre eles...
Mensagem de Nossa Senhora - (12/04/2008) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, neste dia eu vossa Mãe Imaculada Rainha da Paz, convido-te a ser fiel aos meus
ensinamentos...
É chegado a hora da ação do anjo do cálice sobre esta nação...as profecias por mim ditadas estão
acontecendo dia após dia.
Não temam...Eu estou convosco!
Neste dia a Mim dedicado como a Virgem da Revelação, recordais comigo a aparição ao meu filho Bruno na
gruta de Tre Fontane nas portas de Roma...
Sede obediente as minhas mensagens filhos meus e a vitória será vossa.
Mensagem de Nossa Senhora - (13/04/2008) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, nesta tarde convido-os a rezarem pela paz no Brasil. Se desejas a paz para vossas famílias,
comecem hoje mesmo a rezar. Abandonem o materialismo e volte para Deus o mais breve possível. Vivam
as minhas mensagens deixadas ao longo destes 20 anos que vim a terra para anunciar a Vinda de meu
Divino Filho. Sede testemunha das graças derramadas por meio das minhas mãos...sede corajosos filhos
meus.
Diga SIM a Deus como vossa Mãe disse na manha de quinta feira na presença do Arcanjo Gabriel.
As minhas manifestações nesta terra, chamaram atenção das autoridades eclesiásticas...
Agradeço a presença de cada um de vós neste santuário a mim dedicado como Rosa Mística.
(Neste momento o vidente conversa com Nossa Senhora alguns segredos, enquanto Nossa Senhora perfuma
os terços dos peregrinos)
Mensagem de Nossa Senhora - (14/04/2008) São José dos Pinhais/PR
Mensagem Urgente
Amado filho, a paz!
Escreva com atenção o que vou te revelar neste dia.
A humanidade esta próxima de grandes acontecimentos preditos nas minhas aparições. Estes
acontecimentos são causados pela maldade do ser humano. Deus esta muito ofendido com a humanidade
e sua ira não pode deter-se por mais tempo e grandes castigos cairá sobre a humanidade. O homem se
recusa abandonar o pecado e isso o afasta de Deus...
As minhas aparições em Garabandal ainda não esta sendo levadas a sério pela Igreja, e isso causa tristeza
ao meu Divino Filho. As minhas aparições em Guiaie de Bonate precisa ser reconhecida antes do grande
sinal, caso contrário muitos da Itália perecerão...
A sede da Igreja será trepidada...e muitos negaram a existência de Jesus...
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Deus fará o seu ultimo chamado aos sacerdotes, caso contrario suas vidas serão tiradas inocentemente...
A sede da Igreja (Vaticano) passara por um grande teste de fé...mais uma vez vos falo que a sede da Igreja
mudara de local...
Benditos serão chamados os sacerdotes que darão as suas vidas pelos fiéis seguidores de Cristo...”Sou a
Rainha dos Mártires...”.
Estes sacerdotes serão bem aventurados, porque honraram o seu ministério. Meu Divino Jesus fica muito
triste com os sacerdotes que perseguem as minhas manifestações...para esses o Anjo do Cálice deixara cair
a ardente justiça Divina sobre eles e todos os seus.
Os sacerdotes que honram e Me ajudam na divulgação de meus apelos, gozarão da presença de Deus na
vida eterna. Junto deles os anjos cantarão Glórias a Deus...
Muitos sacerdotes caíram, mas a vossas orações os levantarão.
Os sacerdotes que julgam as minhas manifestações sem ir ao local para certificar do ocorrido, também
serão julgados severamente pelo Céu...
Fazei que esta mensagem chegue a todos os ouvidos.
Estou convosco. Não temam. Sede corajosos.
Mensagem de Nossa Senhora - (16/04/2008) São José dos Pinhais-PR
Convidos-os a rezarem com mais amor pela visitação do Papa Bento XVI ao Estados Unidos. É preciso saber
que a igreja caminha cada vez mais para o seu calvário...as profecias devem se cumprir...a igreja pede
perdão...mais as marcas ficam nos corações daqueles que sofreram...O grande cérebro da humanidade
cairá e o povo sentirá a força da espada do grande comandante do oriente...O rato caminha pelo subi-solo
com direção ao palácio branco depois de passar pelos dois rios com nomes de feras. Não tenham medo
filhos meus. Coragem!
Mensagem de Nossa Senhora - (17/04/2008) São José dos Pinhais-PR
PERU
Mais uma vez venho por meio deste meu pequeno, pedir orações pelo povo peruano(Peru). Minhas
lágrimas neste país também foi desprezada por muitos. A terra tremerá num forma que muitos cairão por
chão...as vilas da esquerda permaneceram em pé. O Senhor tem pressa...alimentai vossas almas com o
corpo do Senhor...
Mensagem de Nossa Senhora - (18/04/2008) São José dos Pinhais-PR
Filho meu, rezai com confiança a consagração ensinada por Mim em 21/8/1996...consagrai vossos
trabalhos ao Meu Imaculado Coração. Ja havia revelado a ti sobre a ação do maligno diante dos meus
planos de vitória para esta nação. Nosso adversário tenta de todas as formas,chamar atenção para si. Ele ja
sabendo que o seu tempo é curto...lança sobre os mais fracos na fé...a sua ação maligna...é triste dizer que
esses que são usados por ele, também perecerão. Mais não se aflige, Eu a Imaculada Conceição Rainha
Vitoriosa,esmagarei a serpente com os meus pés. Rezai com confiança...ja havia revelado sobre o término
das minhas manifestações por meio de lágrimas aqui no Brasil...os anjos ja caminham com seu exército em
direção ao centro do Brasil...
Mensagem de Nossa Senhora - (20/04/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, a paz!
...a falta de oração tem vos afastado do caminho do Senhor...
O mal vos ronda meus pequenos...deveis orar diante de todas as dificuldades e jamais, deveis perder a
confiança no Senhor. Sou vossa Mãe e sei muito bem quais são as vossas dificuldades do dia-a-dia. Peçovos que aumenteis as vossas orações pela Igreja. Dias difícil se aproxima para ela...o calvário para
muitos...será longe e doloroso. O martírio dentro dela começara de uma forma assustadora...
O Senhor tem chamado atenção de muitos, mais tudo isso não tem mudado o conceito de muitos...
Obrigada pelas orações dirigidas ao Papa Bento XVI...
Amados filhos prediletos, deveis ajudar e orientar muitos de meus pequenos filhos afastados do caminho
do Senhor. Não os julguei mais sim, acolha-os com carinho.
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Mensagem de Nossa Senhora - (21/04/2008) São José dos Pinhais-PR
COLOMBIA
Amado filho, neste dia convido-os a rezarem pelos governantes desta nação, de modo especial por aqueles
que ainda decidem por muitos de voces. Rezai tambem pela Colombia. Um escandalo afetará este país
trazendo muita revolta a outros paises...pedidos de socorro vira de varios filhos...a luta continua para este
país. Colombia,acordai...
Mensagem de Nossa Senhora - (22/04/2008) São José dos Pinhais- PR
BRASIL
Paz, oração e penitência vos peço filhos meus. O anjo do cálice sobrevoa esta nação...rezai. Continuai a
rezar por aqueles que governam este país. Rezai também pela igreja de Jesus...
Vidente: Nossa Senhora fiquei sabendo que a terra tremeu aqui no Brasil. Isso é um sinal?
Nossa Senhora: Em mensagens passadas a ti, verás que tudo isso ja era de se esperar...para muitos será
normal estes abalos...mais para os que acreditam nas verdadeiras profecias...é um sinal. O anjo do cálice
sobrevoa esta nação...Sim filho meu! É possivel que a terra venha a tremer mais de que uma vez...Mato
Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo e até mesmo no Amazonas, vão sentir o acordar da terra...As minhas
aparições no Rio Grande do Sul, também alertou os meus filhos sobre os tremores que viriam acontecer
neste estado...o litoral brasileiro sofrerá mais com os avisos...Não temais! Rezai,rezai.
Mensagem de Nossa Senhora - (23/04/2008) São José dos Pinhais-PR
Neste dia convido-os a oração do santo rosário em suas comunidades. Continuai a formar grupos de
orações...colocai em pratica as minhas mensagens já ditadas ao longe desses anos amados filhos. Sou vossa
Mãe eu os amo de modo especial. Vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (24/04/2008) São José dos Pinhais-Pr
Paz, oração e penitência vos peço hoje.
Amados filhos, em muitos lugares tenho aparecido como Rainha da Paz, fazendo ao mundo o meu último
convite à conversão. Tenho implorado a humanidade para viverem em paz consigo, mais tenho percebido
que as minhas mensagens não estão sendo colocadas em práticas em suas vidas.
Tudo que plantares hoje, colheras no amanhã...
Rezai filhos meus pela paz. Rezai, rezai muito o santo rosário em vossas casas. O maligno não pode nada,
quando vocês rezam. Rezai o santo rosário, sobretudo pelos sacerdotes. Filhinhos deveis fixar um tempo
para a oração em vossas casas.
Fazei penitência pelos o futuro desta nação...
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (26/04/2008) Monte Castelo-SC
Amados, tudo tem o seu tempo. Deus esta olhando para cada um de vós e vê o sofrimento de cada um...
Não é Deus que tem um coração duro, sois vós que o tendes. Se não rezardes a cada dia que passa, as
dificuldades tem a aumentar...e com isso os sofrimentos também tem a crescer...
Sou Rainha vencedora de todas as batalhas. Amo-vos.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Obs Por volta das 17h e 57 min, o irmão Eduardo se encontrava na cozinha da casa onde estava hospedado.
Ele e as pessoas presentes observaram que um lindo arco-íris se formava sobre uma árvore enfrente a casa
onde se encontrava. Ele saiu para tirar algumas fotos do arco-íris, quando foi surpreendido com a presença
de Nossa Senhora, onde Ela lhe ditou a mensagem acima. Logo após a mensagem, a capelinha da Mãe
Rainha chega à casa onde o irmão se hospedava. Lindos sinais de Nossa Senhora dado em Monte Castelo
Mensagem de Nossa Senhora - (29/04/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, rezem diante de todas as dificuldades...
O anjo do cálice continua a sobrevoar esta nação...
Dobrai vossos joelhos diante da Cruz e peçam perdão de vossos pecados.
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O homem continua a se afastar do caminho do Senhor. Permanecei firmes na fé.
Sou vossa Mãe a Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espiríto Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (30/04/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, os meus avisos tem que ser levados a sério por todos vocês.
Divulgai estas mensagens de maneira que a humanidade saiba sobre os acontecimentos futuros...
Divulgue em todos os estados brasileiro o convite a oração pela paz do Brasil. O relógio do Senhor corre e
com isso os acontecimentos se aproximam...
A natureza continua a pedir socorro, conforme na mensagem do dia 04/02/1996.
A região sul do Brasil é rica em recursos (alimentos, minérios etc), para ajudar uma boa parte desta nação.
É preciso estender as mãos para ajudar o próximo, caso contrário, faltará o necessário para o seu
sustento...
Rezai a fim de que Deus os perdoe pelo estrago de alimentos...
Saiba que esta nação é rica em alimento, mais muitos de meus filhos estão morrendo de fome...isso me
deixa muito triste.
Rezai, rezai, rezai.
Sou Maria, Mãe de Jesus e de todos vós.
Mensagem de Nossa Senhora - (01/05/2008) São José dos Pinhais-PR
Queridos e amados filhos, neste dia convido-os a rezar pelos meus filhos prediletos afim de que eles
possam sentir o meu Amor por eles.
O Senhor escolheu esta nação com uma predileção muito especial, para que o meu triunfo acontece-se de
forma grandiosa...
Sou vossa Mãe Imaculada a Rainha da Paz.
Peço-vos que procurai seguir os meus conselhos deixados ao longo desses anos que vim a terra...
Procurai colocar em prática as minhas mensagens. Nelas estão todo discernimento para o caminho a
trilhar...
O inimigo tenta-vos enganar com falsos sinais...estejam atentos. Em mensagens passadas, avisei que falsos
sinais iriam confundi-los. Só através das orações que poderiam ter discernimento. Rezai, rezai.
Sou Rainha Vitoriosa de todas as batalhas. Esmago a cabeça da serpente infernal...
Mensagem de Nossa Senhora - (02/05/2008) São José dos Pinhais-PR
Anjo do Cálice
Amado filho, a paz!
Rezai,rezai.
Convido-os mais uma vez a refugiar-vos dentro do meu Imaculado Coração, que é a morada segura nestes
tempos confusos.
A oração é a lâmpada para guiar-vos nestes tempos tempestuosos.
Esta nação vive os flagelos do anjo do cálice...
As trevas da falta de fé, da rebelião; têm afastado muitos do caminho do Senhor. Muitos de meus filhos
tem se tornado instrumento nas mãos do maligno. Satanás tem seduzido muitos de meus filhos...
Convertei-vos e voltai ao Senhor enquanto a tempo filhos meus. Não cruzeis os vossos braços. Avante com
coragem!
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (05/05/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, neste dia convido-os a rezarem pelo clero do Brasil...
O inimigo esta a espreita diante da porta grande...O mal exemplo do meu filho predileto, afastará muitos
de meus filhos do caminho do Senhor. Rezai, rezai!
A treva do mal e do pecado, obscureceu muitos corações de meus filhos prediletos...
A soberba e a impureza, tem afastado muitos deles do meu Coração Imaculado. Numa noite frio de terça
feira, o mal será praticado, sobre um filho inocente...mais a vitória do Anjo sobre a mal será grande.
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Não tenha medo! A glória do Senhor é certa.
Também hoje vos convido a combater e vencer com vossa Mãe a serpente que esta no coração do X, que
esta a confundir alguns de meus filhos.
Rezai e reparai.
Mensagem do Nosso Senhor Jesus Cristo - (06/05/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, rezai pela salvação desta nação.
Vinde meu pequeno, descansai e acalentai no meu Coração. Desejo plenificar este teu amor por Mim... Sou
a tua paz. Tende filho meu a minha paz
Mensagem de Nossa Senhora - (07/05/2008) São José dos Pinhais-PR
Querido filho, reza, reza muito.
Não tenhas medo das provações do dia-a-dia...
Tu não andarás sozinho...Eu vossa mãe estarei comigo...
Rezai pelo clero desta nação. Rezai afim de que o maligno não use os meus filhos prediletos. Amo cada um
deles!
Amado filho, o tempo concedido para a conversão da humanidade; chega ao fim...
Filhinhos, se quereis ser salvos, deveis voltar a Deus o mais depressa possível. Coloquem em prática as
minhas mensagens já ditadas ao longe desses anos. Amados, o perigo de uma grande guerra torna-se cada
vez mais real...
Fechai os olhos para as seduções do mundo. Rezai, rezai.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem do Arcanjo Miguel e Arcanjo Rafael - (07/05/2008) São José dos Pinhais-PR
11 anos de aparições dos Arcanjos Rafael e Gabriel
São Rafael:
Caríssimo, eu Rafael o anjo do bálsamo do amor Divino, venho a terra, para abri os vossos ouvidos para que
possam captar as suaves mensagens da Celeste Rainha dos Céus.
Sou o anjo da Cura! Desejo depositar no vosso coração, um amor ardente a Deus. Desejo desatar as
algemas do pecado que a em vossas almas. Em vossos olhos a vendas que não os deixam enxergar os avisos
do Pai. Curvai o vosso coração diante Daquele que os criou.
O egoísmo e a ambição têm feito do homem refém de satanás.
Eduardo, contemplai a vitória do Senhor...
São Gabriel:
Eduardo a paz!
Sou o anjo da Encarnação, o Mensageiro de Deus.
Venho na compania do Arcanjo Rafael, abri a Porta do Céu...
Desejo que compreendas a vontade do Senhor para esta nação.
Rezai por Israel...o poder de Deus se fará presente nesta nação.
Esteja vigilante diante dos sinais que o Senhor ira mandar para o Brasil.
Um lindo lírio nascerá em uma cidade brasileira, trazendo muita paz e agradecimento ao Criador.
Ficai na paz de Nosso Senhor e no amor da Celeste Comandante.
Mensagem de Nossa Senhora - (08/05/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, neste dia convido-os a rezar pelo clero desta nação.
Confiai no poder de Deus. Não cesseis de olhar para o alto para contemplar a Cruz de Nosso Senhor. Eu
estou convosco.
Conservai viva a vossa fé nos ensinamentos do meu Divino Filho. Não temam!
A igreja esta sendo perseguida...rezai por ela.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora(09/05/2008) São José dos Pinhais-PR
BAHIA
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Amado filho, a paz!
Sou Maria Imaculada Rainha da Paz.
Neste dia convido-te a rezar Comigo pelo estado da Bahia...
Também esta estado esta sobre o olhar do anjo do cálice...não tenho muito a revelar em publico as
catástrofes destinadas a esta região, só peço-vos que rezem e vivam as minhas mensagens destinadas a
esta região...
Tantos anos se passaram, e ainda o povo baiano continua a ofender a Deus com falsas doutrinas...
Sabeis amados filhinhos, que as graças serão cada vez mais em abundância, se viverem as minhas
mensagens.
O relógio do Senhor corre...
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (10/05/2008) São José dos Pinhais-PR
Os Cinco pontos do Triunfo
Querido filho, oração e penitência vos peço hoje.
Sou vossa Mãe Imaculada Conceição Rainha e Mensageira do Senhor.
Quantas mensagens já ditei ao longo destes 20 anos? Milhares de mensagens de carinho, dos meus lábios
saíram! Mensagens que trouxeram para muitos esperança e conforto.
Se o Brasil teve-se vivido as minhas mensagens já ditadas no ano mariano de 1988, nas minhas aparições
em Fortaleza, Angüera, Taquari, Itajaí e Piedade dos Gerais, muitos sofrimentos seriam evitados...
Muitos de meus filhos prediletos foram causa de queda para muitos de meus filhinhos desgarrados do
caminho do Senhor. Vim a terra para mostrar-lhes o caminho da salvação. O caminho da Luz! Em muitos
lugares fui rejeitada e desprezada.
Hoje vos resta a oração para amenizar os castigos que sobrevoa esta nação. Ainda há tempo amados filhos,
de evitar varias tragédias.
Rezem e procurem divulgar em todos os meios as minhas mensagens ditadas ao longo destes 20 anos que
vim ao Brasil com o titulo de Rainha da Paz.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (11/05/2008) São José dos Pinhais-PR
Querido filho!
Neste inicio de noite, convido-os a rezarem pelo Brasil de modo especial pelos estados do Rio Grande e
Santa Catarina.
Também os convido a rezarem pelo clero desta nação, afim de que eles estejam sobre a minha proteção.
Amo os sacerdotes! Apesar de que muitos deles não compreendam a minha preocupação para com a sua
vocação. Muitos deles tem ferido do coração da Igreja...
Deus virá intervir toda desordem que a na sua Igreja...
Neste dia quero Eu a Rainha da Paz, abençoar todas as mães aqui presentes e dizer a elas que a vitória esta
próxima. Rezai, rezai.
Trago em minhas mãos esta rosa de cor-de-rosa, para demonstrar o meu Amor por cada um de vós meus
filhinhos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.
Mensagem de Nossa Senhora - (12/05/2008) São José dos Pinhais-PR
Chama do Amor
Amado filho, neste dia dedicado a Chama de Amor do meu Imaculado Coração, quero Eu vossa Mãe
aquecer todos aqueles que me buscam com amor e devoção.
Neste dia apresento diante do Senhor, todos os corações ofertados aos meus cuidados...
O meu Amor destrói toda armação diabólica de satanás...
Rezem, rezem.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (13/05/2008) São José dos Pinhais-PR
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Dia de Nossa Senhora de Fátima
Nossa Senhora:
Amado filho, neste dia recordais Comigo a minha primeira aparição na Cova da Iria em Fátima-Portugal.
Desci do céu em 13 de maio de 1917, para convidá-los a se consagrarem ao Meu Imaculado Coração. Na
época convidei a Rússia a se consagrar ao Meu Coração, afim de que o comunismo não se prolifera-se
sobre a terra...
Minha mensagem não foi dada a conhecer ao mundo, nem mesmo pela igreja...
Para muitos o milagre no sol não foi suficiente para crerem na minha presença nos montes de Fátima...
A profecia do fim da primeira guerra e o anuncio da segunda guerra mundial, fez com que a igreja acreditase no relato dos meus pequenos pastorinhos.
Na época a segunda guerra trouxe para a humanidade muita desolação...
Satanás conseguiu estender sobre a Ásia uma grande parte do seu reino tenebroso...
Grandes acontecimentos ainda acontecerão sobre a Europa. Mistério referente às minhas aparições na
Cova da Iria, ainda será dado a conhecer ao mundo.
Quando me fiz presente sobre a pequena azinheira, apareci como a Mulher vestida de sol. Apresentei à
humanidade a arma segura para os problemas futuros, o santo terço. Rezai, rezai com amor e devoção esta
oração.
Avante meus filhos. Tende coragem e ânimo!
Vivam as minhas mensagens e divulguem-nas a todos os meus filhos.
Vidente:
Nossa Senhora peço sua intercessão sobre todos os feridos e desabrigados no terremoto na China. Acolha
as crianças mortas nesta tragédia.
O que aconteceu é o sinal que a Senhora avisou em 08/09/2007?
Nossa Senhora:
Ele faz parte sim! A China que tem aceitar Deus como o seu verdadeiro e único Senhor, enquanto a tempo.
E aviso mais, a Grécia também sofrerá com a passagem do anjo do cálice...
Estai atentos filhos meus.
Convertei-vos enquanto a tempo.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (14/05/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, nesta tarde convido-os a rezarem por seus irmãos atingidos pelo tremor na China...
Deus tem que ser amado e adorado sobre todas as coisas. Há um só Deus e Esse se fez Carne e habitou na
terra...onde escolheu Eu como Mãe de toda humanidade...
Para muitos, Deus só é reconhecido como Deus Real e Supremo, quando acontece uma tragédia...
Deus os ama! É o homem que esta se destruindo e com ele esta levando o planeta junto...
A natureza pede socorro! Ela continuará a se manifestar pelo mundo afora...com enchentes, terremotos,
secas etc.
Mensagem de Nossa Senhora - (15/05/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, a graça do Senhor é para todos.
Sou a Rainha da Paz Medianeira de Todas as Graças.
Filhos meus, estou convosco todos os dias até o fim dos tempos...tenham coragem e confiai na minha
proteção.
As vossas orações devem ser multiplicar pelas intenções do Brasil. A Luz de Deus brilhará no fim do
túnel...tenham confiança amados filhos.
Amados filhos, torno a repetir: os vossos pecados cometidos e não mais reparados, são para vós flagelos
não só na alma, mais também para o corpo. A calúnia tem levados milhares de almas para o
inferno...reparai este grande pecado cometido pela língua.
Sou vossa Mãe e Eu quero vê-los todos felizes junto de Mim.
O meu Coração Imaculado é e sempre será o refugio seguro que preparei para vós desde o inicio...
Mensagem de Nossa Senhora - (16/05/2008) São José dos Pinhais-PR
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Paris-Portugal-Alemanha-Roma-Israel
Querido filho paz, oração e penitência vos peço.
A paz precisa ser obtida para a humanidade, caso contrário muitos homens perderão a fé...
A oração deve ser o centro para obter-se a paz. Rezem para encontrarem a paz. Venho a terra para pedirvos paz.
Um grande mistério desenterrado trará muitas perguntas ao homem. A luz brilhará no monte Sinai e o anjo
tocará sua trombeta voltada para o oriente, trazendo tremor principalmente para Israel.
A cidade conhecida como “Entrada do Sol” perderá seu líder.
O destino de Paris lembrará Sodoma e Roma tem o destino de Gomora.
No oriente a estrela grande brilhará com mais intensidade, trazendo grandes acontecimentos para a
humanidade.
O coração do mundo irá parar.
Alemanha sofrerá com a queda do segredo revelado... As almas pedem orações...orai, orai.
Portugal, ao longo dos séculos tu fostes à ponte para vários paises. Deus te presenteou com as minhas
visitas a Cova da Iria...
Água correrá pelas tuas ruas...
Crianças lamentarão...pais chorarão...é chegada a hora anunciada nas mensagens de Fátima.
Penitência pelo povo europeu Eu vos peço.
Mensagem de Nossa Senhora - (17/05/2008) São José dos Pinhias-PR
Filho meu, neste dia levantai vossa cabeça, pois o céu esta em festa.
A vitória do Senhor sobre o mau esta as portas. Os anjos já começam a festejar a vitória...
Sou a Mulher vestida de Sol, a profecia feita os profetas se cumpre, levantai amados filhos as vossas
cabeças, festejem com os anjos e santos a vitória...
Não tenham medo diante o Golias, sou a Virgem Vitoriosa, trago no meu peito hoje as três rosas. Sou a
Filha predileta de Deus Pai, a Mãe do Filho de Deus e a Esposa do Espírito Santo. Sou Maria Rosa Mística,
mãe da Igreja. Deus escolheu este lugar para Eu com este titulo me manifestar. Oração, sacrifício e
penitência vos peço.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (18/05/2008) São José dos Pinhais-PR
Queridos filhos, hoje os convido a rezarem pela sede do Vaticano. É preciso se conscientizar que os
acontecimentos referentes à igreja de Jesus já estão se concretizando... Já não tem mais nada a esconder. É
preciso orar mais do que nunca. As profecias não vão mudar. Elas continuam conforme foi ditadas as longo
desses anos que vim a terra.
Não temam! Sou vossa mãe e estou convosco. Não temam diante as provações ou perseguições. Sou o
vosso refugio e caminho convosco filhinhos. Não olhe para trás, não de ouvidos os comentários contra as
minhas mensagens e nem procure novos sinais. O inimigo está à espreita para tentar engana-los. Coloque
as minhas mensagens em prática no dia-a-dia. Segura as minhas mãos e caminhem com segurança.
A verdade prevalecerá e Eu esmagarei a cabeça infernal da serpente.
Amo-vos!
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (19/05/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, paz!
O meu Coração Imaculado é o vosso refúgio.
Em 1988 e 1989, revelei a ti os locais das minhas verdadeiras aparições aqui na terra da Santa Cruz.
Também te revelei que o inimigo iria ofuscar os meus planos em alguns locais de manifestações. Revelei-te
futuras aparições minhas em diversas cidades brasileiras...
Convidei-te a rezar por muitas delas, tais como Taquari, Anguera, Piedade dos Gerais, Fortaleza, Niterói,
Muriaé, Jacareí...
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Tu foste escolhido para sustentar o lírio diante o Rei. A graça passará por largas portas do palácio. Os
verdadeiros contigo rezaram e tiveram a minha aparição. Os falsos caíram pelo caminho e perderam o
brilho da pérola.
Tu foste convidado a reconstruir muitos santuários marianos...ainda falta alguns. Levai o emblema Meu e
saberás o local certo.
Rezai a fim de que paz reine em muitos locais de aparições. Eu amo o Brasil!
Mensagem de Nossa Senhora - (22/05/2008) São José dos Pinhais-PR
“ Queridos filhos, amo-vos! Continuem a rezar todos os dias o santo rosário, com muito amor e
perseverança. Estou convosco todos os dias filhinhos. Desejo que compreendam que o amor que tenho por
vocês é muito grande. Agradecem a Deus pelo sacerdócio e pela Eucaristia. Rezem, rezem.
Sou a Rainha da Paz. Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.”
Mensagem de Nossa Senhora - (23/05/2008) São José dos Pinhais-PR
Paz, paz, paz.
Filhinhos, neste dia convido-os a jejuarem com amor pela paz no Brasil.
É preciso conscientizar o povo a rezar e jejuar pela paz nesta nação. Sou a Imaculada Conceição Rainha da
Paz. Com o jejum queridos filhos, podereis neutralizar a ação do mau sobre vossos corações.
Coragem. Eu os amo!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (26/05/2008) São José dos Pinhais-PR
Queridos filhos, continuem a rezar o santo rosário em vossos lares. Rezem e terão a força e a graça de
vencer os ataques do maligno.
Torno a dizer que encontrarão abrigo em meu Imaculado Coração. Este é o lugar mais seguro...
Vivam as minhas mensagens no dia-a-dia.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (27/05/2008) São José dos Pinhais-PR
Meus queridos filhos, hoje novamente convido-os a rezarem com amor e devoção o santo rosário pela paz
no Brasil.
Abram seus corações para a graça de Deus enquanto a tempo queridos filhos.
Abandonem-se em minhas mãos para que Eu possa levá-los a Deus com segurança.
Filhinhos, divulguem estas mensagens que ao longo desses 20 anos tenho trazido a terra com carinho.
Façam panfletos, tirem xérox ou até mesmo divulguem de boca em boca estas mensagens. O tempo da
graça é agora e não as deixe passar despercebida em suas vidas.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (31/05/2008) Igreja Bom Jesus - Ponta Grossa/PR
Nesta noite o meu coração se alegra ao vê-los hoje aqui em oração. Desejo que continuem a rezar pela paz
nas famílias. Rezem, rezem!
Agradeço vossas orações e sacrifícios pela paz. Sou vossa mãe e acolho-os em meu Coração maternal.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (01/06/2008) São José dos Pinhais-PR
Meus filhos, com muito amor, venho hoje estar convosco. Sou Maria a Mãe de Jesus a Rainha da Paz.
Filhinhos, depositem toda dificuldade em minhas mãos que Eu os ajudarei a desatar esses nós. É preciso
confiar na minha intercessão...sou a Mãe da Divina Providência.
Amados filhos, desejo que abrem seus coraçãozinho ao meu Amor. Desejo que correspondam aos meus
apelos. É preciso trabalhar em grupo para promover a paz nesta nação.
Não deixem de rezar em família.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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Mensagem de Nossa Senhora - (02/06/2008) São José dos Pinhais-PR
Paz, paz, paz!
Sou a Rainha da Paz, a mensageira do Senhor.
Mais uma vez venho a esta nação para dizer que Deus os ama e deposita confiança em vós.
Filhinhos, é preciso descruzar os braços e trabalharem na obra do Senhor. Ao longo desses 20 anos que
tenho vindo a terra, a minha mensagem é a mesma: convertei-vos!
Rezem amados filhinhos para compreenderem as minhas mensagens. O meu Coração é o refugio desta
nação e nele o Brasil encontrará Jesus.
Mensagem do Nosso Senhor Jesus Cristo - (03/06/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho!
Tendes a minha paz. Meu pequeno lírio, neste mês dedicado ao meu Sagrado Coração, quero que tu
experimentes o balsamo do meu Amor...
Sou a misericórdia, sou o amor, sou a salvação.
Minha santa Mãe tem vindo a esta nação para instruir os meus filhos ao caminho da salvação. Deixem que
o nosso amor nasça nos corações de seus irmãos, sendo vocês portadores e anunciadores desse amor.
Neste dia Eu o Senhor, entrego uma tarefa a todos vocês. Ajudem a divulgar estas divinas palavras que Eu e
minha santa Mãe temos dado a vocês ao longo desses 20 anos de manifestações. As nossas mensagens são
luzes fulgurantes que brilha nas trevas deste mundo tão cruel. Ajudem a levar esta luz para todos os
estados brasileiros.
Deixo sobre vós a minha paz.
Mensagem de Nossa Senhora - (04/06/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, neste dia peço-vos que façais jejum as segundas feiras pelos sacerdotes já falecidos.
Eu já havia pedido em mensagens passadas que o jejum nas segundas feiras, tira um padre do purgatório*.
É preciso levar a sério as mensagens que Eu tenho transmitido em nome da Santíssima Trindade ao longo
desses anos.
Abri vossos corações aos meus apelos. Rezem, rezem pequenas crianças.
Sou a Rainha da Paz a Senhora da Rosa Mística.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
*o jejum é feito das 06 h às 18h a pão e água.
Mensagem de Nossa Senhora - (05/06/2008) São José dos Pinhais-PR
Queridos filhos, sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Amados filhos, não cruzeis os braços diante das dificuldades do dia-a-dia. Coragem! Sou vossa Mãe e estou
convosco nesta batalha. Avante com alegria. Deus precisa do vosso sim para que esta nação seja toda do
Senhor. Então queridos filhos, descruzem os braços e avante. Sabei que pouco tempo vos resta. Rezai,
rezai.
Mensagem de Nossa Senhora - (06/06/2008) São José dos Pinhais-PR
Filho meu, sou a Senhora da Rosa Mística a Rainha da Paz. Sou a Mãe da Igreja. Filhos meus, é preciso rezar
para compreender os designo do Senhor em suas vidas. Ouçam as minhas mensagens, atendam os meus
apelos feitos aqui. Se consagrem todos os dias ao meu Imaculado Coração e ao Sagrado Coração do meu
Divino Filho. Fiquem todos na paz.
Mensagem de Nossa Senhora - (07/06/2008) São José dos Pinhais-PR
Paz, paz, paz.
Sou vossa mãe a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Peço-vos que rezem para compreender as minhas mensagens. Estou a tanto tempo os chamando a voltar
para Deus. Muitos ainda continuam resistindo ao meu ardente chamado. Não esqueçam que vocês estão
vivendo um tempo de graça com estas minhas manifestações. Acordem amados filhos!
Convertam-se sem demora e voltem para os braços do Pai.
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Estas minhas manifestações tem chamado a atenção de muitos, porque desde o início tenho falado e
pedido orações para os locais onde Eu apareci ou até mesmo já manifestei sinais como Louveira. Sendo
Mãe de todos vós, me preocupo com a vossa conversão...
Sou a Mãe Peregrina! Estive em Pesqueira, passei por Fortaleza, visitei o povo gaúcho com as aparições de
Erechim e Taquari como a Mãe da Assunção convidando-os ao mais alto cume de santidade.
Em Itajaí pedi a consagração das famílias ao Meu Imaculado Coração. Manifestei sinais da minha dor pelos
crimes do aborto. Muitas foram às mensagens convidando-os a dar o perdão ao próximo e a igreja.
Muitos foram os meus sinais de lacrimações...De 1928 a 2006 derramei muitas lagrimas em minhas
imagens aqui na Brasil, sem falar das lágrimas do meu Divino Filho em São João do Meritti.
Filho meu, tu tens me agrado muito com o teu sim...continuai firme e perseverante na missão.
Amado filho em breve 12 mensageiros meu visitará este meu santuário e tu rezaras com cada um. Quero
uni-los junto de mim e formar um grande exército para uma missão. Rezem, rezem.
Mensagem de Nossa Senhora - (09/06/2008) São José dos Pinhais-PR
Paz, oração e penitência vos peço para o Brasil.
Sou a Rainha da Paz e venho mais uma vez convida-los a rezar pelo Brasil. Rezem, rezem. Agradeço todos
aqueles que estão colaborando para o plano de Deus para esta nação. Continuem com a vigília de sábado à
noite para a paz no Brasil. Continuem firmes na oração meus filhinhos.
Amados filhos, continuo a dizer: não fiqueis de braços cruzados. É preciso abri vossos corações ao meu
chamado.
Mensagem de Nossa Senhora - (10/06/2008) São José dos Pinhais-PR
Filho meu, tende coragem e confiança. Estou contigo...
Meus filhos, o meu Coração se alegra quando um filho volta arrependido para os braços do Senhor...
Divulgai com urgência as mensagens, pois o tempo da graça corre. É preciso levar a boa nova a todos os
estados. O Brasil precisa conhecer a misericórdia do Senhor. Deus ama esta nação e não quer castigá-la.
Mais para que os castigos se amenizem, é preciso se converter. Rezem, rezem.
Mensagem de Nossa Senhora - (11/06/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho acolho o vosso sofrimento, estou aqui como Mãe e saúde dos enfermos...
Rezai juntamente Comigo...ocupai o tempo vago com a oração e entrega total a Deus.
Filho, a humanidade cada vez mais se afasta de Deus...a ciência esta matando a fé de muitos. Tende
cuidado amados filhos. Rezem!
Não vos preocupeis com o futuro. Apenas acolha o que vos peço nestas minhas manifestações. Tende
coragem e confiança nesta Mãe.
Deixai vossa Mãe agir em vós.
Vivam as minhas mensagens e dêem bom testemunho.
Sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Eu os abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
Mensagem de Nossa Senhora - (12/06/2008) São José dos Pinhais-PR
CHAMA DO AMOR
Querido filho, sou a Imaculada Conceição Mãe e Rainha da Paz.
Meu filho, hoje desejo convidá-los a rezar por todos aqueles que estão divulgando estas minhas
mensagens. Derramo sobre vós a minha benção maternal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Coragem filhos meus, confio em vós. Confia em Mim.
Venho do Céu para ajudar-vos através das minhas mensagens. Colocai em pratica estas mensagens no seu
dia-a-dia.
Meu filho, recordai Comigo as minhas aparições no Monte Carmelo no Chile em 1983. Apresentei-Me como
Mãe da Paz, a Virgem do Carmo. Muitos foram os meus sinais neste monte ao longo dos cinco anos que lá
apareci. Rezai, rezai muito pelo Chile.
Hoje também trago sobre vós a Chama do Meu Imaculado Coração. Hoje de modo especial derramo sobre
a humanidade a Minha Chama de Amor. Todos os dias doze, convido-os a rezarem o terço da Chama de
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Amor ensinado por Mim a minha filha Elizabeth nas aparições na Hungria. A Minha Chama de Amor
neutraliza os planos do mal. A Minha Chama de Amor destrói o fogo do ódio que há em muitos corações.
Rezai com confiança e devoção este terço.
Muitos de meus filhos têm rezado este terço nos dias doze e Eu tenho dado sinais com chuva neste dias,
derramando as minhas benções e mostrando que Estou feliz com vós...
Muito Me alegra esta súplica:
“ Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres e Bendito é o fruto do
Vosso Ventre Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira,
as graças eficazes da vossa Chama de Amor, agora e na hora de nossa morte.Amém.”
Filhos meus, não venho mudar nenhuma oração e sim ensinar uma forma de súplica constante. A
humanidade deve acordar do sono em que ela se encontra.
Abri vossos corações ao Senhor. Eu vos amo meus filhos.
É tempo de graça. Aproveite este período em que venho a terra para transmitir estas ultimas mensagens.
Continuem a formar grupos de orações. Quando falo em grupos de orações Me refiro em cenáculos, onde
rezam o terço ou o rosário e ali leiam as minhas mensagens já deixadas.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Paz, paz, paz.
Obs: quase todos os dias doze no santuário têm chovido durante a reza do terço da Chama do Amor.
Terço da Chama de Amor
+Em honra das cinco Santas Chagas de Nosso Senhor, faz-se cinco vezes o sinal da cruz.
*Nas 3 contas pequenas:
1.Meu Deus, creio em Vós,pois sois infinitamente bom.
2.Meu Deus, espero em Vós,pois sois infinitamente misericordioso.
3.Meu Deus, amo-Vos,pois sois digno de ser amado sobre todas as coisas.
*Nas contas grandes:
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a Vós!
*Nas contas pequenas:
Mãe,salvai-nos pela Chama de Amor do Vosso Coração Imaculado!
*Após cada dezena:
Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da Vossa Chama de Amor, agora e na
hora de nossa morte. Amém.
*Para terminar reza-se: 3 vezes o Glória em homenagem á Santíssima Trindade.
Mensagem de Nossa Senhora - (13/06/2008) São José dos Pinhais-PR
Filho meu, escute com atenção a voz de sua Mãe.
Peço-vos que rezem com confiança o santo rosário de modo especial pelos sacerdotes da região sul do
Brasil. Os ataques tem a aumentar para eles...pela falta de orações e de entrega. É preciso um ato de
consagração ao Meu Imaculado Coração. Muitos deles precisam de abertura de seus corações. Há muitos
corações endurecidos, gélidos que precisam ser tocados pela Chama do Meu Amor.
Rezem, rezem.
Mensagem de Nossa Senhora - (14/06/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, neste dia convido-os a oração pelo clero...a igreja tem caminhado por caminhos conturbados
onde o maligno tem aproveitado de muitos...rezem, rezem. Não julgueis! Sede mansos e orai diante das
dificuldades. Ofereçam missas e novenas pela santificação do clero. Rezem por eles e dêem bom
testemunho. É chegada a hora da profecia se cumprir! A carta será lida e muitos vão se revoltar com que
vão escutar. Não temas. Coragem. Permaneçam firmes na fé.
Mensagem de Nossa Senhora - (15/06/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, a minha mensagem de hoje é para todos os consagrados ao meu Imaculado Coração. Rezem,
rezem.
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Combatam as tentações com o jejum, oração e penitencia.
Amados filhos, não se entreguem às armadilhas do maligno. Coragem!
Aos meus jovens consagrados, peço-vos que perseverem nas orações.
Estou convosco e oro por vós.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (18/06/2008) São José dos Pinhais-PR
Queridos filhos, perseverem nos caminhos da fé. Não se desviem por nada desse mundo. Não temam aos
ataques do adversário. Estou convosco, vejam-Me com os olhos da fé queridos filhos. Rezem o rosário e
como prometi, vão sentir a Minha presença junto de vós. Mais reze com confiança e devoção.
Convido-os também a rezarem pela unidade na Igreja. Muitos grupos estão sendo destruídos, pois o
maligno esta se infiltrando neles e põe uns contra os outros. Chame-me de Mãe! Consagre seus grupos aos
meus cuidados ai sim, Eu a Rainha da Paz, os conduzirei a Jesus com segurança. Permaneçam em oração
junto de Mim.
Agradeço-lhes por virem a este Meu santuário, onde estou aqui de braços abertos para recebê-los.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (19/06/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz. O Senhor Me envia mais uma vez ao Brasil, para
dar-lhes esta importante mensagem.
O Brasil corre perigo e o seu coração tem a parar, se vocês não se conscientizarem a trabalhar pela unidade
e pela paz nesta nação. Três estados brasileiros corre perigo em desaparecer se a população não se
conscientizar em ajudar a natureza. Não venho amedrontá-los, mais sim dizer que é preciso descruzar os
braços e agir logo.
É preciso dizer um basta a todo tipo de agressividade contra a natureza. O perigo vos ronda.
Mensagem de Nossa Senhora - (20/06/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, neste dia convido-os mais uma vez a viverem em harmonia com os irmãos e com a natureza.
O Brasil vive momentos de graças concedidas pela minha intercessão. Preocupo-Me com cada um de vós,
mais percebo que são poucos aqueles que estão levando as minhas mensagens a sério. Por um breve
espaço de tempo não dizem que Eu não vos avisei.
Para alguns só restara às mortificações porque muitos já terão o coração entregue ao maligno.
Rezem meus filhos! Já estou cansada...
Mensagem de Nossa Senhora - (22/06/2008) Curitiba-PR
Amado filho, paz!
Sou a Imaculada Conceição Rosa Mística-Rainha da Paz.
Nesta noite, o meu Coração se alegra com a presença de cada um nesta celebração.
Amados filhos, rezem por aqueles que recusam a crer na presença de Jesus na Eucaristia. Rezai, jejuai e
fazei penitencia pelos sacerdotes!
O Céu se abre neste local...O Céu toca a terra e os Anjos caminham entre vocês neste lugar.
O tempo da misericórdia esta acabando queridos filhos. Se reconciliem com Deus e com os irmãos
enquanto há tempo.
Fiquem todos na paz do Meu Divino Filho e no Amor maternal desta Mãe.
Mensagem de Nossa Senhora - (25/06/2008) São José dos Pinhais-PR
Sou a Imaculada Conceição Rosa Mística-Rainha da Paz, assim quero ser chamada nestas aparições.
Minhas lágrimas de sangue aqui derramadas serviram de misericórdia e de graças ao longo desses nove
anos. Foram mais de 203 lacrimações de sangue, inclusive óleo e lágrimas que rolaram de meus olhos entre
1998 a 2006. A espada da dor ainda continua em Meu Coração.
Filhinhos, da mesma forma que ela foi colocada, ela deverá ser retirada: por vocês amados!
Chorei por não ser ouvida. Fui desprezada até mesmo pelos meus filhos mensageiros* espalhados por esta
nação, sem falar do clero.
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Em 2001 convidei os meus mensageiros* para virem aos pés desta minha imagem rezar pela paz...
Quem veio?
Somente quatro tiveram a graça. Dois do estado de São Paulo e dois de Minas Gerais. E os outros que se
dizem mensageiros*?
Foi mais um dos motivos do meu pranto nesta imagem. Leia as mensagens já passadas e terão as respostas.
Há muitos mensageiros* cegos guiando outros cegos. Tome cuidado para não caírem no abismo.
Agradeço a todos que rezaram diante desta minha imagem da Rosa Mística enquanto Ela derramava
lágrimas. Mais um convite que faço aos meus mensageiros*, venha rezar diante de Jesus Eucarístico aqui
presente nesta imagem da Rosa Mística. Adorem sem cessar o Santíssimo Sacramento. Consolem o Sagrado
Coração de Meu Divino Filho aqui presente em minhas mãos desde 2000. (Hóstia colocada milagrosamente
por São Miguel nas mãos da imagem de N.Sra Rosa Mística em 31/12/2000)
Sou a Rosa Mística, a Porta do Céu! Sou a Arca da Aliança o Refugio dos Pecadores.
Vivam as minhas mensagens queridos filhos.
Ficai todos na paz!
*mensageiros: videntes e confidentes.
Mensagem de Nossa Senhora - (27/06/2008) São José dos Pinhais-PR
Eis aqui a Serva do Senhor!
Queridos filhos, amem-se uns aos outros. Rezem para que o Amor do Senhor adentre em vossos corações.
Amados, sejam sinceros para vocês mesmos. Fujam do pecado e abandonem-se em minhas mãos.
Neste dia dedicado ao meu titulo do Perpétuo Socorro, venho ao socorro daqueles que necessita da minha
ajuda e do meu consolo. Sou o Refugio dos Pecadores!
Hoje anuncio uma boa nova. Um prodígio se dará na cidade onde Deus fez se achar a minha imagem da
Imaculada Conceição (Aparecida). Muitos filhos meus se alegrarão com a notícia. A igreja no inicio se
mostrará prudente, mais os Anjos cantarão Glórias a Serva do Senhor. Respeite a Casa do Senhor. Os
milagres em Aparecida devem ser destacados com evidência aos meus filhinhos. O milagre das velas ainda
acontece em muitos lares, só que precisam reconhecer a minha presença no meio dos excluídos...
A cortina do Templo já se rasga e o altar será violado.
A tradição precisa ser mantida filhos meus. Rezem, rezem, rezem.
Agradeço todo carinho dos meus filhos redentoristas para com o meu santuário da Aparecida ao longo
desses anos. A pedra do altar será removida e o Senhor enviará o Anjo do turíbulo. O altar precisa ser
incensado pelos anjos do Senhor. Para terceiro centenário da aparição da minha imagem da Imaculada
Conceição Aparecida, desejo uma grande peregrinação pelo Brasil com uma réplica da minha imagem.
Curas e prodígios ão de acontecer pela terra de Santa Cruz. Sejam abençoados todos aqueles que procuram
e levam as minhas mensagens a sério. Quero vê-los junto de Mim.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (28/06/2008) Limeira-SP
Amados filhos, convido-os a rezarem pela paz em vossos lares. Rezem, rezem. Dêem bons exemplos para os
vossos filhos, só assim terão a graça do consolo final. Sou a Mãe do Amor, sou a Rainha da Paz.
Amados filhos sejam humildes e mansos de corações!
Também os convido a abrirem à graça do meu Amor.
Convertam-se, convertam-se. A graça esta passando em vossos lares.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de São Miguel - (30/06/2008) Franca-SP
Em 2001 Nossa Senhora pediu ao irmão Eduardo que fosse a Franca para uma missão. Passado sete anos,
Eduardo vai a Franca para cumprir sua missão pedida por Nossa Senhora.
Na tarde do dia 30 de junho de 2008 às 15 horas, irmão Eduardo teve aparição do Arcanjo Miguel. Nesta
aparição foi revelado o futuro da igreja local e da região. Também nesta aparição São Miguel trouxe duas
eucaristias. Uma delas foi para uma senhora Lilian presente nas orações e a outra para o irmão.
Mensagem de Nossa Senhora - (30/06/2008) Franca-SP
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Amados filhos, estendo as minhas mãos sobre vocês e abençôo esta cidade. Desde o momento que o meu
filho Eduardo entrou nesta cidade, muitos anjos enviei neste local. Aqui também quero ser chamada de
Rosa Mística-Rainha da Paz. Com este titulo muitas graças será derramada sobre todos vós.
Honram as três rosas que trago em meu peito. Rosa branca: oração, vermelha: sacrifício e amarela
dourada: penitência.
Lembra: em Rosa Mística, o Amor e a Glória de Deus são exaltados. Rezem em seus lares e também nos
grupos de orações o terço das Lágrimas. Tudo que pedires por meio das minhas lágrimas, o meu Divino
Filho não deixará de concedê-los.
Meus filhos, sejam obedientes a minha doce voz materna.
Sejam simples, puros e obedientes.
Guardem com amor as minhas mensagens. No meu Coração encontrarão abrigo, alívio e forças para
caminhar.
Guardem com carinho estas palavras: Quem planta o mal, o mal colherá. Quem semeia entre lágrimas, com
sorriso voltará ceifando.
Vivam as minhas mensagens.
Ficai em paz.
Mensagem de Nossa Senhora - (01/07/2008) Pirassununga-SP
Amado filho, o mundo continua esquecendo os valores cristãos na família.
Desejo que Me entregue os seus coraçãozinhos para Eu transformá-los e encher-los de amor. Renovem em
seus lares amados, a consagração aos nossos Sagrados Corações. Consagrem as crianças, os jovens aos
Sagrados Corações. É preciso correr contra o tempo!
Aceite a minha ajuda, caso contrário ficarão muito difícil vocês se manterem em pé.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (02/07/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, recordai Comigo a minha primeira aparição na aldeia de São Sebastião em GarabandalEspanha.
Visitei esta pequena aldeia para trazer ao mundo os meus últimos apelos. A igreja recusou e os meus
apelos foram rejeitados por muitos. A igreja precisa analisar mais uma vez com cautela as mensagens e
sinais lá deixados pelo Senhor. A igreja não pode imaginar quantas almas se perderam pelo não
pronunciamento favorável destas aparições na Espanha. Tentaram enganar as minhas pequenas
filhas...mais os Olhos do Senhor esta voltado para este local. Mais uma vez repito: fazei conhecer as minhas
mensagens o mais rápido possível.
Cuidado amados filhos! O maligno pode usar do falso arrependimento. Rezem, rezem.
Sou a Rainha da Paz a Virgem do Carmo de Garabandal.
Mensagem de Nossa Senhora - (05/07/2008) Arapongas-PR
Amado filho, é tempo de conversão!
Os homens precisam aceitar e viver com amor as minhas mensagens.
Meus queridos filhos, arrependei-vos de vossos pecados enquanto a tempo. Este é um tempo de graça.
Amados filhos, estai atentos aos avisos do Céu. Voltai a Deus o mais depressa possível meus pequenos.
Eu sou vossa Mãe Rainha da Paz. Amo-vos a todos e por esta razão trouxe este meu filho Eduardo a esta
cidade para dizer-vos que o Senhor tem planos para esta região. Continuai a rezar com devoção o santo
rosário.
Amados filhos, não alimenteis ódio, rancores e maldições em vossos corações. Rezem, rezem!
Eu estarei sempre ao vosso lado. Rezai pelas almas do purgatório. Rezai pelas famílias. Rezai pelos
sacerdotes.
Coragem meus filhos. Abandonai-vos totalmente a Mim que sou vossa Mãe e Eu vos protegerei das
tentações.
Amai, amai.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.
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Mensagem de Nossa Senhora - (05/07/2008) Arapongas-PR
Querido filho, venho do Céu mais uma vez para trazer-te um recado do Senhor. Tende coragem meu
pequeno amado. Não desanimeis diante das dificuldades. Alegrai porque Eu estou ao vosso lado. Tende
confiança meu pequeno lírio.
Ouça e obedeça a voz da vossa Mãe a Rainha da Paz.
Continuai a rezar o santo rosário. Já não peço mais o terço e sim o rosário. Sou a Virgem Vitoriosa de todas
as batalhas.
Filho amado, tende confiança na minha proteção. Sou vossa Mãe Imaculada. Em breve o Anjo da Espada
passará pelos locais das minhas aparições, separando o joio do trigo...
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
recebida as 22h e 45 min
Mensagem de Nossa Senhora - (07/07/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado, rezai afim que os meus planos se concretizem nesta nação.
Sou a Mãe da Divina Graça. O alicerce do Santuário esta firme e os Anjos caminham entre vós. Procurai
viver na oração de coração, no silêncio e no amor.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (08/07/2008) São José dos Pinhais-PR
Filho amado, a misericórdia do Senhor está as vossas portas. Rezai para compreender os planos do
Altíssimo. Sou a Rainha da Paz e venho estar no meio de vós por meio da oração do santo rosário.
Venho do Céu a esta nação para salvar os meus filhos que ainda amam o Criador.
Filhinhos, chamo-vos pelo nome. Não vos canseis de orar em vossos lares. Rezai, rezai, rezai.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (10/07/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, tendes a minha paz.
Amados filhos desta nação de Santa Cruz, exorto-vos, uni-vos na oração do santo rosário aos sábados das
21 horas a 24 horas na compania dos nossos Sagrados Corações. Rezai, rezai.
Sou a Medianeira de Todas as Graças. Amo-vos.
Mensagem de Nossa Senhora - (11/07/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, Eu sou vossa Mãe Imaculada e venho estar contigo nestas primeiras horas deste dia. (Joel 3,15)
Tu já tens a resposta. Já tendes as provas concretas. Perdoai-vos e amai-vos todos como irmãos.
Amado filho, ainda Estou a abençoar esta nação, semeando sementes de amor e paz através das minhas
mensagens. Já vos fiz um pedido e torno a fazê-lo. Divulgai com urgência estas mensagens. Atendei aos
pedidos desta Mãe.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (13/07/2008) São José dos Pinhais-PR
Sou uma Mãe amorosa também me preocupo com cada um de vós.
Filhinhos, recordai Comigo a minha primeira aparição em uma das salas do hospital em Montichiari a minha
querida filha Pierina.
Filhinhos, nada de novo venho lhes trazer hoje, repito e continuarei a repetir por longos anos: converteivos, convertei-vos.
Sou a Porta do Céu, adentrai queridos filhos nesta porta que é Meu Imaculado Coração.
Neste dia de modo especial quero Eu vossa Mãe Imaculada Conceição Rosa Mística, abençoar a cada um de
vós que esta aqui em Meu santuário.
Amai, amem os vossos irmãos até mesmo os que vos perseguem.
Filhinhos, colocai em prática minhas mensagens que já vos ditei ao longo destes 20 anos nesta nação.
Alegro-Me com a presença de cada um de vós. Leve amados para vossos lares a minha benção especial.
Muitas curas e graças o Senhor concedeu a cada um de vós hoje aqui.
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Desde o início deste louvor, Eu a Rosa Mística, já fiz descer sobre vós graças especiais.
Oração, sacrifício e penitência vos peço mais uma vez.
Rezai, rezai em vossos lares o santo rosário, só assim poderei ajudá-los diante de tantas dificuldades.
Acreditai queridos filhos. Sou Eu a Mãe de Jesus e também vossa que vos fala neste início de noite, através
do meu amado filho Eduardo.
Quero Eu a vossa Mãe ungi-los com minhas lágrimas.
Prestai atenção filhos amados na presença real desta Mãe que vos fala...
Abençôo-os em nome da Santíssima Trindade que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (14/07/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, rezai e compreenderas os planos que o Senhor tem para esta nação. É chegado o momento
em que muitos de meus filhos lamentarão o tempo perdido em não aceitar a minha ajuda nas minhas
vindas a terra.
Ainda há muita indiferença para com as coisas de Deus. É preciso rezar mais e perguntar menos.
Ainda há tempo para salvar o Brasil.
Mensagem de Nossa Senhora - (15/07/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, rezai, rezai com amor o santo rosário.
Fazei uso das armas que Eu vossa Mãe vos dei ao longo desses vinte anos que venho a terra. O rosário é
uma delas. A comunhão, o jejum e a confissão são mais três grandes armas que vocês meus queridos
deveis fazer uso constantemente.
Continuem a divulgar estas mensagens que trago com tanto carinho.
Agradeço-lhes do fundo de Meu Imaculado Coração por terem estado aqui em meu santuário no dia 13
passado.
Eu a Rosa Mística-Rainha da Paz os abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (17/07/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, rezai, rezai.
Peço aos meus filhos desta nação que amem a Deus sobre todas as coisas. Não blasfemem mais contra os
designo do Senhor. Rezem para se tornarem dignos das graças que o meu Divino Filho tem a dar a este país
por meio da minha intercessão. Voltem a praticar a reza do rosário em vossos lares. Muito me alegra ver
bem trajadas as minhas filhas na casa do Senhor. Usam o véu nos momentos de orações. Essa pratica muito
me alegra. O preto para as casadas e o branco para as solteiras. Acolha este meu pedido que faço com
tanto carinho. Rezai, rezai.
A erva daninha não conseguirá sobreviver por muito tempo diante do altar. O Anjo Ceifador já passa pelos
locais das minhas manifestações e o joio já esta sendo ceifado. (Anjo da Espada – mensagem do dia
05/07/2008)
O castigo será grande se o pecador não se arrepender diante do altar.
Sou a Rainha Vitoriosa de todas as Batalhas. Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Mensagem de Nossa Senhora - (19/07/2008) São José dos Pínhais-PR
Paz, paz, paz!
Amados filhos, vós sois herdeiros da graça. Muitos caminham na luz, mas esquece de abastecer a sua
lamparina com o óleo que é a oração e por isso muitos estão se sentindo fracos ate mesmo no corpo.
Sedes fiéis aos meus apelos, perseverantes, ativos ao meu chamado de Mãe.
Amados filhos, não apegueis a nada desde mundo, porque tudo isso é passageiro. Acumulai-vos dos Dons
do Espírito Santo.
filhinhos, procurai o que de necessário for para a vossa salvação.
Amai, amai.
Mensagem de Nossa Senhora - (22/07/2008) São José dos Pinhais-PR
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Amados filhos, perseverai em vossas orações usando as armas que Eu vos concedo. O inimigo tenta varias
investidas afastar - vos do caminho do Senhor. São vencerão os que estiverem firmes na fé e convictos do
poder do Senhor.
Amados, não vos deixeis iludir pelos argumentos do maligno, pois ele é astucioso e imitador. A alegria do
maligno é vê-los perdidos.
Rezai com amor o santo rosário em vossos lares.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (24/07/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, Eu sou vossa Mãe a Rainha da Paz.
Procurai viver na oração que brota do coração. Filhinhos, rezem o rosário em vossos lares. Deus os ama,
por isso Me envia aqui em São José dos Pinhais como Serva obediente para chamá-los a conversão.
Preparai vossos corações para o dia 12 de outubro próximo, onde trarei em meus braços o menino Jesus ao
lado de São José.
Confiem no Senhor meus pequenos.
A todos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (26/07/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, rezem, rezem, rezem.
Abram seus corações e escutem as minhas mensagens. Se vocês não rezarem em seus lares, não poderão
obter a paz tão desejada por vós. A arma eficaz contra o mal é a recitação do rosário no lar. Satanás deseja
destruir seus lares porque tem faltado amor entre vocês.
Filhinhos, o momento é agora. Rezem, rezem, rezem!
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (27/07/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, chegará o momento em que vocês se arrependerão de tudo o que fizeram contra o
próximo.
Tenho aviso em dezenas de mensagens que o perdão é a cura de muitas doenças físicas e espirituais.
O aborto tem trazido muitos castigos para a nação brasileira. Filhinhos, não vos apegueis a mesquinharias
deste mundo que profanam a Casa do Senhor; tais como esoterismo, adivinhos e curandeiros. Cuidado!
Amai a Deus acima de tudo e de todos.
Relembrai Comigo a minha primeira aparição em Itauná-MG. Quantas graças derramei nesta nação por
meio desta aparição. Nestes 53 anos da minha primeira aparição em Itauná quero abençoar todo o Brasil.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (29/07/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado, tendes a minha benção!
Eduardo meu filho, a maldade tem crescido nesta nação. A destruição tem percorrido centenas de cidades
brasileiras. Satanás tem oferecido armadilhas de perdição para muitos de meus filhos. Não vos deixeis
enganar! Sedes perseverantes na fé meus amados.
Eu Sou o Senhor! Sou a Luz que jamais se apaga. Trilhai em direção a esta Luz. Muitos têm deixado se
enganar...A ilusão deste mundo tem cegado os meus filhos desobedientes.
Ficai na minha paz!
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (31/07/2008) São José dos Pinhais-PR
Meu pequeno lírio, tendes a Minha benção!
Amado, Sou o Senhor que te fala neste dia tão especial para ti. É dia de seu nascimento. O Céu hoje esta
em festa. Os Anjos cantam em sua homenagem. O Meu Coração se alegra ao ver os meus escolhidos
cumprindo a Minha vontade.
Eduardo, dou-te a Minha benção...
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (01/08/2008) São José dos Pinhais-PR
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Brasil, caminhai na Minha Lei.
Sou o Senhor da Misericórdia, mais também Sou justo. Não vos esqueçais do primeiro Mandamento. Amai
a Deus sobre todas as coisas!
Amados, buscai primeiro as Minhas Leis e o resto Eu vos darei como recompensa.
Torno a dizer: o maligno tenta ludibriar com falsas filosofias (ensinamentos errados). Ficai atentos para não
cairdes na armadilha das tentações e tudo o que é muito bonito e fácil.
Esta nação esta sobre o Meu olhar!
Relâmpagos e trovões sacudirão as noites nesta nação. O Anjo do Cálice ainda sobrevoar o Brasil.
Orai, orai com fé.
Mensagem de Nossa Senhora - (04/08/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, quero vê-los todos juntos em oração aqui em Meu santuário. Muito Me alegra quando
deixam seus afazeres no segundo domingo de cada mês para estar junto desta Mãe aqui em louvor ao
Senhor. Quero uni-los sempre mais ao Meu Coração, e com alegria oferta-los ao Senhor. Desejo a
conversão de cada um de vós. Arrependam-se de seus pecados enquanto a tempo meus amados. Rezem
em família!
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (06/08/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, paz, paz, paz.
Hoje exaltai ao Senhor com o coração humilde. É festa da transfiguração de meu Jesus e também relembrai
Comigo a minha primeira aparição em Sitio Guarda no município de Pesqueira no estado de Pernambuco
há 72 anos atrás.
Abram meus filhos o coração ao amor desta Mãe Imaculada que vem estar no meio de vós de varias
maneiras.
O senhor Me enviou ao Sitio Guarda para convidá-los a conversão. O futuro do Brasil depende de cada um
de vós. Já estou exausta de pedir ao Brasil que volte a Deus. Deixem os prazeres mundanos de lado e volte
ao Senhor enquanto a tempo. O Brasil esta se tornando uma Sodoma e Gomorra e o Senhor não terá pena
de punir os desviados.
Rezem a fim de encontrarem a paz em seus lares.
Oração, sacrifício e penitência peço ao Brasil.
Mensagem de Nossa Senhora - (10/08/2008) São José dos Pinhais-PR
Paz, Paz, Paz!
Peço queridos filhos, ajuda para a conversão desta nação o mais breve possível. Sou a Imaculada Conceição
a Rainha da Paz.
Neste dia trago junto o meu amado castíssimo esposo José. Querido filhos, imitai esse tão singelo esposo
que é José.
Mais uma vez convido-os a divulgarem e viverem diariamente as minhas mensagens aqui já deixadas ao
longo desses anos. Mais uma vez repito que vocês são os meus braços, minhas pernas e também minha
voz. Amados filhos sobre vós derramo a minha benção maternal. Com essa benção vocês irão longe e
atravessarão fronteiras. Também sou a Mãe das Américas!
A vocês dou o Dom das línguas para poder comunicar com os meus filhos distantes. Sobre vós derramo
minha benção maternal. Abençôo em nome da Santíssima Trindade que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Prepare queridos filhos com orações o dia 12 próximo. Fazei queridos filhos novenas preparatórias para o
dia 12 de setembro, dedicado ao meu santo Nome e também para o dia 12 de outubro onde estará em
meus braços o menino Jesus na compania dos três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Paz, paz, paz.
Eis aqui a Serva do Senhor.
Mensagem de Nossa Senhora - (11/08/2008) São José dos Pinhais-PR
Filhos meus, não podeis mais duvidar das minhas manifestações ao longo desses anos. Já lhes dei muitos
sinais da minha presença entre vós.
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Não reclameis mais das dificuldades, mais sim rezai com confiança o rosário. Sabei amados filhos, que a
cada dia que nasce para vocês, é mais uma batalha para vencer com a minha ajuda.
Respeite este santo local onde a Serva do Senhor esta aqui de braços abertos para recebê-los.
Rezai, rezai.
Mensagem de Nossa Senhora - (12/08/2008) São José dos Pinhais-PR
Queridos filhos, neste dia convido-os a viverem junto de Mim. Também os convido a viverem as minhas
mensagens com amor e confiança. Olhai o meu exemplo queridos. Filhinhos, enriquecei as vossas almas
através da eucaristia e da oração. Aproveitai filhos este momento de graça que o Senhor este concedendo
ao Brasil por meio das minhas manifestações aqui nesta chácara. Aproveitai todas as maravilhas que estão
acontecendo neste lugar, enviadas pelo Pai.
Sou a Imaculada Conceição Rosa Mística a Rainha da Paz.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (13/08/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados, Sou o Senhor!
Não podeis mais duvidar destas manifestações que aqui estão acontecendo. Respeitai a Nossa presença
nesta chácara. Aceitai a Nossa vinda a este local que Eu escolhi como terceira morada de Minha Mãe aqui
na terra.
Amados, aceitai tudo que Eu e Minha santa Mãe estamos dizendo nestas mensagens aqui deixadas. Sabei
ouvi-las e por em prática no seu dia-a-dia.
Amai!
Mensagem de Nossa Senhora - (14/08/2008) São José dos Pinhais-PR
Queridos filhos, convido-os mais uma vez a rezarem pela paz na Europa.
Também os convido a ser fortes na fé e não dêem ouvidos a falsas descobertas da ciência a respeito do
meu Divino Filho. Rezai, rezai. Desejo que deis bons testemunhos de verdadeiros cristãos.
Não preocupeis com as conversas paralelas.
Amai, amai.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (15/08/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, olhai o Céu!
Neste dia chamo-vos a ser santos. É preciso queridos filhos viver firmes na direção que Eu vos apontei.
Estou aqui para guiá-los ate o Céu!
Filhinhos, não vos deixeis ficar pobres na espiritualidade. Rezai, rezai.
Deixai de servir o mal e fazei o bem
Sou a Imaculada Conceição a Senhora assunta ao Céu.
Mensagem de Nossa Senhora - (16/08/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, alegro-Me com as orações dirigidas a nação brasileira.
Hoje Me sinto feliz em ouvir as orações, rezadas nas intenções pelo Brasil.
Mas digo-vos, insisto que outros também comecem a rezar o rosário e meditem os Salmos 67, 73, 78 e 79
todos os sábados a partir das 21h às 24h na intenção da paz no Brasil.
Peço que os casais unam-se em oração neste horário também.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Ps. mais uma vez N.Sra fala da vigilia que Jesus pediu nas noites de sábado.
Mensagem de Nossa Senhora - (17/08/2008) São José dos Pinhais-PR
Aos jovens
Amado filho, rezai pelos jovens deste imenso Brasil. Saiba que eles são a esperança dos próximos 15 anos.
O mundo tem oferecido a eles caminhos sem volta...Me preocupo com cada um deles.
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É preciso queridos filhos mais orações e penitências a estes jovens, para que não se percam. Todos eles são
jóias preciosas para Deus. Meus queridos jovens, sede firmes na fé e atentos aos meus chamados. É preciso
rezar. Para aqueles que ainda não experimentaram o sabor da oração, iniciam com algumas Ave-Marias de
início. Só assim compreenderão os meus apelos.
Sedes prudentes meus jovens nas vossas decisões do dia a dia.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (18/08/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, rezai, rezai!
Continuai rezando o santo rosário em vossos lares. Também rezai pelas almas do purgatório. Torno a
repetir: fazei jejum nas segundas-férias nas intenções das almas dos sacerdotes que estão no purgatório.
Filhos meus, estejam atentos aos sinais do Céu!
Ajudem-se um ao outro. Isso Me faz muito feliz.
Sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Mensagem de Nossa Senhora - (20/08/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, sejam pacientes com a vontade do Senhor.
Peço-vos mais uma vez, sede obedientes aos meus pedidos.
Rezai, rezai! Muitos sinais falsos verão em vossa caminhada. É preciso rezar para terem discernimento. Eu a
Imaculada Conceição, esmagarei a cabeça do dragão e triunfarei diante dos inimigos. Não temam!
Hoje lhes trago a semente da esperança. Os caminhos do Senhor, são dificieis...depois serão espaçosos e a
vitória é certa.
Fiquem alertas meus pequenos. Rezai, rezai.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (21/08/2008) São José dos Pinhais-PR
Paz!
Sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Amados filhos, neste dia convido-os mais uma vez a renovar a vossa consagração ao Meu Imaculado
Coração. Há 12 anos atrás lhes ensinei uma consagração a Mim. Avisei que todos aqueles que fizerem com
confiança e devoção, serão totalmente revestido da Chama do Meu Amor. O Senhor tem um lindo plano
para esta nação com 12 mensageiros do ano Mariano. É necessário que entregueis completamente nas
mãos do Senhor a vossa vida. Sejam humildes! Ou melhor, sejam totalmente abandonados nas mãos do
Senhor.
As vossas casas devem estar revestidas com a graça do Altíssimo. Amados, uma casa dividida não contribui
para a vinda do Senhor. Então começai logo a mudar os vossos hábitos errado.
Também os convido a rezar pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Bahia.
Filhinhos, tenham sempre junto de si; o rosário.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (22/08/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, neste dia convido-os a rezarem com amor o santo rosário pelos chefes das nações da América
Latina, de novo especial pela Venezuela e Colômbia.
Chamo-vos a viver com amor as minhas mensagens aqui já ditadas ao longo desses anos que vim ao Brasil
com o titulo de Rosa Mística-Rainha da Paz.
Filhinhos, vivei em harmonia com seus irmãos. Rezai, rezai.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora e de São José - (23/08/2008) São José dos Pinhais-PR
Nossa Senhora:
Amado filho, alegro-Me em vê-lo aqui em oração por aqueles que te pede com carinho e confiança. Saiba
amado filho, tuas orações chegam ao meu Coração de modo todo especial...Mais é preciso que aqueles que
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te pede oração, faça também penitência para encontrar do Senhor as graças necessárias para o seu dia-adia. Reze queridos filhos o rosário com amor.
Amado filho, neste dia meu Castíssimo esposo José, traz o lírio em suas mãos. Cultiva com amor este
lírio...e lindas sementes irão brotar neste teu jardim.
Sou a Imaculada Conceição, a Virgem da Rosa Mística. Neste dia faço descer sobre ti e seus, uma chuva de
graças.
São José:
Filho do Senhor, neste dia trago em minhas mãos o lírio da pureza! Cultiva com carinho e lindas sementes
veras brotar. Neste dia peço paz em para os vossos corações. Orem pela paz!
Amado, hoje derramo sobre ti uma benção especial, relembrando a minha primeira aparição a ti em 23 de
agosto de 2000.
Peço a todas as famílias que orem unidas o santo rosário de Maria Santíssima para encontrarem a paz em
seus lares.
Nossa Senhora:
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (25/08/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, convido-os a todos a rezarem pelo futuro desta nação. É necessário formar grupos de
oração para rezarem pelo Brasil. Ninguém escapará da Justiça Divina...Renovai-vos na fé enquanto a tempo.
Deixai o pecado e voltai todos ao Pai do Céu.
Amados filhinhos, viveis ainda um tempo de graça e de perdão. Peço-vos que arrumeis tempo para a
oração.
Colocai em pratica este meu pedido.
Abençôo a todos os meus filhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (28/08/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, deixai os vícios, as superstições e tudo que vos levam a ruína e vos afasta do Senhor.
Abandonai o pecado e retornai a Deus.
Os prazeres deste mundo têm atraído sobre vós os castigos Divino.
Se existem desgraças nas famílias, é porque vocês não rezam e estão dando espaço ao maligno. Quando a
família reza, ela fica toda inundada da graça do Senhor.
Rezem, rezem, rezem.
Mensagem de Nossa Senhora - (01/09/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, neste primeiro dia do mês, convido-te a rezar pelos governantes desta nação.
Sou a Imaculada Conceição Rainha do Brasil. Este meu título não pode nem deve ser separado do meu
privilégio de Mãe da humanidade.
Por Mim, esta nação recebe todas as graças que Meu Filho Jesus vos concede. Permanecei sempre unidos a
Mim queridos filhos.
Tenha confiança e coragem meus queridos.
Vivei a consagração ensinada por Mim ao meu filho Eduardo em 21 de agosto de 1996.
Através desta consagração será possível, auxiliar-vos na batalha do dia-a-dia.
Deixai-vos todos serdes conduzidos pelas minhas mensagens.
Dedicai-vos mais oração ao Espírito Santo.
Dedicai-vos mais tempo a oração do santo rosário.
Filhinhos, ofertai reparações ao Coração de Jesus pelos pecados cometidos.
Não vos afasteis do caminho do Senhor. Rezai, rezai!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (02/09/2008) São José dos Pinhais-PR
“Sou a Rainha da Paz!
Amados filhos, rogai a Deus para que liberte o mundo das garras do maligno. A heresia contra os
sacramentos aumenta cada vez mais...
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Muitos de meus filhos fogem assustados das igrejas, por verem tanta desordem...
Rezai, rezai o santo rosário para encontrarem a paz.
Rezai filhos meus, para que o centro da celebração Eucarística, adentre o coração dos sacerdotes e também
dos fiéis. Esses corações precisam ser mudados pela graça da transformação. Rezai! Só com a oração
podereis ver resultados.
Não há erro nenhum queridos filhos, que continuará oculto.
Não há trevas em suas vidas, que Jesus não possa clarear. Não há barreiras que juntos podemos derrubar.
O meu Coração Imaculado se consome de tristeza pela humanidade. Pelos erros cometidos.
Se queres ser feliz, então comecem a rezar o rosário”.
Obs. Neste dia havia sonhado com a igreja de São Tiago em Medjugorje. Sonhei que a igreja estava
destruída e só restaram algumas paredes. As paredes estavam enfeitadas com luzinhas de natal. Uma
suave música sacra se ouvia no local. Entrei dentro da igreja e fui para o coro da paróquia, para ver o local
onde Nossa Senhora se manifestava para alguns videntes. Assustei-me, porque também não havia nada. De
repente uma voz fez ressoar em meus ouvidos: os erros são concertados até pela destruição...
Então compreendi algumas mensagens já passadas por Nossa Senhora a mim, falando sobre Medjugorje.
Mensagem de Nossa Senhora - (04/09/2008) São José dos Pinhais-PR
Queridos filhos, continuai a rezar pela paz na nação brasileira. Afastai-vos do caminho dos erros. Sede
santos!
Convertei-vos enquanto é tempo minhas pequenas crianças. Os incrédulos presenciarão o poder de Deus
em suas vidas. A Europa verá o poder do Criador e lamentação haverá em muitas cidades...
Mais uma vez convido-os a trabalhar Comigo para que estas mensagens cheguem a todo Brasil o mais de
pressa possível. Começai hoje mesmo a trabalhar com amor para salvar almas para Deus.
Sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Coragem filhos meus. Tende confiança e a vitória será certa.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (07/09/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, paz e oração hoje vos peço!
Meus filhos, neste dia convido-os mais uma vez a rezarem pelo Brasil. Rezem com devoção e amor o santo
rosário. Rezem pelos governantes para que eles possam governar esta nação com amor e respeito ao
próximo, caso contrário muitos sofrerão com as decisões deles.
Convido-os também a rezarem para refugiar esta nação, consagrando-a ao Meu Imaculado Coração.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (08/09/2008) São José dos Pinhais-PR
Paz!
Sou a Rainha da Paz a Virgem do Bom Conselho.
Queridos filhos, repito-vos mais uma vez: estas mensagens têm que chegar a todos os estados brasileiros o
mais depressa possível. Os meus apelos são urgentes e também precisam que todos rezem unidos o rosário
pelo Brasil. Preciso de vós para que estas mensagens cheguem aos ouvidos dos meus filhinhos. Eu os amo!
Não vos preocupeis com nada, pois sou vossa Mãe e velo por vós.
Vim a esta nação com o intuito de salvar a todos e fazer desta terra um exemplo para as demais nações.
Eu os amo e desejo ajudá-los a serem santos. Tende confiança meus pequenos filhinhos.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (11/09/2008) São José dos Pinhais-PR
Querido filho, nos momentos de dificuldades chamai por vossa Mãe. Voltai vosso olhar para Mim e
aproximai da vossa Mãe Rainha da Paz.
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Queridos filhos, aconteça o que acontecer, confiai no amor do Senhor. A terra será abalada por uma
descoberta e muitos vão se questionar na existência de Deus. Rezem meus amados. Deus se mostrará
vitorioso...
Aproximai-vos dos sacramentos enquanto a tempo.
Rezai, rezai.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (12/09/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, não cruzeis os braços diante as dificuldades. Rezai!
Apressai-vos em divulgar estas mensagens que ainda Estou a transmitir por meio deste servo.
Continuem a rezar pelo Brasil. Entre todos em oração pela paz desta nação.
Neste dia dedicado ao meu NOME quero derramar sobre todos vocês uma benção toda especial.
Sou a Porta do Céu, e por ela quero passar muitos de vós. Para que todos possam passar, é necessário amar
o Senhor e ser obediente aos seus apelos.
Rezem o rosário, todos serão transformados no amor de Deus. Filhinhos sou o canal da Graça. Sou a
Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (13/09/2008) São José dos Pinhais-PR
Nossa Senhora:
Querido filho, nesta noite convido-os a amar o próximo com a si mesmo. É preciso amar todos aqueles que
vos perseguem e caluniam. Rezai por todos eles.
Saiba filhinhos que o amor destrói todas as barreiras que possa estar atrapalhando o vosso crescimento na
fé.
Eduardo:
Nossa Senhora, peço-te que o cenáculo de amanhã seja repleto de bênçãos. E também que o dia seja com
um lindo sol, porque hoje aqui choveu bastante e esta muito frio.
Nossa Senhora:
Desde já derramado sobre todos os meus filhos que amanhã aqui estarão, a minha benção maternal.
Prometo que amanhã terá um lindo dia.
Rezai, rezai pela paz no Brasil.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (14/09/2008) São José dos Pinhais-PR
Paz, oração e penitência vos peço hoje.
Queridos e amados filhos! Venho do Céu neste inicio de noite para convidá-los mais uma vez a rezarem por
esta nação. Rezem, rezem.
Muito Me alegra ao velos hoje junto de Mim de uma forma toda especial.
Sou a Imaculada Conceição Mãe e Rainha da Paz.
Filhos meus, coragem diante de todas as dificuldades do dia-a-dia. Estou convosco embora não Me vejais.
Convido-os a rezarem por aqueles que estão trabalhando para que estas mensagens cheguem ao maior
numero de meus filhos.
Amados, mais uma vez convido-os a estarem aqui no dia 12 próximo. Neste dia farei descer sobre vós uma
chuva de bênçãos. Rezai, rezai.
Peço-vos orações pelos estados da Bahia e Rio de Janeiro. O olhar do Anjo do Cálice nestes dias esta sobre
estes estados. Amais-vos uns aos outros.
Sobre vós derramo a minha benção maternal.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Obs: Como Nossa Senhora havia prometido ontem, um lindo dia fez hoje e muitos sinais aconteceram.
Mensagem de Nossa Senhora - (15/09/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, permaneçam na graça de Deus rezando com confiança. Filhinhos, é preciso se preparar em
oração para o dia 12 de outubro. Quero acolher cada um de vós em Meu Santuário da Rosa Mística.
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Confessem e façam novenas preparatórias para que este dia seja inesquecível para cada um de vós. Os
meus Anjos irão ajudá-los nesta tarefa.
Não esqueçais, traga o terço e flores para ornamentar a minha imagem.
Rezem, rezem.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (16/09/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, Sou a Imaculada Conceição Rosa Mística -Rainha da Paz.
Filhinhos, é preciso dar o vosso testemunho a publico. O vosso testemunho contribuirá para conversão de
muitos. Não temam! O Brasil precisa do vosso sim e do vosso testemunho. Não esqueçam de rezar o
rosário em vossos lares. Busquem a paz!
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (18/09/2008) São José dos Pinhais-PR
Paz, oração e penitência vos peço amados filhos.
Rezem, rezem com devoção e com o coração o rosário e todas as orações que ao longo desses anos Eu a
Rosa Mística – Rainha da Paz lhes ensinei.
Escutem a minha voz! Vivam as minhas mensagens que transmito por meio deste meu servo Eduardo.
Ajude-o a divulgar estas mensagens. Convertam-se enquanto a tempo minhas crianças.
Com todo meu Amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (19/09/2008) São José dos Pinhais-PR
Paz!
Sou a Rainha da Paz a Virgem de La Salete.
Há 162 anos atrás, sobre os Alpes Franceses, desci do Céu para convidá-los a reconciliar-se com Deus e com
o próximo.
Sobre aquele chão, as minhas lágrimas tombaram na esperança de velos felizes um dia.
Revelei um importante segredo sobre o futuro do mundo e da igreja aos meus pastorinhos de La Salete,
Melânia e Maximino. Um dos segredos falava sobre o descaso para com as Leis do Senhor. O desrespeito
para com Deus tem aumentado cada vez mais e isso tem entristecido muito o Criador e com isso tem
atraído sobre a humanidade grandes castigos.
É preciso reparar esta ofensa meus amados filhos.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (21/09/2008) Ponta Grossa-PR
Filho, alegra-te!
Nesta tarde, Eu a Rainha da Paz venho estar contigo para dizer-te que Deus anseia a conversão da
humanidade. Entristecem-me ao ver muitos de meus filhos se afastando do meu olhar por caminhos
tempestuosos que eles próprios estão criando por obra do maligno.
Cadê aqueles meus filhos que disseram o seu sim quando se alistaram em meu exército?
Torno a repetir que a oração da bons frutos. Se não rezarem não conseguirão vencer todas as provações do
dia-a-dia. Busquem a conversão enquanto a tempo meus filhos. Ouçam a minha voz que ainda clama neste
imenso país. A justiça e a misericórdia do Senhor caminham juntas.
Amado filho, tu tiveste a graça de ver o Anjo do turíbulo. O Anjo que também já esta a incensar o altar do
Senhor. Rezem, rezem, rezem.
Se continuarem a pecar, a justiça do Senhor se estenderá sobre vossas famílias. O pecado vos afasta do
meu olhar e da minha proteção. Os meus filhos fiéis, devem permanecer em oração.
Sou Maria Imaculada Rainha da Paz.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (23/09/2008) São José dos Pinhais-PR
Filho meu, nesta noite venho estar contigo por meio da oração...
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Muitos ainda negam a verdade contida nas minhas mensagens. Minha Santa Mãe não vem a terra para
brincar e sim para convidá-los a conversão.
Em suas mensagens Ela tem mostrado o caminho mais seguro para se chegar ao Céu.
Filhos meus, porque a verdade vos assusta? Falta fé em seus corações.
Se rezarem como minha santa Mãe tem ensinado, a fé brotará em seus corações e o medo desaparecerá.
Acordem meus filhos desse sono...
Voltem depressa para os nossos braços. A escolha é de cada um de vocês!
Se milagres desejam, recorrem a Nós por meio das orações.
Eu tenho alertado a humanidade. Minha santa Mãe também tem os alertado.
Fiquem em paz!
Mensagem de Nossa Senhora - (24/09/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, Eu sou sua Mãe, por isso não tema as dificuldades. Estou contigo meu pequeno lírio.
Filhos meus, arrependei-vos dos vossos pecados e voltai-vos ao Senhor enquanto a tempo.
Filhinhos, acolhei com amor estas minhas mensagens que a mais de 20 anos transmito por meio deste meu
servo.
Convido-os a meditarem as minhas mensagens ditadas neste ano. Quando aceitarem com amor as minhas
mensagens, ai sim; saberão que estão contribuindo para a paz nesta nação.
Sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (25/09/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Neste dia convido-os mais uma vez a trabalharem com amor, para que estas minhas mensagens cheguem
não só em todos os estados brasileiros; mais sim em todo o mundo. Peço que se unam para que estas
mensagens se multipliquem em folhetos e até mesmo em livros. Unam-se numa alegria em busca de almas
para o Senhor. Se todos se unirem, não haverá obstáculos para a divulgação destas mensagens. Não
desperdice tempo com coisas deste mundo. Deixe-se guiar pelas minhas mensagens!
Filhinhos, não deixem estas mensagens para divulgar mais tarde. Muitas almas poderão não ter mais
salvação.
Não se calem em falar das minhas mensagens. Usam todos os meios para que estas mensagens cheguem
aos ouvidos dos meus filhos.
Sejam solidários e amorosos uns aos outros. Aprendam a amarem-se entre uns aos outros meus pequenos.
Amados filhos, sejam perseverantes nas orações do dia-a-dia.
Eu os amo e espero respostas definitivas para um caminho único que é Deus.
Filhinhos, mantenham-se firmes na fé! Vivam em alegria com seus irmãos. Coragem! Abençôo a todos que
com amor estão contribuindo para que estas mensagens sejam divulgadas.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos na paz!
Mensagem de Nossa Senhora - (27/09/2008) São José dos Pinhais-PR
Filho, a meta que o Senhor traçou sobre esta nação precisa ser concluída com a ajuda de cada um de vós.
Esta nação precisa ser restaurada com a reza em família. Continuem com as vigílias todos os sábados das
21h ate às 24h, pela nação brasileira. É preciso que rezem o rosário todos os dias meus filhos. Sem oração
não há solução!
Não desanimai filhos meus. Coragem, pois Estou convosco. Confiai!
Não tenham medo das dificuldades do dia-a-dia. Juntos vencerão todas as batalhas.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (28/09/2008) São José dos Pinhais-PR
Filho, neste dia abre-se uma estreita porta no Céu. Graças especiais estão a descer por ela para aqueles que
estão colaborando para que estas mensagens cheguem ao maior numero possível de meus filhos. Saiba que
as graças já são escassas e por isso avante com coragem.
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Mais uma graça se aproxima de vós através desta minha imagem da Imaculada Conceição Aparecida. Muito
Me alegra a vela aqui em Meu santuário da Rosa Mística. Com todo carinho abençôo os meus filhos que
contribuíram para que esta imagem estivesse hoje aqui em Minha terceira morada. Um grito de vitória foi
dado com a chegada desta imagem a este santuário. Esta imagem será sinal de conversão para muitos de
meus filhos. Com ela muitas almas ressuscitarão e prodígios acontecerão.
Filhos, Eu não quero ser adorada, mais vos peço respeito para com esta imagem da Conceição Aparecida,
réplica da minha imagem autentica de Aparecida.
Filhinhos, quando subi ao Céu, a Santíssima Trindade Me coroou como Rainha do Universo. Fui coroada
como Mãe do Céu e da Terra, pela fidelidade em conceder Jesus pelo Espírito Santo. Sou uma Mãe
carinhosa e amorosa para com seus filhos.
Filhinhos, a medida em que vocês trabalharem para que estas mensagens cheguem aos meus filhos, Eu
Maria Mãe de Jesus e também vossa; virei agracia-los cada vez mais de graças divinas.
Avante meus filhos! O Céu necessita de urgência.
Obrigada por acolherem o meu pedido.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem do Nosso Senhor Jesus Cristo - (29/09/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, a paz!
Pequeno lírio Meu, curvai vossa cabeça diante Daquele que disse Sim ao Altíssimo.
Louvem minha Santa Mãe e também vossa.
Saibam amados, que Minha santa Mãe é toda Cheia da Graça e de Misericórdia para com os seus filhos.
Redei-vos graças a nossa Mãe.
Minha santa Mãe é a rosa mais perfeita do jardim do Paraíso. Ela é a Estrela que mais brilha nos Céus!
Amados, abram vossos ouvidos aos apelos da Mãe do Céu. Sejam obedientes aos seus chamados.
Minha santa Mãe é exemplo de perdão para toda humanidade. Ela é a mensageira dos lares. Ela vem
pedindo a união das famílias e a conversão de seus membros. Amados filhos, receba minha Mãe como
Mensageira do Altíssimo. Sua intercessão é poderosíssima.
Vivam as suas mensagens. Divulgam as suas mensagens!
Fiquem todos na Minha paz.
Mensagem de Nossa Senhora - (01/10/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, paz!
Neste inicio de mês, quero Eu vossa Mãe a Imaculada Conceição Rainha da Paz, convidá-los a rezarem pelos
paises da América.
Eduardo: o que ta acontecendo Mãe Santíssima?
Nossa Senhora: Meu filho, a natureza continua se levantando contra o homem. Em muitas cidades as águas
avançarão as casas, trazendo muita tristeza. Fendas largas se abrirão em pleno centro da cidade. É preciso
voltar-se para Deus enquanto a tempo. A América passará por grandes transformações e o homem dobrará
os joelhos diante do Criador. Não tenham medo, pois Eu estou convosco. Meus filhos, o que tens a temer,
se és obediente aos meus apelos?O perigo também paira sobre o Brasil. Por isso insisto a reza do santo
rosário em família. Eu os ajudarei diante das dificuldades e os socorrerei nas provações. Esforcem-se para
divulgar estas mensagens enquanto há tempo. Continuem a fazerem as vigílias aos sábados pela nação
brasileira.Eu os abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (02/10/2008) São José dos Pinhais-PR
Queridos filhos, neste dia dedicado aos Anjos da Guarda, peço-vos para invocá-los e rezarem a Eles,
pedindo a proteção. Sou a Imaculada Conceição Rainha dos Anjos.
Amados filhos, mais uma vez vos digo: Felizes são os meus filhos que colocam sob a proteção de seu Anjo
da Guarda. Aqueles que fizeram a novena de São Miguel Arcanjo, terão a graça deste Arcanjo na data do
aviso. Façam com amor e devoção às novenas que Eu os recomendo.
Filhos meus, desejo que os meus pedidos sejam atendidos o mais breve possível, só assim tereis a vitória
em suas vidas.
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Continuem a rezar e fazer penitência para estar aqui em Meu santuário no próximo dia 12. Ainda é tempo
de começarem a rezar o rosário. A graça do Senhor será revelada em suas vidas e também lindos sinais
serão registrados nas fotografias tiradas neste dia a Mim dedicada como a Virgem da Aparecida. São 21
anos de bênçãos derramadas sobre esta nação com o sim deste meu filho Eduardo. Rezem, rezem, rezem!
Abençôo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (03/10/2008) São José dos Pinhais-PR
Queridos filhos, paz!
Mais uma vez Eu a Rainha da Paz a Mãe Rosa Mística, peço que entreguem o seu coração em minhas mãos
para Eu oferta-lo ao Senhor.
Sou a Medianeira de Todas as Graças. Aqui nesta nação Deus tem uma obra por meio destas minhas
manifestações. Eu desci a esta cidade para trazer-vos as bênçãos do Altíssimo. Amados filhos, é preciso
levar a sério as mensagens que aqui tenho deixado com tanto carinho. Deus aqui quer ser consolado por
cada um de vós.
Filhos meus, quero uni-los sempre mais ao Meu Coração. Fico contente quando os vejo aqui em Meu
santuário no segundo domingo de cada mês para louvar o Senhor pelas graças recebidas durante o mês.
Quero vê-los todos juntos aqui! Rezem, rezem, rezem.
Eu os abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (04/10/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, tens a minha benção!
Filho meu, o dia esta chegando...
Basta de tanto sofrimento para os meus escolhidos. As ervas daninhas têm que secar.
Amados filhos, lutai pelo Reino que será vosso amanhã. Coragem!
Alegrai-vos com estas manifestações que aqui estão ocorrendo. Divulgai estas mensagens de amor e de
chamado a conversão.
Não vos apegueis a matéria, ela em breve terá o seu fim. A matéria não pode dar paz a vocês. Já Eu posso e
dou de graça!
As bênçãos que Eu vos dou é dádiva do amor de minha santa Mãe que aqui também aparece junto Comigo
a estes escolhidos.
Amados, rezai para terem discernimento diante dos sinais que estão acontecendo em diversos locais. O
maligno tenta engana-los. Rezai!
O nosso adversário tenta de todas as formas, agarrar as minhas ovelhinhas que são vocês. Eu sou o único e
verdadeiro Deus.
Leiam as mensagens que minha santa Mãe já vos deixou ao longo desses anos e tereis as respostas para as
vossas perguntas.
Minha santa Mãe já não é mais vista por alguns de seus escolhidos há alguns anos. Então amados, não vos
enganeis com supostas mensagens que o maligno tenta usar os lábios do servo. A verdade será mostrada a
todos.
A justiça Divina já se faz em muitos locais de aparições. O joio já esta sendo queimado pelo Anjo Ceifador.
A soberba de muitos escolhido (videntes de Nossa Senhora) escarnece o coração de minha santa Mãe. Se
eles não mudarem os costumes, Eu o Senhor estarei com meu Braço pesado sobre sua cabeça e suas vidas
sem recuperação de salvação.
A minha tolerância já não se detêm diante de tanta falsidade do suposto mensageiro (vidente).
Amado filho, meu pequeno Lírio, acalma o teu coração no Meu. Sede paciente e perseverante no dia-a-dia.
Amados filhos, mais uma vez vos falo por meio deste meu escolhido.
Não Me procureis em curandeiros, benzedeiras e adivinhos.
Amados, Eu me encontro na Luz. Na confissão e na eucaristia. Sedes obedientes a estas palavras. A graça
esta passando!
Dou-vos a minha paz!
Mensagem de Nossa Senhora - (05/10/2008) São José dos Pinhais-PR
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Meus queridos filhos, neste dia quero Eu vossa Mãe a Rosa Mística Rainha da Paz, convida-los a fazer todos
os dias um oferecimento de vida aos Nossos Sagrados Corações. Quantas graças o Senhor tem a dar a cada
um desde quando acordas até a hora de adormecer. Sei que o cansaço do dia-a-dia tem feito muitos de
meus filhos, esquecerem de agradecer a Deus pelo dia recebido. Enquanto vocês dormem, o Senhor já
prepara o dia para cada um de vós. Ofereçam filhos meus o dia aos Nossos Sagrados Corações. Ofereçam
toda ação, dores e alegrias a Nós.
Filhos meus, é preciso despertar o amor para oração.
Mais uma vez vos peço orações pela Ásia de modo especial pela China.
Rezem, rezem, rezem.
A todos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (06/10/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, obrigada a todos os que estão colaborando para que estas mensagens cheguem ao maior
número de meus filhos espalhados por esse imenso país. Deus seja Louvado e Amado em todas as cidades
deste Brasil.
Continuem a trabalhar para que estas mensagens sejam divulgadas. Sejam anunciadores da benção e da
boa nova.
Continuem a rezar o rosário, a confessar-se e a comungar.
Obrigada pelo amor que vocês têm por Mim. Todo louvor feito a Mim, é levado ao Criador. Sou
simplesmente a serva do Senhor.
Amados, vocês verão o milagre acontecer em suas vidas. Busquem com amor e pela fé vocês terão a
vitória. Proclamem a vitória em suas vidas. Maravilhas o Senhor tem a fazer na vida do servo fiel.
Abençôo a todos com amor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém, aleluia, amém, aleluia.
Mensagem de Nossa Senhora - (07/10/2008) São José dos Pinhais-PR
Queridos e amados filhos, continuem a clamar a misericórdia de Deus sobre esta nação. Abram seus
corações a Deus enquanto ha tempo. Meus filhos, não se afastem da oração, rezem, rezem. Escutem a
minha voz e propague estas mensagens.
Venho mais uma vez a este local, para convidá-los a conversão. Esforcem se para que estas mensagens
alcancem o maior número possível de meus filhos. O Brasil precisa de amor. O meu Amor já esta
penetrando muitos corações endurecidos pela matéria.
Neste dia a mim dedicado como a Virgem do Rosário, quero Eu abençoa-los e dizer que Eu os amo muito.
Eu os abençôo, os guardo em meu Imaculado Coração.
Sou a Mãe do Amor. Sou a Virgem da Rosa Mística Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (07/10/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados, escutai os nossos clamores neste deserto tão grande que é o coração de muitos filhos orgulhosos.
Eu sou o vosso Deus que fala por meio deste servo.
A muita ingratidão dos meus filhos que ainda humilham a minha santa Mãe.
A filhos insolentes que buscam os defeitos dos outros para acusá-los, mais esquecem de seus defeitos que
às vezes é bem maior que dos outros. Procurai em vosso próximo às qualidades e não os defeitos. Tende
cuidado meus amados. Quero tornar-vos dóceis e não justiceiros uns com os outros. Não façais para os
outros o que para vós não quereis, isso minha santa Mãe já vos falou na Cova da Iria em 1917.
Amados filhos, este mundo esta oferecer para vós a perdição. Não guardeis rancor em vossos corações.
Não vos deixeis enganar pelo maligno. Não procureis sinais onde não tem. Cuidado com supostos
mensageiros.
Dou-vos a minha paz.
Mensagem de Nossa Senhora - (12/10/2008) São José dos Pinhais-PR
Dia de Nossa Senhora Aparecida
21 anos de manifestações
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09h35min
Eduardo: Nossa Senhora pede que sejam distribuídas entre os fiéis as pétalas de rosas que estão na cesta.
Nossa Senhora:
Queridos filhos, neste dia a Mim dedicado como a Virgem da Conceição, quero Eu vossa Mãe, derramar
sobre cada um de vós a minha benção maternal.
Filhinhos, muito Me alegra em ve-los hoje aqui em meu santuário.
Como prova de meu Amor para convosco, deixo gravado nesta pétala a minha imagem da Conceição
Aparecida.
Filhinhos, são graças derramadas por minhas mãos Imaculadas. Amo-vos, amo-vos!
Estarei convosco o dia todo para derramar sobre todos as minhas bênçãos.
Rezem, rezem. Coragem minhas crianças.
Estou convosco embora não Me vejais.
12h35min.
Queridos, Estou aqui mais uma vez para vos dizer que Eu os amo.
Filhos meus, rezem com amor o rosário em vossos lares. Vivam profundamente as minhas mensagens aqui
já deixadas ao longo desses anos que vim a terra.
O Brasil deve retornar a Deus enquanto ha tempo.
Filhinhos, não esperem os últimos avisos que o Senhor tem a mandar para a humanidade. Convertam-se
agora enquanto ainda é tempo de graça para esta nação. Rezem e tenham fé.
Quero neste momento abençoar as lembranças que serão distribuídas no fim deste encontro de oração e
também abençôo as maquinas fotográficas para que nelas registrem a minha presença neste santo local
escolhido pela Santíssima Trindade.
17h40min
Filhos meus, amo-vos, amo-vos.
Mais uma vez convido-os a estarem Comigo na oração e na comunhão.
Meus pequenos, Sou uma Mãe amorosa e ao mesmo tempo preocupada com a vossa família.
Meus pequenos, muito Me alegram ao vê-los hoje aqui em tão grande número. Muito Me alegra ao ver
esta minha imagem da Conceição Aparecida entre vós.
Minhas crianças, esta imagem leva a minha presença real no meio de vós.
Meus filhos, mais uma vez convido-os a formarem grupos de orações. Divulguem estas mensagens que faço
conhecer por meio deste servo.
Pequenas crianças, rezem por este meu filho. Muitas vezes a cruz para ele parece ser tão pesada. Se não
fossem os sete anjos que Eu pedi para o Meu Divino Filho enviar para consolá-lo, não seria fácil esta
missão.
Muitos vêm a este santuário em busca de graças, mais esquecem de fazer o oferecimento de vida aos
Nossos Corações.
Filhinhos, é preciso se decidir na fé enquanto a tempo. O tempo da graça já é escasso em toda
humanidade.
Ainda a misericórdia do Senhor tem a derramar em abundância neste local.
Venham mais vezes a este local. Venham saciar vossa fé neste manancial de benções onde Eu a Rainha da
Paz, tenho a derramar a cada um de vós.
Rezem, rezem, rezem.
Neste momento faço descer sobre vós uma chuva de benções.
Filhinhos, convido-os mais uma vez a se decidirem na fé. Rezem, rezem, rezem.
Com todo meu Amor de Mãe, vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do espírito Santo.
Sou a Imaculada Conceição, Mãe e Rainha da Paz.
Paz e oração vos peço.
Obs: a oração da manhã iniciou na capela do Santíssimo onde esta a milagrosa imagem da Virgem Maria
Rosa Mística de posse da Eucaristia.
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Nossa Senhora pediu que as pétalas que havia na cesta, fossem distribuídas entre os fiéis. Uma delas foi
posta nas mãos da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Foi esta que Nossa Senhora deixou gravada a sua
imagem neste dia festivo.
Durante as orações nesta capela, o irmão Eduardo sentiu a flagelação dos açoites. Durante uma entrevista
a tarde ao a um canal de TV de São Paulo, o irmão Eduardo sentiu muita dor nas costas. Foi percebida no
momento da entrevista que as costas do irmão estava toda açoitada. Foi uma cena forte para os presentes.
Durante a aparição da tarde, Nossa Senhora presenteou os peregrinos com lindos sinais nas nuvens, no sol,
nos terços, nas fotografias e curas.
Também neste dia o irmão Eduardo estava com os estigmas abertos.
Mensagem de Nossa Senhora - (13/10/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, neste dia convido-os a estarem Comigo na oração do rosário em família. Rezem, rezem!
Mais uma vez, agradeço a todos os meus filhos que estiveram neste meu santuário aqui em São José dos
Pinhais no ultimo dia doze.
Divulgai com amor e coragem estas manifestações do Céu. Divulguem estas mensagens que aqui tenho
deixado com tanto carinho.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (14/10/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, obrigada novamente pelo teu sim ao meu chamado. Obrigada pelas orações e sacrifícios feito
por todos os peregrinos que aqui estiveram no ultimo dia 12. Agradeço pela atenção que você da a Mim,
respondendo as minhas mensagens. Também agradeço a todos os meus filhos que estão correspondendo
ao meu apelo feito nestas aparições em São José dos Pinhais.
Queridos filhos, o plano do Senhor não pode parar, por isso pequenas crianças; abram o coração ao meu
chamado. Coragem meus filhos!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (15/10/2008) São José dos Pinhais-PR
Queridos filhos, continuem a rezar o rosário em família pela paz no Brasil.
Filhos meus, não esperem os últimos avisos para começarem a rezar. Vocês esperam acontecer para depois
rezar. Rezem, rezem!
Não tenham medo das dificuldades do dia-a-dia. Não esmoreçam! Eu estou convosco quando rezarem!
Amo-vos, amo-vos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (16/10/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, paz e oração vos peço!
Filho meu a pedra que há muito tempo era desconhecida por muitos, será removida por estudiosos. Rezai o
vosso rosário com amor e devoção.
Rezai pela Igreja! Rezai pelos sacerdotes e bispos.
Só com as orações sereis vitoriosos diante de tanto desrespeito a Deus.
Amo-vos, amo-vos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (17/10/2008) São José dos Pinhais-PR
Eduardo filho meu, mais uma vez te falo, não há nenhum erro que continuará oculto. Sou a Medianeira de
Todas as Graças e neste momento peço ao Meu Divino Filho por vós.
Meu Amado Filho, sopra com o Teu Espírito sobre estes meus escolhidos. Sopra nesta nação. Sopra com o
Teu poder, reavivando estes meus pequenos. Levanta este Nosso exército escolhido pelo Altíssimo. Amado
Filho, restaura as feridas destes meus filhos prediletos. Filho Meu, ressuscita os meus filhos prediletos,
fazendo que eles se levantem e comecem a divulgar estas mensagens. Filho Meu, a Tua fidelidade é grande.
Olha por este Brasil e vê o quanto estes meus pequenos sofrem. Meu Divino Filho, a muitas ovelhinhas
fugindo assustadas ao verem os erros se proliferando por esta terra. Vinde Filho Meu! Aqui estou nesta
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nação, oferecendo os meus rogos. Aqui esta a Serva do Senhor. Estou na Tua presença! Amado Filho,
entrego em Tuas mãos cada um destes meus pequenos que estão divulgando estas mensagens. Estou ao
longo destes anos recolhendo estas almas para Ti.
Eduardo filho meu, rezai! Estarei contigo em tua missão nesta terra. Caminho em tua frente e nenhum
inimigo te tocara. A onde for Eu estarei contigo. Andarei contigo e não te deixarei. Sou sua Mãe e
companheira. Eu te darei palavras e ninguém ira te convencer. A força do inimigo fugira de ti. Com minha
intercessão o Senhor operara prodígios e milagres. A onde for Eu a Rainha da Paz estarei. Rezai, rezai.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Obs. Nesta mensagem Nossa Senhora pediu a Jesus por nós! Foi muito lindo o jeito que Nossa Senhora orou.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (20/10/2008) São José dos Pinhais-PR
Pequeno Lírio! Esta nação precisa se voltar para Mim enquanto a tempo.
Olho com grande tristeza para os meus sacerdotes ao ver muitos deles irem como chuva para o inferno.
São poucos que vão ao purgatório! O mau testemunho tem levado muitos ao inferno. Muitos deles têm
sido causa de ruína para as minhas ovelhas. Quanto Me dói ao ver um sacerdote impedindo os meus filhos
de virem a este santuário de graças. Muito Me entristece ao ver meu rebanho diminuindo a cada dia.
Minha santa Mãe tem clamado a minha Misericórdia sobre esta nação...
O mau testemunho dos meus sacerdotes, tem levado muitos a morte na fé. Quem ira responder por estas
almas?
Sim amado filho! Serão os próprios sacerdotes que desviaram estes meus pequenos do manancial da
Graça.
Amados filhos, permaneçam na Minha Graça perseverando na oração.
Não vos deixe enganar por fofocas. Amados, tomai a vossa cruz e segui as Nossas mensagens aqui já
deixadas com tanto carinho ao longo desses 20 anos.
Rezai pelos meus sacerdotes. Rezai pela Minha Igreja. O mau testemunho dos meus sacerdotes tem feito
para vós armadilhas para a vossa perdição.
Não vos deixei levar pelo julgamento deles.
Amados sacerdotes o teu mau testemunho é para Mim como chicotadas. Quem planta o mal, o mal colher.
Mensagem de Nossa Senhora - (20/10/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos!
Sou a Rainha e Mãe da Paz. Tenho vindo a esta nação para conduzi-los ao Céu. Rezem minhas crianças.
Perseverem na oração do rosário. Rezem em vossos lares, caso contrário à paz não será obtida neles. Sejam
simples e obedientes as minhas mensagens.
O maligno quer de todas as maneiras ver o fim de cada um. Renunciem a todo o mal e comecem hoje
mesmo a rezar.
Sede fiéis meus pequenos. Não fujam da luta! Estou convosco embora não Me vejais.
Rezem, rezem, rezem!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (23/10/2008) Franca-SP
Amado filho,
nesta madrugada de quinta feira; quero Eu o Senhor te dar a conhecer mais uma de Minhas mensagens.
Eu tenho chamado pelo nome cada filho meu para fazerem parte deste grande exército da salvação de
almas. O mundo tem sido escravo do maligno e vós tendes sido desviados do caminho da Luz. Caminhai
amados na Minha Lei! Não vos enganeis com falsas doutrinas e novas filosofias que até mesmo estão sendo
pregadas em Minha Igreja
Meus amados! Minhas ovelhinhas, afastai-vos da mentira. Mais uma vez vos peço: Eu estou na Luz.
Portanto afastai-vos dos falsos profetas, falsas doutrinas, superstições, curandeiros e seres dominados pelo
demônio.
Meus amados, sede todos vós propícios da graça que Eu vos dou.
Não vos iludais com curas espirituais que o maligno tem feito em muitos paises. Não procureis cartomantes
ou adivinhos para sabereis o futuro. A Mim pertence o futuro deste planeta.
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Meus filhos, procurai viver estas mensagens. Sede fiéis ao Meu Amor.
A maldade, o orgulho, o materialismo tem levado muitos para o inferno. Filhos, a ilusão deste mundo são
muitas e passageiras. Elas são colocadas pelo nosso adversário para vos surpreender e tira-los do caminho
da salvação. Orai, orai para não caireis em tentações. Sei que não há mais pureza no coração dos homens,
mais a salvação espera por vós.
Amados se querem salvar a vossa família, começai hoje mesmo a rezar.
Eu e minha santa Mãe estaremos na frente dela. A salvação da vossa família esta na total entrega a Mim.
Em Mim encontrareis a Luz para o vosso caminhar.
Neste dia tão especial a Mim, quero Eu o Senhor abençoar esta geração e dizer que Eu vos amo.
Mensagem de Nossa Senhora - (24/10/2008) Franca-SP
Querido e amado filho!
Nesta noite quero Eu vossa mãe a Rainha da Paz, convida-lo a estar comigo em oração por aqueles meus
filhos que agora estão se desviando do caminho do Senhor por meio das drogas.
Rezai, rezai meu pequeno e amado filho.
Grande é a minha preocupação por vós e por vossos filhos.
O nosso adversário age de varias formas para desviá-los do caminho do Senhor.
Eu estou aqui e desejo que compreendam o sentido desta minha vinda a este local. Estou aqui para
protegê-los e mostrar o verdadeiro caminho do Senhor. Nunca os deixarei!
O meu Coração é o refúgio seguro para ti e para todos os afastados do caminho do Senhor.
Se assim fizerdes filhos amados o que vos peço, o Senhor vos recompensará com grandes graças.
Sou a Mãe da Igreja e também olho com carinho para cada filho predileto Meu,
de modo especial por este filho que o Senhor o chama pelo nome de X.
Neste momento Nossa Senhora dita uma mensagem para um sacerdote.
Queridos filhos, convido-os mais uma vez a colocar em pratica as minhas mensagens que Estou a dar por
meio deste meu servo. Procurai sempre amar os vossos inimigos e ai sim, o Senhor transformará os vossos
corações.
Rezai pelos sacerdotes.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (26/10/2008) Franca-SP
Querido filho, grande é a minha alegria em vê-lo nesta cidade, correspondendo ao meu apelo de Mãe e
Rainha do Brasil.
Filhinhos, não cabe a ninguém julgar precipitadamente contra a veracidade destas minhas aparições. Vim a
esta cidade para pedir que se volte a Deus.
Filhinhos desta cidade, arrependei-vos de seus pecados, pedi perdão ao Senhor e amai o próximo.
Venho a este lugar ensina-los a amar. Quero ajudar-vos!
Não tenhais medo de evangelizar. Sede evangelizadores e portadores da paz.
Rezai pelos sacerdotes. Rezai em família.
Sou Maria Rainha e Mãe da Paz.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (26/10/2008) Franca-SP
Amados, sede sempre limpos de coração. Não digais filhos meus, palavras indevidas que destrói o vosso
interior.
Sedes prudentes convosco!
Sedes fiéis as Minhas Leis. Vivei os sacramentos e as Minhas Leis e vós sereis salvos.
A salvação esta a vossa escolha e a vossa vontade meus amados.
Dou-vos a Minha paz.
Mensagem de São Miguel Arcanjo - (27/10/2008) Franca-SP
Caríssimos, Eu o Arcanjo Miguel; venho em nome da Celeste Comandante Maria Santíssima
Vencedora de todas as Batalhas, transmitir um recado a cada um de vós.
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A Santíssima Virgem vos pede para viver as suas mensagens com carinho colocando-as em pratica no dia-adia.
Pede também para viverem no caminho da Luz perseverando na reza do santo rosário em família.
Pede para amar a todos sem distinção.
A ingratidão que muitas vezes se apodera de vós é a subtração do amor.
Sede pacientes mais fervorosos nas orações!Não vos deixei que os problemas do dia-a-dia vos abalem.
Fiquem todos na paz de Jesus e no amor maternal de Maria Santíssima.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (29/10/2008) Franca-SP
Amado filho, meu pequeno lírio!Neste dia tão especial para nós dois, quero Eu o Senhor, te dizer que és a
pupila dos Meus olhos.Meditai as minhas palavras já ditadas a ti com carinho ao longo desses anos.Tende
fé meu amado. Sede forte diante das dificuldades. O mal domina os fracos. Ide e propagai as Nossas
mensagens em todos os estados brasileiros.Cumpri a Minha vontade e prodígios Eu realizarei.Dou-vos a
Minha paz.
Mensagem de Nossa Senhora - (29/10/2008) Franca-SP
Queridos e amados filhos. Venho nesta noite a esta cidade mais uma vez para convidá-los a oração em
família.Rezai, rezai, rezai minhas crianças.Muito Me alegra em vê-los aqui em tão grande numero.(neste
momento Nossa Senhora passa uma mensagem a um sacerdote)Grande é a minha preocupação por cada
um de vós. Rezai pelos sacerdotes, rezai uns pelos outros.Queridos filhinhos, divulgai com urgência estas
minhas mensagens. Rezai, rezai, rezai.Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (30/10/2008) Franca-SP
Amado filho, antes de partires desta cidade, quero Eu vossa Mãe a Rosa Mística - Rainha da Paz, abençoar a
todos os meus filhos que estão contribuindo para que estas minhas mensagens sejam divulgadas.Filhinhos,
deixem que o Meu amor os guie e lhes mostre o caminho do Senhor. Pregai a unidade em família e
também nos grupos de orações. Continuai a rezar pelos meus filhos prediletos os sacerdotes. Abençôo-os
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
Mensagem de Nossa Senhora - (30/10/2008) Ribeirão Preto-SP
Filho meu, convido-os a rezarem uns pelos outros, afim de que a graça de Deus os transforme por
completo. Permaneçam na graça do Senhor meus filhos e não se disperse por nada deste mundo.
Convertam-se, convertam-se para que depois não se arrependam.
Mensagem de Nossa Senhora - (01/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Queridos e amados filhos!
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Convido-os mais uma vez a se libertarem do pecado da fofoca.
Rezai, rezai para que Deus os liberte desse grave pecado da língua.
Muitos de meus filhos se deixam corromper por este pecado.
Afastam-se daqueles que semeiam a discórdia e só querem o mal de vós.
Filhinhos, oferecei vossas orações da vigília do sábado pelo Brasil.
Filhinhos, colocai a vossa fé em ação e vereis maravilhas acontecerem ao vosso redor.
Rezai, rezai.Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (02/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Filhos meus, convido-os a refugiarem-se consagrando ao Meu Imaculado Coração.
Rezem para que haja mais sacerdotes santos no meio de vós.
Eles precisam de suas orações para serem convertidos e ao mesmo tempo para darem testemunhos do
Amor de Deus em suas vidas.
Rezem para que eles não cedam às armadilhas do maligno.
Façam penitência pelos sacerdotes! Jejuem as segundas feiras pelas almas dos sacerdotes.Abençôo-os em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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Mensagem de Nossa Senhora - (03/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, se viverdes com o coração puro o mal não os atingira.Rezem, rezem e ame o próximo como
a si mesmo.
Sede firmes na fé meus filhos! Convido-os mais uma vez a viver as minhas mensagens no dia-a-dia
colocando-as em pratica.
Divulgai com urgência estes meus apelos que faço por meio deste servo. A ilusão deste mundo tem cegado
muitos de meus filhos e a maioria morre sem perceber.
Amo-vos.Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (04/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Amado filho, Sou o teu Senhor!Eduardo, dedicai-Me o vosso tempo a Mim. Os tempos se tornaram
urgentes. É preciso correr contra o tempo. Ouvi-Me atentamente, escrevei tudo que vos digo e não tenhais
medo, pois estou ao vosso lado amparando-o. Amados, é preciso descruzar os braços e trabalhar nesta
minha obra. Ouvi-Me atentamente, escrevei tudo que vos digo e não tenhais medo, pois estou ao vosso
lado amparando-o.
Amados, é preciso descruzar os braços e trabalhar nesta minha obra.
Divulgai com urgência estas mensagens que Eu e minha santa Mãe temos dado a conhecer por este servo a
toda humanidade.
Eduardo meu filho, diga aos meus sacerdotes que o manancial da graça jorra em abundancia durante as
missas para todos os fiéis.
Diga a eles também, que é preciso perseverar nas orações do ofício e também devem amar o sacerdócio.
Rezem meus acerdotes para não se deixarem cair nas ambições deste mundo.
mSão poucos que ainda vivem o sacerdócio como no primeiro dia do chamado sacerdotal.
Arrependei-vos de vossos pecados!Não desanimeis diante da solidão ou das armadilhas do adversário.
Este meu servo tem rezado e sacrificado por muitos de vós, para se tornarem dignos da graça do Pai. Douvos a Minha paz.
Mensagem de Nossa Senhora - (05/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, rezai, rezai!Muitos ainda continuam surdos aos meus apelos. Torno a repetir: “ No tempo de
Noé o Senhor pediu que fosse construída uma arca para salvar o seu povo. Hoje sou a Arca que esta a
passar por varias nações, convidando-os a adentrar neste exército”.Filhinhos, viveis momento de grande
purificação e libertação. Filhinhos, sede fiéis e não fujam da luta. Sou a Rainha Vitoriosa de todas as
batalhas. Rezem meus pequenos. Reabasteçam dos sacramentos para obterem mais fortaleza.Com vossas
orações podereis mudar até as leis da natureza.Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (05/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Eduardo meu filho, as tuas orações tem chegado ao Meu Coração. As tuas súplicas têm feito com que a
Minha Misericórdia jorre em abundância para todos os estão junto de ti. Fico feliz quando tu busca a
felicidade junto de Mim...Sede firme na fé e perseverante na oração.Não abandonem os caminhos que
estais a seguir. Nada e ninguém neste mundo, haverá de tirá-lo da missão que Eu o Senhor te
confiei.Amados, sem Mim nada podeis fazer. Confie tudo na Minha Providencia!O Meu Coração esta a jorra
como manancial de Misericórdia sobre todos os que se arrependam de seus pecados e voltam
arrependidos para os Meus braços. Eduardo meu filho, tu és uma gota desta Minha Misericórdia sobre esta
nação. Tu és o meu lírio a crescer neste imenso deserto de almas. Aos meus sacerdotes, digo mais: “rezai
por este filho que esta a sacrificar-se pela vossa conversão. Os meus lábios continuam ressequidos por
tanto falar e não ver uma mudança imediata da vossa parte. Amados filhos sacerdotes, consola este
Coração que sangra, pela lança da traição”.
Amado filho, respondo a pergunta sobre o louvor! Todos os louvores feitos para minha santa Mãe, são
recompensados por Mim, já que Ela é a Medianeira de Todas as Graças, entre Mim e os homens. Entre o
Céu e a terra.Sobre vós dou-vos a Minha paz.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (06/11/2008) São José dos Pinhais-PR
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Amados filhos, permita que Eu entre em vossos corações e ali faça morada.
Amo-vos! Filhos meus, vão e anunciam estas mensagens a todos os corações. Não temam. Seguem adiante!
Não permitam que o inimigo jogue poeira nos seus olhos e os impeça de ver o meu Amor por vós.
Não percam tempo com coisas pequenas deste mundo. Não se separem de Mim. Viva uma vida cheia de
amor junto de Mim.
Amados, afastai-vos daqueles que se rebela contra estas mensagens.
Mantenham-se unidos em oração e fujam daqueles que combatem estas mensagens.
Continuem a rezar o rosário de minha santa Mãe.
Aproximam-se de Mim na Eucaristia. Receba-Me o mais que puderem na comunhão. A maior alegria para o
meu Coração, é vê-los unido no banquete eucarístico. Saiba que minha santa Mãe também ali se faz
presente.
Vinde a Mim na Eucaristia que a salvação vos espera meus amados. Receba-Me com o coração arrependido
e com vestes modestas. Renunciem o orgulho pela oração do rosário. Permanecei atentos ao Meu
chamado.
Dou-vos a Minha paz.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (07/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Meus amados, Eu sou o Amor!
Venho hoje nesta primeira sexta-feira, derramar sobre vós o Meu Amor.
Mais uma vez vos peço para se aproximarem de Mim na Eucaristia.
Adorem o Meu Corpo Glorioso na Eucaristia. Reverenciam-Me quando forem receber-Me. Este foi o maior
de todos os sacramentos que Eu o Senhor lhes deixei. Quando vocês Me recebem na Eucaristia, não estão a
comer um simples pão, mais sim o Meu Corpo que é doado a vocês durante o sacrifício da santa missa.
Todos participam deste mistério.
Desejo que o Brasil faça mais adoração ao Meu Corpo Eucarístico.
Na adoração Eu derramarei o Meu Amor. Derramarei a Minha Misericórdia sobre todos vocês. Também vos
peço compania diante do sacrário. Muitas vezes Me sinto solitário sem ter ninguém para Me fazer
compania. Estou ali esperando por meus filhos.
Amados filhos sacerdotes, venham diante de Mim! Aumentem o Meu rebanho que esta disperso. Dêem
bons testemunho de pastor.
Estou a chamar de varias maneiras os meus filhos dispersos. Eu espero todos em Minha casa. Eu preciso
que vocês meus filhos sacerdotes, testemunhem a Minha palavra. É preciso que vocês vivenciem a Minha
palavra. Eu preciso que vocês divulguem estas Minhas mensagens aos seus irmãos de caminhada.
Felizes são aqueles que ouvem e que atendem os Meus apelos.
Eu os amo assim como também minha Mãe muito os ama.
Dou-vos a Minha paz.
Mensagem de Nossa Senhora - (07/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Queridos e amados filhos, sou a Rosa Mística Mãe da Igreja.
Na oração encontrarão proteção.
Continuem a rezar e serão transformados no amor de Deus.
Louvem a Deus por todas as maravilhas.
Vocês são escolhidos por Deus para testemunharem o Seu Amor.
Ninguém pode tirar de vocês esta graça. Deixe que este Amor adentre os seus corações.
Sei que muitos ainda passam por conflitos interior.
Tenha certeza meus amados que pra tudo há uma solução.
Deus esta abrindo caminho pra vocês passarem.
Rezem e confiem que Ele esta a acalmar a tempestade. Louvem a Deus!
Estarei sempre rogando por cada um de vocês junto ao Pai.
Felizes são vocês meus filhos, que abraçam a verdade e estão a divulgar estas mensagens.
Não desanimem, Eu estou com vocês!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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Mensagem de Nossa Senhora - (09/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Queridos e amados filhos, neste inicio de noite, quero Eu vossa Mãe Rainha da Paz – Medianeira de Todas
as Graças; convida-los a rezarem Comigo mais uma vez pela paz em vossas famílias. Filhinhos, é tempo de
graças por meio de minhas mãos Imaculadas. Quero convidá-los a estarem mais vezes neste Meu santuário.
Filhinhos, é preciso mudar de vida. É preciso trabalhar para que estas mensagens cheguem ao maior
numero possível de meus filhos. Rezai afim de que o Senhor os toca de maneira extraordinária. Rezai
também pelos sacerdotes. Rezai pelos jovens que estão a cair nas armadilhas do nosso adversário. Satanás
é astuto e tenta de varias maneiras por barreiras em vossa conversão.
Amados filhos, para o dia 08 de dezembro, desejo que haja mais orações preparatórias. Oito de dezembro
dia da Graça Universal!
Neste local quero Eu a Mãe do Bom Conselho, ensina-los a trilhar por um caminho de santidade.
Oração vos peço pelo clero do Brasil. Rezai, rezai.
A vocês que aqui estão, convido-os a trilhar com segurança o caminho da santidade que Eu já os mostrei.
Queridos filhos, fazei com que estas mensagens cheguem a outros paises.
Vós sois meus anjos a caminhar neste mundo. Coragem! Tende confiança meus pequenos.
Muito Me alegra vê-los trabalharem nesta obra criada por Deus para toda a humanidade. Rezai, rezai, rezai.
Mudem de vida meus filhos. Convertei-vos, convertei-vos sem demora.
Ajudai nesta obra de misericórdia.
Rezai por estes que estão a trabalhar por um mundo mais humano, justo e fraterno.
Formai caravanas e vinde ao encontro desta Mãe que aqui esta de braços abertos à espera de cada um de
vós.
Rezai, rezai, rezai.
A todos derramo a minha benção maternal.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
PS. Durante a aparição São Miguel trouxe a eucaristia para o irmão.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (13/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, Sou o Senhor que agora usa deste servo para falar a cada um de vós.
Amados, se queres progredir em algo, conserva-te no Temor de Deus. Não procures liberdade neste
mundo. Tudo neste mundo é passageiro. Freia todos os teus desejos e não te entregues aos prazeres deste
mundo. A verdadeira alegria esta em Mim.
Sem a oração vós estais expostos às armadilhas deste mundo. Orai e vigiai!
Jogai fora todo estorvo que há em vossas vidas. Tudo que vos afasta de Mim. Feliz é o filho que se afasta de
tudo que possa manchar a sua inocência. Sou um Pai Bondoso!
Amados, não se preocupe com os afazeres dos outros e nem se intrometa com a vida do semelhante. Não
julgue o próximo. Sedes manso!
Olha sempre primeiro para ti e corrija os seus erros, antes de admirar o do próximo.
Amados, o tempo corre e com ele a graça também.
Rezai pela vossa alma. Pela fraqueza do vosso espírito, o corpo tem padecido grandes flagelos...Pede um
espírito de fortaleza.
Os meus olhos estão sobre esta nação...
Amados filhos sacerdotes! Amai minha santa Mãe que vem até vós de varias maneiras. Hoje Ela esta a usar
este pequeno servo para comunicá-los que é através de vós que os fiéis sustentarão a Igreja. Dêem bons
testemunho os fiéis.
Amados filhos prostrai diante de Mim na Eucaristia.
Contempla-Me na Hóstia consagrada. Sinto-Me feliz quando Me fazes compania. Contempla-Me amados!
Estou ali para confortá-los...
Reconheço as vossas fraquezas e ansiedades.
Amados filhos, o quão grande é o Meu Amor por vós.
Amados sacerdotes, vossas mãos devem ser limpas e puras para tocar-Me. Sua boca e coração devem estar
também puros para receber-Me. O vosso coração deve estar imaculado por tantas vezes ter Me recebido
na Eucaristia por vós consagrada.
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Meus sacerdotes, da vossa boca não devem sais palavras que não seja santas, honestas e edificantes.
Vossos olhos devem ser santos e castos, pois eles estão a contemplar o Meu Corpo na consagração. Sede
santos porque Eu o Senhor o vosso Deus o Sou. Peçam auxilio a minha santa Mãe. Consagram-se
diariamente a Ela.
Amados sacerdotes, a minha graça é um Dom Precioso para cada um de vós.
Dirija preciosas orações a minha santa Mãe, pedindo amparo e proteção.
Se desejares subir ao Céu um dia, precisas renunciar os prazeres deste mundo. Mortifique o corpo para
venceres as tentações. Não cobice nada deste mundo. Segue-ME! Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida.
Sem Caminho não podes andar. Sem Verdade não podes conhecer. Sem Vida não vives.
Eu o Senhor, Sou o Caminho que deves seguir. A Verdade que deves crer. A Vida que deves esperar. Sou o
Caminho seguro amados sacerdotes.
Sou o Caminho direito e a Verdade Suprema.
Se permaneceres no Meu Caminho, conheceras a Verdade. A Verdade amados, conseguirá a Vida Eterna.
Se queres entrar na Vida Eterna, guardas o Meu Mandamento. Se queres conhecer a Verdade, crê em Mim.
Se queres ser perfeito, abandona-se em Meus Braços. Se queres ser Meu verdadeiro discípulo, renuncie a ti
mesmo e segue-me.
Se queres possuir a Vida Eterna, despreze esta vida mundana que o mundo esta a oferecer.
Ó amados, Estou a confiar a Minha Igreja a cada um de vós. Sou o Mestre que caminha na frente e combato
todos os exércitos.
Amados sacerdotes, Maria Madalena quando chorava debruçada no chão, levantou-se rapidamente;
quando ouviu Marta dizer: O Mestre ai esta e te chama!
Valiosa foi àquela hora para Madalena, quando chorava. Hoje Estou a chamar cada um de vós; tirando-os
do meio das lagrimas, trazendo-os para junto de Mim.
Amados sacerdotes, o que podes dar ao próximo sem Mim?
Sem Mim, vives um inferno já aqui na terra. Estar Comigo e com minha santa Mãe, é viver já no Paraíso.
Amados sacerdotes, testemunhe o Meu Amor por cada um de vós.
Sou o teu verdadeiro amigo. Se Me perderes, onde iras Me achar?
Divulgai amados estas preciosas palavras.
Dou-vos a Minha paz.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (14/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Mais uma mensagem aos sacerdotes
Eduardo meu filho, a ti dei a conhecer o interior do Meu Coração!
As marcas da Minha Paixão em teu corpo, são provas do Meu Amor por esta humanidade.
Meu filho, procura oferecer a Mim o teu sacrifício fiel, levando uma vida de obediência aos Nossos
Sagrados Corações. Não posso diminuir este sofrimento, agora estais mais ligado ao Meu Coração...
Meu pequeno lírio, escreva tudo o que Tenho a falar para os meus sacerdotes.
Amados filhos sacerdotes e queridos bispos, quando estais vestidos com os paramentos para a celebração
da missa, tu fazes a Minha vez. Tu neste momento rogas ao PAI por ti e por todo o povo ali reunido na
assembléia.
Tu trazes nas vestes o sinal da Minha Paixão, para que o povo recorde a Minha Paixão. Na cazula trazes o
sinal da Cruz, para que dirijas e considere as Minhas pegadas e as siga com obediência.
Meus sacerdotes, quando celebras a santa missa, o Céu desce sobre a Igreja.
Quando celebras, tu tas honrando a Deus. Os Anjos se alegram, a Igreja neste momento se edifica, os fiéis
neste momento se sentem auxiliado e os mortos recebem o sufrágio.
Amados sacerdotes, não se esmoreçam diante dos trabalhos e lembre-se da Minha promessa: Estarei
convosco diante das tribulações!
Amados, os meus sacerdotes escolhidos não sofrerão muito nesta terra, espere um pouco e terás o término
de teus males. Fazes o bem e trabalhe bem na Minha vinha. De bom testemunho de filho amado!
Amados filhos sacerdotes, a paz vira e a Minha Igreja se enchera de glória.
Filhos sacerdotes, não se prendem nas coisas deste mundo. Se tu pudesses ver as coroas de glória que
esperam por vocês no Céu! Começariam hoje mesmo a mudarem de vida e trilhariam a estrada da
santificação.
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Meus sacerdotes, comecem hoje mesmo promovendo a paz e a unidade na tua paróquia. Consagrem suas
paróquia ao patrocínio de Minha santa Mãe. Divulgai a devoção do santo rosário nas paróquias para
encontrardes a paz nas famílias e na comunidade. Deixai sair em peregrinações às imagens de Minha
amada Mãe. Os fiéis precisam resgatar os bons costumes do passado. Os meus jovens estão se perdendo
sem ter alguém que rezem ou ate mesmo que vai buscá-los nas calçadas da vida mundana. Quando alguém
se oferece para fazer este ato de caridade, muitos de meus sacerdotes proíbem esta atitude. Minha Mãe se
entristece quando proíbem a peregrinação com suas imagens nos lares. Para levar a oração e uma palavra
amiga não se precisa de autorização filhos sacerdotes. Promovei a paz nesta nação que esta ameaçada.
Incentive os fiéis a rezarem uns pelos outros. Vede este meu servo! Ele tem sacrificado sua vida pelo
próximo. Torno a perguntar: _Quem quer nos dias de hoje sofrer pelo próximo.
Amados filhos sacerdotes, afastai das falsas ideologias. Muitos de vós estão se preocupando com as fofocas
dos homens e estão esquecendo de Mim.
Sei que muitos de vós estão preocupados de serem repreendidos pelas autoridades, mais esquecem de
suas faltas para Comigo.
Amados sacerdotes, examina-te com mais atenção e verás que o mundo ainda vive em ti. A Mim não podes
negar!
Ainda percebo que muitos de meus filhos sacerdotes, andam perturbados por não terem encontrado o
verdadeiro Caminho.
Amados filhos sacerdotes, ajude a Minha Igreja!
Dou-vos a Minha paz.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (15/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Eduardo meu filho, neste dia Eu o Senhor; revelo-te mais uma parte do futuro da Minha Igreja nesta
nação...
Amado filho, não se entristeça com o futuro da Minha Igreja. Irei recompensar todo aquele filho sacerdote
que for fiel aos Meus Mandamentos.
Trabalhe filho Meu fielmente para Mim. A Vitória é certa para aqueles que cumpram as Minhas Leis.
A salvação é para todos os Meus filhos. O Paraíso é para todos! Só que precisa ser conquistado com
talentos.
Filho meu, conserva-te firme neste mundo. Orai e vigiai!
Lembra-te das Nossas mensagens já ditadas a ti ao longo desses anos. Sei que tu tens se preocupado com
os seus...Coloque-os no Meu Coração, e Eu providenciarei tudo o que for necessário para eles.
Amado filho, aquele que confia em Mim, nada deve temer. De Mim sai à paz, a bondade e a misericórdia.
Julgarei todos aqueles que julgarem estas Minhas palavras. Coragem meu pequeno!
Não se deixe tomar pelas aparências, Sou Eu que vos falo. Sou um juiz, forte e paciente.
Amado, Sou a tua fortaleza!
Amados filhos, arrependei-vos e voltai para os Meus braços.
Amados filhos, por qualquer parte que fores, Eu estarei lá. Estarei vendo os teus atos. Por que tu te
perturbas quando erras? O maligno tem te feito escravo do pecado. Queridos filhos, sei quais são as tuas
tribulações. Sede um filho pródigo arrependido.
Amados filhos, este mundo já vive em misérias. Vossas orações deveriam ser constantes suplicas de
orações.
Muitos de vós sois insensatos, duros de corações. Apegados às coisas da terra. Porque vocês gostam de ser
infelizes?
Amados, levantem deste sepulcro fétido. Muito Me entristecem ao ver os meus jovens nas calçadas da
pornografia. Seus corpos sendo vendidos para satanás.
Depressa filhos meus, voltai para Mim. Porque procuras repouso nos braços de satanás?
Aos meus sacerdotes, falo mais uma vez! Ajudem estes meus jovens a saírem da lama do pecado. Desçam
da escada do orgulho e estendam as mãos para os meus pequenos. Ajudem a erguer a Minha Igreja!
Amados filhos sacerdotes, vós sois Minha imagem. Quero Me alegra com o vosso comportamento.
Amados, podes ter tudo, sem a caridade não eis nada. Sede Meu servo fiel nesta terra.
Mensagem de Nossa Senhora - (17/11/2008) São José dos Pinhais-PR
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Amado filho, Nosso pequeno lírio.
Eduardo Meu servo, rezai para que estas minhas mensagens cheguem a todos os continentes. Amados
filhos, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Abandonai-vos totalmente a Mim. Eu sou a Rainha da Paz
e Eu vos protegerei. É preciso rezar meus filhos, para que a paz una os vossos corações. Estai atentos em
não desprezar o espírito de oração. Se rezardes uma fonte de vida brotará dos vossos corações e todos irão
notar. Busquem vida nova neste tempo de graça em que venho a terra. Busquem na oração a reconciliação
com o próximo e com Deus. Toda vez que forem ler as minhas mensagens, lembrem-se do Meu Amor por
cada um de vós. Antes de abri-la para ler, rezem para que o Espírito Santo abra os vossos corações e assim
lhes mostre o que Deus, deseja lhes falar. Eu Sou a SERVA do Senhor. Muitas vezes pensam que minhas
mensagens sempre são as mesmas. Não amados filhos! Elas não são iguais como muitos possam pensar. O
que esta em comum é o principal: a conversão!
Sedes obedientes aos meus apelos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (17/11/2008) São José dos Pinhais-PR
A CALÚNIA
Eduardo Meu servo, receba a Minha paz!
Amados filhos, se viverdes a Mim com o coração puro, recebereis o que Eu tenho para vos ofertar. Mas se
viverdes com o coração cheios de vingança e sem perdão, Eu o Senhor vos darei o que esperais receber.
Ide primeiro perdoar os vossos irmãos, ai então vinde a Mim com o coração cheio de paz. Aprendei de Mim
que Sou manso e humilde de Coração.
Amados, torno a repetir: a calúnia terá o seu alto preço, pois é pecaminosa.
Esse pecado tem espalhado o desamor por muitos lugares. A difusão da calúnia, tem se apoderado de
muitos de Meus filhos. Amados, tire primeiro a trave dos vossos olhos para depois tirar o cisco que há no
olho do vosso irmão. Jamais esqueçais disso! Não vos deixeis levar pelo julgamento dos outros. Isso tem
Me causado muita tristeza... Os caluniadores terão a sua punição já nesta terra. Sede prudente em vossas
ações!
Amados filhos, tenho percebido que nas vossas orações, tens buscado interesses pessoais.
Não busqueis em vossas orações interesses para vós. Preocupai-vos em bendizer o Meu Sagrado Coração
que sofre pelo vosso pecado.
Não busqueis riqueza neste mundo, mais sim os tesouros eternos.
A todos vos dou a Minha paz.
Mensagem de Nossa Senhora - (19/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, sou a Medianeira de Todas as Graças. Meus filhos, rezem para que estas mensagens
cheguem ao maior numero possível de meus filhos prediletos(sacerdotes).
Minhas crianças, rezem para que o Meu Imaculado Coração triunfo no centro da Igreja. É por meio das
vossas orações que a luz resplandecerá na Igreja. Rezem para que haja mais santos sacerdotes. Rezem
meus filhos!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (19/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, eis ai vossa Mãe a Medianeira de Todas as Graças.
Rezem meus amados para não cederem às armadilhas do maligno.
Arrependei-vos dos vossos erros e voltai para os Meus braços.
Eu sou o Senhor que orienta os vossos passos. Segui as Minhas Leis e tornai-vos herdeiros do Paraíso.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (20/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Meus amados, escutem a Minha palavra!
Ó geração Minha, prepare o caminho para a Minha chegada. Desejo resgatar muitas almas para um período
de paz que virá sobre esta terra.
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Eu agradeço aos meus filhos que estão colaborando na divulgação destas mensagens. Coragem! Eu estou
com vocês e lhes provo o Meu Amor. São poucas as palavras que lhes falo hoje, mas desejo que gravem em
seus corações o que agora lhes digo: Eis que estou á porta dos seus corações e bato.
Mensagem de Nossa Senhora - (20/11/2008) Saõ José dos Pinhais-PR
FILIPINAS
Amados filhos, sou Maria a Mãe de Jesus e também vossa Mãe.
Neste dia convido-os a se unirem em oração pelo povo das Filipinas. Rezai, rezai com fé! Quando tudo
parecer perdido para os meus filhos da Filipinas, surgirá para eles a grande vitória do Meu Imaculado
Coração. Nas dificuldades chamai por Mim que sou vossa Mãe do Amparo.
Eduardo meu filho, digo ao meu pequeno servo X a seguinte mensagem: Amado filho, intensifica vossa
oração. Só com a oração se conseguem as graças. Trabalhai querido filho com coragem na divulgação das
minhas mensagens. Estou sempre presente com o Meu Amor junto de ti. O Meu Coração é o refugio para ti
nos momentos de tribulações.
Sei que lutas para ser livre e independente. Dou-te a graça da comunicação, falada e escrita. Reze toda
quarta-feira às 17h30minh o rosário do Arcanjo Miguel. Os que estão Comigo experimentarão a vitória do
Senhor.
Amados filhos, não cruzeis os braços. Rezai, rezai.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de São José - (20/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos do Senhor, a paz esteja com todos vocês!
Orem pela paz em vossos lares. Rezem pela paz. Espalhem a paz por onde fores. Eu Jose, castíssimo esposo
da bem-aventurada Virgem Maria, rogo por todos vocês. Recorrem a minha proteção e Eu com meu amor,
suplicarei ao Meu Filho, que por Maria Santíssima lhes conceda as graças necessárias para cada um de vós.
As famílias correm graves perigos se não rezarem. Vivam o amor em família. Que o Senhor os abençoe!
Mensagem de São Miguel Arcanjo - (20/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Caríssimos, Eu o arcanjo Miguel, vos saúdo afetuosamente no Senhor.
Filhos do Senhor, a Santíssima Virgem a Celeste Comandante, Vitoriosa de todas as Batalhas, tem pedido
orações por esta nação.
Neste ano dedicado ao sacerdócio, a Santíssima Virgem pede orações pelos sacerdotes
Rezai, comungai e sacrificai-vos na intenção deles.
Eduardo, a paz esteja Comigo. Receba o Corpo do Senhor...
Obs: No fim da mensagem São Miguel trouxe a eucaristia para o irmão Eduardo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (21/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados, Eu sou o Amor!
Venho hoje mais uma vez, convida-los a serem obedientes as Minhas Leis.
Divulgai com urgência estas mensagens de amor que transmito por meio deste servo.
Perseverem na fé meus queridos! Deixo-lhes a Minha paz.
Mensagem de Nossa Senhora - (22/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Queridos e amados filhos, alegro-Me com a presença de cada filho hoje em Meu santuário. Fico feliz por
estardes aqui em oração.
Convido-os queridos filhos a rezarem por vossas famílias. Rezem com devoção o santo rosário em vossos
lares. Filhos catarinenses, continuai firmes no caminho que vos indiquei por meio deste servo.
Filhinhos, não esqueçais que Eu a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças, preciso muito de vós.
Visitai com freqüência a gruta das minhas aparições na cidade de Itajaí, local este que em março fiz
transpirar da Minha imagem das Graças, óleo perfumado. Rezai diante desta imagem e consagrai vossos
lares a Minha proteção.
Não desanimeis diante as dificuldades meus filhos. Perdoai o próximo e a sim mesmo. Com todo Meu amor
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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Mensagem de Nossa Senhora - (23/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Santa Catarina
Oração, penitência e reparação hoje vos peço.
Queridos e amados filhos, buscai forças na oração para o dia-a-dia.
Rezai meus filhos, pois a oração contribui para o vosso crescimento espiritual.
Amados filhos catarinenses, conheço vossas dificuldades e quero ajudar-vos, porque sozinhos nada sois e
nada podeis fazer. Porque Me recusas? Porque ainda negas a Minha presença neste estado? Vivei as
minhas mensagens ai deixadas ao meu amado filho Eduardo. Mais uma vez convido-os a formarem grupos
de orações. Na mensagem do dia 17 de março passado, comuniquei que a natureza estaria se revoltando
contra este estado. Nada foi feito da parte de vocês para mudar esta situação.
Filhos meus, quando abrirdes á oração, sereis ricos na graça do Senhor. O tempo é curto meus pequenos, já
não há mais tempo a perder com calunias ou com falta de perdão.
Amados filhos prediletos de Santa Catarina, rezem para que haja muitas almas a rezarem por vocês. Dias
difíceis estão por vir para vós! Propagai o santo rosário em vossas paróquias e também façam procissões
pelas ruas.
Amados filhos sacerdotes, se não rezarem, se não perseverarem na oração, sereis presas fáceis para o
maligno.
Minha missão é levá-los para os braços do meu Jesus. Comecem a amar-Me e ajudar-Me nesta missão aqui
no Brasil.
Minhas mãos estão sobre cada um de vós. Delas descem Graças do Amor Divino. Sou a Rosa Mística a
Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
Mensagem de Nossa Senhora - (24/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Queridos filhos, Eu sou a Mãe de Jesus e a Mãe vossa. Torno a repetir, se não rezarem não poderei ajudálos. Não vos entristeçais, se as benções do Senhor não vierem sobre vós. Foi por causa da falta de confiança
que tens para com Deus. Rezai e confiai!
Se tivessem vivido as minhas mensagens desde 1995, muitas catástrofes teriam sido amenizadas com as
vossas orações. Reconciliai-vos, amai-vos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Santo Antonio - (24/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Paz e bem!
Caríssimos, abandonai-vos nas mãos do Senhor, nada reservando para vós.
Não abandoneis o caminho do Senhor. Não massacreis o Coração de Jesus com duvidas. Guardai as santas
palavras que o Céu vem lhes dar por meio de Maria Santíssima, de seu Filho Nosso Senhor e também dos
Santos e de seus Anjos.
Ainda há tempo para o ser humano voltar-se para Deus. Cada coisa tem o seu preço conforme o seu valor.
Estejais sempre pronto a pagar o preço do vosso pecado...
Trabalhai com animo na divulgação destas mensagens. Ide, alegrai os corações, fortificai a fé, animai
levando a todos a salvação.
Amados irmãos, olhai com atenção as mensagens que Nossa Mãe esta a ditar. Rezem!
Continuem com a missão que a Mãe lhes confiou nestas aparições.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Obs: Este é o 09 ano das aparições de Santo Antônio ao irmão Eduardo.
Mensagem de Nossa Senhora - (25/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, muitos de vocês se esquecem da oração e também de amar a Deus sobre todas as coisas.
Filhinhos, através da oração vocês irão compreender os planos de Deus para toda a humanidade. Rezem
meus filhos. Coragem diante as dificuldades. Eu Maria Rosa Mística-Rainha da Paz, caminho com vocês e
desejo que vocês encontrem a paz e o amor que vem de Meu Filho Jesus. Abençôo neste dia especial
dedicado a minha filha Catarina de Alexandria, todos aqueles que estão ajudando os meus filhos
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desabrigados por causa das cheias de Santa Catarina. Vivam as minhas mensagens. Testemunhe o Meu
Amor por vocês. Amado filhos paranaenses, rezai e rezai muito. Não estais longe dos castigos da natureza.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Obs: 25 de novembro dia de Santa Catarina de Alexandria, padroeira do estado de Santa Catarina.
Mensagem de Nossa Senhora - (27/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Nossa Senhora das Graças
Queridos e amados filhos, recordai Comigo a minha aparição a Minha querida filha Catarina Labouré em
Paris no ano de 1830.
Era sábado, nas primeiras horas do dia, Catarina estava na capela em profunda oração; quando Eu a
Imaculada Conceição lhe apareci com as mãos estendidas sobre o globo terrestre.
Convido-os mais uma vez, a fazer uso da medalha que fiz a conhecer a Catarina naquela manhã de sábado.
Amados filhos, segurem minhas mãos para que Eu possa sempre guia-los.
Eduardo meu filho, vede estes raios que desprende de minhas mãos?
Estes raios são o símbolo das graças que Eu alcanço de Meu Divino Filho para toda humanidade. Minhas
mãos estão cheias de graças especiais!
Estou aqui pronta para derramar copiosa graças sobre todos os meus filhos que aqui vierem. Amados
filhos, venham com confiança. Orem minhas crianças para que nenhuma graça seja desperdiçada.
Peço ao povo brasileiro que retornem a DEUS por meio do amor e não da dor. Arrependam-se dos seus
pecados enquanto a tempo. Rezem o santo rosário em família. Aqueles que rezarem o rosário, receberão
graças em abundância. Propagai a devoção do rosário. Trazei junto de si a Minha medalha milagrosa.
Acreditai firmemente no poder desta medalha.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (28/11/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, não cruzeis os braços diante das dificuldades.
Tende coragem em prosseguir diante de todas as tribulações. Não vos deis por vencidos. Rezai!
Trabalhai para que esta nação cresça na graça de Deus.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (29/11/2008) Itajaí-SC
Amados, é com muita tristeza que dito esta mensagem. Se a humanidade não se voltar para Deus, o pior
esta por vir. Já transmiti centenas de mensagens pedindo que os meus filhos desta nação abandonem a
vida de pecado e retornem a Deus por amor. Poucos têm correspondido este meu pedido. Até mesmo
diante de situações difíceis, vocês não chamam por Deus. A falta de oração tem deixado os vossos corações
gélidos. Rezai meus filhos. Na oração tereis a certeza da vitória.
Em 1992 pedi para que esta nação fosse solidária. Que ajuda-se uns aos outros diante das dificuldades.
Alegro-me ao ver que há filhos com o coração aberto em ajudar o próximo. Ao povo catarinense peço que
haja mais amor para com o próximo e respeito para com as coisas de Deus. A vossa conversão contribuirá
para que este estado cresça na graça do Senhor. Desde 1995 o pecado do aborto se tornou a pior epidemia
neste estado, atraindo para vós a ira da natureza. Em 1996 em mensagem, alertei esta nação sobre o
desmatamento desenfreado que estava tento em todos os estados brasileiros. Nada foi feito para amenizar
esta catástrofe ecológica. O que temos agora neste estado? Tudo isso é a resposta da natureza para com a
ação do homem contra ela.
Amados filhos, não vos afasteis da graça de Deus.
Rezai, rezai...
Mensagem de Nossa Senhora - (30/11/2008) Itajaí-SC
Amados filhos, sem oração vocês continuarão a caminhar para a perdição.
Abri vossos corações para Deus enquanto a tempo. Estou aqui para ajudar-vos. Amados filhos, não
desanimeis diante das dificuldades, rezai.
Meus amados, não quero forçar-vos, mais vos peço; se não rezardes, dias difíceis virão para esta nação.
Deus tem dado sinais, mostrando que vocês estão se desviando do caminho do Senhor. Voltai para Deus
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enquanto há tempo. O que vos digo deve ser levado a sério. Muitas cidades deste estado não terão mais
condições de ser habitada.
Rezem, rezem, rezem.
Meus amados filhos do estado da Bahia, voltem para Deus enquanto a tempo...
Mensagem de Nossa Senhora - (01/12/2008) São José dos Pinhais-PR
Filhos meus, a oração deve ter prioridade nas vossas famílias.
É preciso muita oração para este fim de ano. Não vos esqueçais de rezar pedindo a Deus um ano de 2009
abençoado. Sejam bons uns para com os outros!
Aos meus filhos do estado do Mato Grosso, peço que rezem para amenizar a fúria da natureza contra este
estado. Rezai!
Aos meus filhos do estado de Goiás, peço-vos para afastai-vos de toda espécie de mal. Amai o Senhor em
primeiro lugar! Não ofendeis a Deus. Reconciliai-vos com Ele e sereis felizes já nesta terra.
Rezai, rezai.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (02/12/2008) São José dos Pinhais-PR
Eduardo meu filho, Eu sou o Senhor!
Amados filhos, atendei as súplicas da nossa Mãe Maria Santíssima feitas nesta nação.
Meus amados, não tendes mais tempo. Vivam as Nossas mensagens.
Os sinais estão vindo para vos alertar dos castigos que avizinha de vós.
Vigiai meus amados! Faça jejum e penitência.
Deixo-lhes a Minha paz.
Mensagem de Nossa Senhora - (02/12/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, sou a Rainha da Paz.
Filhinhos, não poderei ajudá-los diante das dificuldades se não rezardes.
É preciso que se consagrem ao Meu Coração e ao do Meu Filho Jesus.
Não desanimem, coragem! Desejo que se preocupem com a vossa alma.
Rezem, rezem minhas crianças. Permanecei mais em oração junto de Meu Jesus no Sacrário. Vivam as
Minhas mensagens no seu dia-a-dia.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo – (03/12/2008) São José dos Pinhais-PR
Meu pequeno lírio!
Alegro-Me quando olho para ti e vejo a tua preocupação com os teus irmãos...
Entristeço-Me em ver que muitos deles não estão colaborando para que estas mensagens cheguem ao
maior numero possível de meus filhos. Quem não ajuda não deve atrapalhar aqueles que estão
colaborando nesta obra em salvar almas.
Como Me alegrariam se todos trabalhassem juntos conquistando almas para Mim.
O Meu sopro quebrara toda dureza existente nesses corações...
Aos Meus sacerdotes que são injustiçados, não tenham medo. Eu o Senhor reconheço o vosso esforço.
Divulgai estas mensagens. Defendei as no meio dos vossos irmãos.
Peço aos Meus filhos mineiros (Minas Gerais), que rezem. Não vos deixei levar por seduções do maligno. A
vossa salvação esta em Minhas Mãos!
Crede em Mim e tereis tudo. A água lavará o pecado de muitas cidades mineiras. Vigiai e orai, pois não
sabeis quando o ladrão vem...
Mensagem de Nossa Senhora - (03/12/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos! Sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Continuem a rezar o santo rosário. Não espere o mal acontecer para depois rezarem. Esta nação precisa de
remédio e o rosário é um deles.
Filhinhos, caminhem para luz. Afastem-se das falsas filosofias enquanto a tempo. Vocês não podem servir a
Deus e ao mundo. Vocês devem escolher um só caminho. O Céu ou a condenação!
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Aos meus filhos do estado do Rio de Janeiro, peço-lhes que rezem em família. Que vão à missa e perdoem o
próximo!
A Minha presença em Natividade deve ser respeitada pela Igreja. Fazei uso da água abençoada.
Aos meus filhos da cidade de Campinas, peço-lhes que respeite os sacramentos. Que rezem pelos
sacerdotes e pelos jovens.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (04/12/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, Deus escolheu esta nação de modo especial aqui em São José dos Pinhais para Eu sua Serva
se manifestar de forma extraordinária.
Amados, aproximai-vos dos sacramentos enquanto a tempo. Filhinhos, se querem crescer na fé, começai
hoje mesmo a rezar. Sem oração não tereis vitória! Sem vitória não tereis conquistas. Por isso, rezem,
rezem.
Abri vossos corações a Mim que sou sua Mãe.
Filhinhos, porque há tanta resistência para com as minhas mensagens? Chega de tantas ofensas a esta
Mãe. Meu Divino Filho se entristece com a dureza dos vossos corações. Afastai-vos do pecado enquanto a
tempo.
Não fiqueis parados. Começai hoje mesmo a trabalhar para Deus, divulgando estas mensagens. Avante sem
medo minhas crianças. Estou aqui e intercedo por cada um de vós. Esses sinais que aqui estão
acontecendo, estão servindo para aumentar a fé e a confiança de muitos de meus filhos. Quem crer não
precisa desses sinais. Por isso rezem!
Agradeço aos meus filhos prediletos que visita este Meu santuário.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (05/12/2008) São José dos Pinhais-PR
Amados filhos, neste dia convido-os a rezarem para se preparar para o dia 08 de dezembro. Rezem o
rosário com o coração cheio de amor. Convido-os também a se confessarem para estar aqui em meu
santuário com o coração arrependido. Perdoem o próximo e a sim mesmo. Afastai-vos daqueles que
semeiam a calunia e desejam o mau do próximo. Sejam caridosos com o próximo em qualquer lugar e
situação. Rezem, rezem, rezem.
Aos meus filhos de Santarém peço-vos:
Adore o Meu Divino Filho Jesus na Eucaristia. Que os seus corações sempre estejam abertos para acolher
Jesus. Rezem o rosário em vossos lares para encontrarem a paz tão deseja. Rezem pelos meus jovens e
pelos meus filhos sacerdotes. A violência tem se espalhado entre os meus jovens e suas almas estão se
perdendo pelos caminhos das trevas. Rezem por eles meus filhos.
Amados filhos, renunciem aos divertimentos do mundo. Renunciem ao inimigo e serão Meus filhos
amados, resgatados pelo amor de Jesus, através de Mim a Virgem de Nazaré.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (06/12/2008) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, nesta noite Eu vossa Mãe; desejo que rezem com o coração este rosário por esta nação.
Minhas mensagens devem ser levadas a sério. Os sinais estão ai para que todos acreditem em minhas
mensagens. É preciso abrir-se a graça de Deus enquanto há tempo meus filhinhos. Continuem a rezar o
rosário durante a vigília dos sábados. Rezem, rezem! A todos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo.
Mensagem de São Gabriel - (08/12/2008) São José dos Pinhais/PR
Caríssimos, Eu o Anjo da Anunciação, venho estar no meio de vós neste dia de festa a nossa amada Rainha
dos Céus a Celeste Comandante Maria Santíssima.
Estou aqui para convidá-los a refugiar-se dentro do Imaculado Coração de Maria.
Maria Santíssima é Cheia de Misericórdia. Sede obediente aos seus apelos para sentir Sua existência Divina.
Maria Santíssima é a Estrela que brilha diante deste grande exército em batalha.
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Sejam filhos obedientes da Rainha vossa Mãe. Ela é a Rainha da Paz. Rainha dos Pobres a Cheia das Graças.
Louvem a Maria Santíssima neste santuário, Ela tem derramado o Seu Amor que é a ligação do Amor de
Deus para todos os que precisam de Suas graças.
Receba neste dia a mensageira do Senhor a Virgem da Rosa Mística. Ela é a Rainha das Famílias a Mãe do
Divino Amor. Vivam suas mensagens no dia-a-dia.
Maria Santíssima tem revelado os seus segredos nestas aparições. Ela tem vindo do Céu para acalmar os
corações desiludidos e cheios de desesperança. Faça desta Mãe sua primeira amiga.
Amados, confie o teu coração sofrido e amargurado a esta Mãe e receberas de Deus a tua recompensa.
Abandone-se em seus braços.
Peça o Seu socorro para que tu possas caminhar seguro para a vitória.
Maria Santíssima vem interceder por cada filho. Chamai por esse nome: “Maria Santíssima”. Ela te ampara
na tristeza e vem participar de tua alegria. Decida teu coração para a Mãe de Jesus e tua Mãe. É Mãe de
todos, Mãe Amável, embora muitas vezes rejeitada por seus filhos.
Neste Natal, Maria Santíssima quer entrar em cada lar para da à luz ao Menino Deus. Coroam Maria
Santíssima em suas vidas.
Fiquem na paz do Altíssimo.
Mensagem de Nossa Senhora - (09/12/2008) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, neste dia Eu a Rainha da Paz, lhes peço que rezem com amor o rosário pela região sudeste do
Brasil. Amados filhos, aproveitem este tempo de graças que o Senhor esta concedendo por meio das
minhas intervenções aqui em São José dos Pinhais.
Esta nação deve retornar a Deus enquanto a tempo. Muitos de meus filhos brasileiros têm se afastado do
caminho do Senhor. Procurem à paz e a oração meus amados filhos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (11/12/2008) Itajaí/SC
Filho meu, neste dia Eu a Imaculada Conceição Rainha da Paz, abençôo a todos que com o coração aberto,
tem divulgado estas minhas mensagens. Minhas mãos ainda estão a derramar copiosa graças sobre todos
os meus filhos catarinenses. Façam penitência e rezem em família. Venho a este estado como Rainha da
Paz - Medianeira de Todas as Graças, para convidá-los a paz. Desejo também que se reconciliem com Deus
e com o próximo enquanto a tempo.
Rezem, rezem, rezem.
Mensagem de Nossa Senhora - (12/12/2008) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, neste dia dedicado a Chama do Meu Amor, quero Eu a Virgem de Guadalupe abençoar a
todos os meus filhos que estão contribuindo para que estas mensagens cheguem ao maior número possível
de meus filhos. Também os convido a rezarem por aqueles que combatem estas aparições. Rezem para que
a Chama do Meu Amor possa tocar esses corações endurecidos pela falta de amor. Amado filho, a falta de
fé tem se alastrado por esta nação...
Mensagem de Nossa Senhora - (14/12/2008) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, exorto-vos a oração e ao sacrifício.
Amados, reconciliai-vos com o próximo para sentires em paz quando rezardes.
Amados, o Anjo Ceifador esta a passar pela região sudeste e norte deste país.
Rezem, rezem.
Em mensagens avisei que o Anjo passaria nas cidades onde Eu a Celeste Comandante havia aparecido. Ele
mostraria o poder do Senhor...
Vivam as minhas mensagens enquanto a tempo.
Mensagem de Nossa Senhora - (15/12/2008) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a oração deve ter prioridade em vossas vidas. A oração feita com fé os leva a uma intima
união Comigo e com o Meu Divino Filho Jesus. Meus amados, como querem que suas vidas mudem se não
rezam? Meus filhos, unam-se em oração por esta nação. Rezem muito... O estado do Amazonas também
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sofrerá com a revolta da natureza. As águas também mostrarão a sua força diante dos homens. Tende
confiança na Misericórdia Divina. Arrependei-vos de seus pecados e voltai para o Senhor. Sede obediente
as Leis de Deus. Vós sois responsáveis pelos castigos vindouros...
Mensagem de Nossa Senhora - (16/12/2008) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, Eu vossa Mãe vos peço para não se afastarem de Deus.
Hoje venho para convidá-los mais uma vez a conversão. Rezem meus filhos!
Filhos meus, deixai os vícios e as supertições que os leva a ruína. Voltai a Deus enquanto a tempo. Aos
meus filhos do estado de Minas Gerais, peço-vos para não desanimarem diante da fúria da natureza. Peço a
cada um que abri o vosso coração e escutai as minhas mensagens que Eu a Imaculada Conceição Rainha da
Paz, tenho a transmitir por meio deste servo.
Amados filhos, estai atentos. Rezai, rezai.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (17/12/2008) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou a Imaculada Conceição - Virgem do Rosário.
Amados, o tempo para a vossa conversão já está quase esgotado. Entregai-vos a vossa vida a Deus
enquanto a tempo. Coloquem em prática estas mensagens que tenho transmitido a este meu filho
Eduardo. Ao longo desses 20 anos que tenho vindo a terra, tenho convidado a cada um de vós a conversão.
São poucos os que estão vivendo estas mensagens no seu dia-a-dia. Sou a vossa Mãe e Estou preocupada
com a conversão de cada um de vós.
Amados, continuem a rezar o rosário todos os dias. Não se afastem da oração. Rezem, rezem!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (18/12/2008) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, convido-os a rezarem pela paz!
Não desperdiceis o vosso tempo com fofocas e julgamentos.
O pecado se alastra sobre esta nação, é preciso correr contra o tempo.
Rezai pelos sacerdotes, rezai pelas almas do purgatório.
Rezai, rezai, rezai.
Mensagem de Nossa Senhora - (19/12/2008) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, leiam estas mensagens com atenção. Peçam ao Espírito Santo clareza para compreender as
minhas mensagens. Rezem, rezem!
Vivam estas mensagens no dia-a-dia. Dêem bom testemunho ao próximo.
Rezem pelos jovens e pelas crianças. Elas são o futuro desta nação.
Leiam à mensagem do dia 17/07/2008. O Anjo Ceifador esta passando nas cidades onde Eu apareci aqui no
Brasil. Reparem todo desprezo para com as minhas visitas nestas cidades...
Meditem a mensagem do dia 01/10/2008 meus queridos filhos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (20/12/2008) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, obrigada por compreender as Minhas aparições aqui no Brasil. Tu bem sabes que o ciclo das
Minhas aparições encerou antes do ano 2000. Em 1989 e 1990 revelei a ti os locais das Minhas verdadeiras
aparições aqui nesta nação. Visitei todos os estados brasileiros desde 1929 para convidá-los a conversão.
Rezem, rezem meus filhos.
Sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Rezem pelos sacerdotes, rezem pelos jovens e pelas almas do purgatório.
Ao clero desta nação, peço que rezem pelo Papa. Que dêem bom exemplo de sacerdote e bom testemunho
de Meu Divino Filho Jesus.
O Brasil ainda é um país cheio de bênçãos. Em muitos paises há martírio de sacerdotes dando a vida em
nome de Jesus Cristo. Meditem nessas Minhas palavras. Sou a Rosa Mística, Mãe da Igreja!
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Não combatem as Minhas manifestações. Vão os locais das manifestações rezando, pedindo ao Espírito
Santo a Luz da Sabedoria. Se rezardes, terás discernimento para com as Minhas manifestações.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (20/12/2008) São José dos Pinhais/PR
Meu pequeno lírio, adora-Me nesta hóstia consagrada*. Amado, oferece estas tuas orações para o Brasil.
Amados filhos desta nação, buscai em Mim que sou a vossa salvação. Aos meus sacerdotes, peço para
darem bons exemplos diante dos fiéis. Peço aos meus sacerdotes e a toda autoridade da Minha Igreja; para
tomarem uma atitude diante do descaso que estão fazendo com o Meu Nome nos programas de TV. O
desrespeito para com os sacramentos está aumentando a cada dia. Vários programas de TV esta sendo um
veiculo de destruição para a família e de chacota para vocês mesmo. Amados, a taça da Minha Misericórdia
se esvazia por falta de reparações, orações e obediência. Não caem nas armadilhas do adversário. Estejam
atentos meus amados! Deixai-vos conduzir pelo Meu Amor. Rezai e vigiai! Arrependei-vos, pois vos resta
pouquíssimo tempo para a conversão.
* Hóstia transladada por São Miguel colocada nas mãos da imagem de Nossa Senhora durante a missa do
dia 31/12/2000 no santuário de N.Sra. Rosa Mística.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (21/12/2008) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, os vossos joelhos tem que se dobra diante da Minha presença na Hóstia Consagrada. Todo
joelho dobra-se no Céu, na Terra e até no inferno. Amados, a conversão para a humanidade esgota-se...
Amem a Minha Mãe e respeite o carinho que Ela tem por cada um de vós. Não desprezem as suas
mensagens e seus sinais. Para aqueles que desprezam Minha santa Mãe falo o mesmo que Eu disse a
Cafarnaum: “Acaso achas que serás exaltado até o mais alto dos Céus? Pelo Contrario, serás abismado até o
mais fundo do logo do fogo.” Amados, trabalhem juntos divulgando estas mensagens. Olhem para estas
abelhas que há nesta capela. Todas elas trabalham juntas, todas harmoniosamente trabalham para a
construção da colméia. Vinde a Mim minhas ovelhinhas.
Mensagem de Nossa Senhora - (22/12/2008) São José dos Pinhais/PR
Paz, paz, paz!
Amados filhos, rezem pela paz. Rezem para obterem a paz em seus corações e em seus lares. Sejam
instrumentos da paz por onde andares.
Sou a Rainha da Paz, a Imaculada Conceição.
Mensagem de Nossa Senhora - (23/12/2008) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, neste dia convido-os a serem anunciadores destas mensagens. Divulguem-nas para que todos
saibam que Deus os ama e deseja a conversão de cada um. Rezem para que estas mensagens sejam
sementes de Amor e de conversão.
Amem ao próximo e a sim mesmo.
Sou a Mãe do Amor, sou a Rosa Mística - Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (24/12/2008) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, com grande amor transmito esta mensagem a este meu servo para que todos saibam que
Deus os ama. Amados filhos, nesta noite, dou-lhes o Menino Jesus e coloco em seus corações. Abram a esta
graça que o Altíssimo tem a dar por meio desta Mãe.
Filhinhos, abram lugar ao menino Jesus em seus corações. Sejam manjedoura para acolher o Príncipe da
Paz.
Amados, abram à porta de suas casas e deixa à Sagrada Família adentrar.
A todos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (25/12/2008) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, hoje é dia de alegria.

172

Eu a Rainha da Paz, agradeço a todos os meus filhos que ao longo deste ano, contribuíram para que estas
mensagens fossem divulgadas. Hoje muitos de vós cumpriram a sua missão. Amem ao próximo meus filhos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (26/12/2008) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia convido-os mais uma vez a se decidir em que caminho queres seguir. Já vos
apontei o caminho da salvação, o caminho do Senhor. Rezem meus filhos para encontrardes o caminho do
Senhor.
Convertam-se, convertam-se enquanto a tempo. Não deixeis para amanhã a vossa conversão. Comecem a
fazer a diferença neste mundo conturbado pelo materialismo...Afastem-se do pecado e retornem a Deus.
Filhos meus, comecem o novo ano com paz interior e disposição em servir a Deus. Amem a Deus e ao
próximo!
Obrigada por corresponderem aos meus apelos neste ano de 2008.
Neste dia abençôo de forma especial todos os meus filhos que neste ano visitaram este Meu santuário da
Rosa Mística aqui em São José dos Pinhais.
Aos meus filhos sacerdotes que aqui estiveram, abençôo a vossa missão para prosseguirem no caminho do
Meu Filho Jesus. Obrigada por falarem bem desta Mãe e também por darem bons testemunhos de vida.
Rezem, rezem meus amados filhos prediletos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (27/12/2008) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia mais uma vez abençôo todos aqueles que ao longo desses 10 anos
testemunharam as Minhas lágrimas nesta imagem da Rosa Mística *. Também agradeço aos meus filhos
por divulgarem as Minhas mensagens pedindo a conversão. Saiba meus amados que ao longo desses anos,
tenho intercedido por cada um. As Minhas lágrimas segaram muitos demônios. Quantos já passaram por
aqui e não quiseram testemunhar as Minhas lágrimas. Leiam as Minhas mensagens e verão o que Estou a
dizer.
Rezem o terço das lágrimas.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
* No dia 27 de dezembro de 1998 a imagem de N. Sra. Rosa Mística começou a derramar lágrimas,
encerrando no dia 08 de dezembro de 2006.
Mensagem de Nossa Senhora - (29/12/2008) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia quero Eu vossa Mãe a Rainha da Paz, convida-los a rezarem mais uma vez por esta
nação. É preciso filhos meus abrir-se ao Amor do Senhor. Vivam em harmonia entre si e também com a
natureza. A natureza tem se voltado contra o ser humano de maneira agressiva. É preciso se conscientizar e
parar de agredi-la.
Aos meus filhos catarinenses, peço que rezem e vivam as minhas mensagens ditadas a este meu filho. As
mensagens direcionadas a este estado estão se cumprindo. É preciso descruzar os braços e trabalhar na
obra do Senhor.
Mensagem de Nossa Senhora - (31/12/2008) Monte Castelo/SC
Amado filho, alegro-Me com a tua presença neste estado.
Filhos meus, mais uma vez quero Eu a Rainha da Paz, agradecer a todos os meus filhos que neste ano que já
chega ao fim, por terem correspondido aos meus apelos. Derramo Minha benção maternal em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Rezem meus filhos para encontrarem a paz em vossas famílias. Rezem pelos jovens e também por aqueles
que ainda não amam a Deus em primeiro lugar.
Vivam as minhas mensagens no dia-a-dia. Amo a todos.

Mensagem de Nossa Senhora - (05/01/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste ano de 2009, mais uma vez convido-os a mudarem de vida pela alegria. É preciso se
voltar para Deus enquanto a tempo. O relógio do Senhor corre e para muitos resta pouco tempo. Peço aos
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meus filhos dos estados do Amazonas, Piauí, Maranhão, Rio de Janeiro e Minas Gerais, para rezarem e
amar a Deus sobre todas as coisas. Deus mandara sinais para mudarem de vida. É preciso ir à missa com
mais freqüência e perdoar o próximo com amor. Deus acolhe com alegria o filho arrependido.
Rezem, rezem, rezem.
Mensagem de Nossa Senhora - (06/01/2009) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Neste dia quero que recordes Comigo a aparição da Minha imagem para ti no dia 06 de janeiro de 1983 em
Itajaí.
Quanta alegria para esta Mãe quando tu recolheste a Minha pequena imagem entre os capins do pequeno
quintal da tua nova casa. Naquele momento o Senhor escrevia uma linda estória de amor e de esperança
para esta nação.
O teu sim, deu sentido a humilde e a paz entre os teus irmãos. Alegra-te filho meu, a semente foi plantada
desde aquela primeira quinta feira do mês de janeiro.
Amado filho, a tua entrega fez com que o Senhor deposita-se toda confiança em ti para esta missão
Amado, este ano será um ano de graças e de bênçãos particularmente para aqueles que colocarem as
Minhas mensagens em prática no dia-a-dia.
Amados filhos, agarrem-se no rosário; não solte em momento algum. Rezem, rezem, rezem esta poderosa
oração.
Amados filhos, esforcem-se por viverem em estado de graça. Não percam mais tempo meus filhos.
Não tenham medo das dificuldades, Eu estou convosco.
Eu os amo meus filhos!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (07/01/2009) Curitiba/PR
Queridos filhos, neste dia convido-os mais uma vez a rezarem por esta nação de modo especial por aquelas
cidades que estão sofrendo com a fúria da natureza. É preciso se conscientizar que a humanidade esta
sofrendo porque o passado o homem agrediu a natureza e hoje ela esta se voltado contra vocês. Ainda a
tempo de amenizar muitos castigos meus filhos. Parem de agredir o planeta onde vocês vivem. Desejo que
perseverem nas orações! Aos meus filhos de Juiz de Fora, Muriaé e Itaperuna; peço-vos que rezem e façam
vigília de orações. As minhas mensagens precisam ser colocadas em prática no dia-a-dia. O Anjo Ceifador
também esta sobre estas cidades. Bahia, acorde enquanto a tempo meus filhos. Sou a Imaculada Conceição
Rosa Mística - Rainha da Paz a Virgem da Consolação a Mãe do Amor.
Mensagem de São José - (07/01/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados Eu José venho estar com vocês neste lugar santo onde Maria Santíssima tem se manifestado aos
seus filhos para trazer sua mensagem de amor e de esperança.
Amados, orem pela paz. Orem pela paz em vossas famílias. Os vossos jovens correm perigos se vocês não
rezarem por eles. A falta de amor e de atenção tem feito de muito de jovens, presas para o maligno. Ajudeos enquanto a tempo!
Amados, recorrem a Minha proteção e na hora da morte serei o vosso advogado.
Amados, vivam as Nossas mensagens. Vivam o amor em família. Respeitem uns aos outros e sereis felizes.
Mensagem de Nossa Senhora do Rosário - (08/01/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, escutai-Me. Sou a Imaculada Conceição Rainha do Rosário. Filhinhos, procurai viver estas
Minhas mensagens que ao longo desses anos tenho transmitido com tanto carinho a esta nação brasileira.
Filhos meus, desejo ver-vos todos felizes juntos de Mim.
Amados filhos, abracem com confiança a divulgação destas mensagens. São graças que precisam ser
levadas a todos os estados brasileiros.
Amados filhos, a Grande Pedra do Altar central do cristianismo, será removida pelo povo da palestina. A fé
de muitos cristãos será testada e a criança inocente será sacrificada. Rezai meus amados para não serem
iludidos pelo adversário.
Ficai todos na paz de Meu Divino Filho Jesus.
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Mensagem de Nossa Senhora - (11/01/2009) São José dos Pinhais/PR
Oração, sacrifício e penitência vos peço hoje.
Amados filhos, neste dia convido-os a rezarem com amor pelos sacerdotes.
Sou a Rosa Mística, Mãe da Igreja. Amados filhos, peço-vos para rezarem pelos sacerdotes que ainda não
compreendam a Minha vinda nesta nação. Tenho visitado o Brasil, para restaurar as almas consagradas.
Grande é a Minha preocupação pelos Meus sacerdotes. Estes Meus filhos correm o perigo de negar o Meu
Filho Jesus. Muito Me dói ver a ruína em que se encontra a Igreja aqui no Brasil. Muitos sacerdotes
caminham para destruição. A calunia e a luxuria tem levado muitos deles para o inferno. Muito de Meus
filhos sacerdotes, continuam a dar mal testemunho. Amados filhos sacerdotes, afastai-vos das falsas
filosofias enquanto a tempo. Amados, não vos afasteis de Deus. O Anjo da Palma, esta a visitar muitos de
Meus filhos prediletos. Voltai para Deus enquanto a tempo meus filhos sacerdotes.
Sou Maria - Rosa Mística.
Mensagem de Nossa Senhora - (12/01/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, convido-os mais uma vez a rezarem por vossas famílias.
Rezem unidos o santo rosário para encontrarem a paz para os vossos corações e para as vossas famílias.
Estou aqui para pedir que mudeis de vida enquanto a tempo. Que volteis a Deus por amor. Sem o amor, só
reinarão as divisões, o ódio e a injustiça. A Igreja de Jesus se acha em divisão, pois, não há amor sincero
para uni-la.
Amados filhos, buscai a paz com o amor sincero.
Que neste dia dedicado a Chama do Meu Amor, que vocês possam se sentir amado por Deus. Amai, amai!
Mensagem de Nossa Senhora - (15/01/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a vossa presença aqui em Meu santuário é para Mim motivo de alegria. Convido-os a virem
com mais freqüência a este lugar santo que o Pai escolheu com tanto carinho para Eu a sua Serva, vir a esta
nação, para transmitir os seus últimos apelos à humanidade.
Filhos, Estou aqui para auxiliá-los a encontrarem o verdadeiro caminho da paz e do amor. Amai e deixai ser
amado por Mim.
O Brasil precisa urgentemente de amor. Eu vos amo de maneira extraordinária e por isso Estou aqui de
braços abertos. Acolhei com carinho estas Minhas mensagens que aqui tenho deixado ao longo desses
anos.
Mensagem de Nossa Senhora - (22/01/2009) Curitiba/PR
Amados filhos, convido-os mais uma vez a rezarem pela paz. Rezem, rezem, rezem.
Desejo que rezem e convidem todos a rezarem pela paz. Juntos construirão um mundo cheio de amor e de
paz. Divulguem estas mensagens por onde passarem.
Sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Mensagem de Nossa Senhora - (26/01/2009) Curitiba/PR
Amado filho, a paz do Meu Divino Filho Jesus esteja contigo.
Eduardo meu filho, alegra-te diante daqueles que Me perseguem.
Filho meu, quando tiveres fraco e a dor parecer te derrubar e não mais poder suportar, sabes que Eu e Meu
Jesus estaremos contigo e em Nós podes confiar. Filho meu, não deixa sua fé se abalar por aqueles que se
diz ser teu amigo e só querem tua intercessão... Afasta-te deles e deixa que o Anjo da Palma tome conta de
cada um deles.
Eduardo filho meu, o mar esta se abrindo para aqueles que fazem a vontade de Meu Divino Filho. A vitória
é certa para aqueles que obedecem aos apelos do Senhor. Tenha fé filho meu! Amado filho, muitos ainda
acusam o Meu Jesus e o açoitam.
Eduardo filho meu! O Meu Jesus te chama de pequeno Lírio, pois estais diante do exército por Mim
comandado. A vitória já chega filho meu. Muitas barreiras estão caindo e o grande exército já esta
passando pela grande muralha.
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Amados filhos, coragem, não desistem diante as dificuldades. O Meu Jesus acalma todas as tempestades do
dia-a-dia. Tenham confiança!
Louvem a Deus diante das tribulações e não desanimem. As mascaras estão caindo e os fariseus estão
aparecendo. Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (27/01/2009) São José dos Pinhais/PR
Meu pequeno Lírio a Minha paz esteja contigo.
Eduardo minha alma carente! Estais diante Daquele que tudo pode.
Filho meu, Eu sei quais são os teus gemidos e tuas dores. Já compartilhamos estas dores juntos. Eduardo
chore tuas dores para Mim e não mais para os teus irmãos. Há uma grande diferença entre você e eles. Eles
ainda estão longe da margem. A muitas tempestades que virão e muitos não suportarão. Sede paciente
minha criança. Sede corajoso diante dos Meus adversários. Eduardo meu filho, já te falei: chore para Mim.
Tuas lagrimas Me comovem pequeno Lírio. Chore para Mim e para Minha santa Mãe. Só Nós podemos te
consolar.
Meus filhos, a vitória é certa para aqueles que colocam as Minhas Leis em prática.
Filhos Meus, deixem à maldade e vivam o Amor. Afastam-se daqueles que só criticam e desejam a ruína do
próximo. Não julgueis para não ser julgados!
(neste momento Nosso Senhor passsa um recado para um servo da cidade de São Paulo)
Dou-vos a Minha paz.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (28/01/2009) Curitiba/PR
Amados, Eu o Senhor os liberto de todas as amarras que os aprisionam.Eu aceito a todos e também faço
festa para aquele filho que volta para Mim. A muitos filhos pródigo que já estão voltando... Sou o mesmo
Jesus de ontem, de hoje e para todos os séculos.Amados, meus servos obedientes aos Meus apelos; não
tenham!
Os caluniadores cairão e com eles todas as máscaras cairão juntas.
Amados filhos, é preciso louvar diante as dificuldade. Amados, venham a Mim com o coração aberto.
Entreguem os vossos corações para que Eu possa fazer morada neles. Dêem – Me permissão! Deixem que o
Meu Amor toque os seus corações. Amai e deixai ser amado.
Dou-vos a Minha paz.
Mensagem de Nossa Senhora - (29/01/2009) Curitiba/PR
Amados, não há Deus maior que o nosso Deus.
Amai a Deus sobre todas as coisas. Afastai-vos das superstições e das falsas filosofias. O inimigo está a
armar varias ciladas para vos enganar e tira-los do caminho do Senhor. Rezai, rezai, rezai.
Quantas maravilhas o Senhor fez cada um de vocês. Fez a terra e nela, pois seres vivos para habitar. Hoje só
sobrevive quem é mais forte. Fez as arvores e hoje ela esta sendo destruída por muitos de vocês. Fez o mar
e nele colocou varias espécies de peixes e muitos já estão extintos. Deus fez o ar e a cada segundo vocês
depositam gazes tóxicos. Todo mal que é praticado para este planeta, será voltado para esta e para a
próxima geração. Pensem bem meus amados antes de agredir este planeta. Comecem por vocês a fazerem
à diferença e a defender esta nação.
Amados, voem para Deus enquanto a tempo. Vocês não são nada sem Deus. No fim todos passarão pelo
Portal e ai sim, vocês verão quais foram as suas obras aqui nesta terra. Comecem hoje mesmo a praticá-la!
Sou Maria a Mãe de Jesus a Imaculada Conceição Aparecida.
Mensagem de Nossa Senhora - (02/02/2009) Palmeira/PR
Amados filhos, sou a Imaculada Conceição.
Não se cansam de rezar pedindo a paz para a humanidade. Rezem com confiança do rosário! Continuem a
rezar as orações que Eu lhes ensinei ao longo desses anos. Segurem as minhas mãos para que Eu possa
sempre os guiar. Neste dia faço descer sobre vós uma chuva de bênçãos de modo especial para esta cidade.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Obs: o dia na cidade amanheceu lindo...e no fim da tarde caiu uma forte chuva.
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Mensagem de Nossa Senhora - (05/02/2009) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, sou vossa Mãe a Rainha e Medianeira de Todas as Graças. Amados filhos, chegou
à hora da Mãe Imaculada! Chegou a hora de mostrar a todos os meus filhos a Minha presença no meio de
vós.
Amados, deveis abrir vosso coração ao Meu Filho Jesus enquanto a tempo. É tempo de conversão!
Arrependei-vos dos vossos erros e voltai para o Senhor. A conversão leva tempo e vós não podeis perder
mais tempo com coisas deste mundo.
Rezai, rezai!
Mensagem de Nossa Senhora - (08/02/2009) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, é com muita alegria que Eu a Rainha da Paz, venho até vós para abençoá-los e dizer-lhes que
Deus os ama muito.
Filho meu, propagai estas mensagens que o Céu esta a ditar com tanto carinho. É preciso colocá-las em
praticas no dia a dia. Divulga sem medo por onde passares. Entregai a Mim os vossos pedidos que Eu vossa
Mãe os entregarei ao Meu Jesus. Muito Me alegra por vê-los hoje aqui em tão grande numero neste dia
dedicado a minha filha Josefina Bakhita.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (10/02/2009) Palmeira/PR
Queridos e amados filhos, venho do Céu nesta noite para convidá-los a rezarem uns pelos outros, afim de
que o Senhor possa curá-los de maneira toda especial.
Filhos meus, sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz e Mãe Rosa Mística.
Filhinhos, rezem com o coração o santo rosário em família. A oração deve ter prioridade em suas vidas.
Amo a cada um de vós de modo todo especial.
Nesta noite Me alegro com a presença de cada um de vós hoje aqui. Cada um tem colaborado para o Meu
triunfo nesta nação. A partir de hoje esta cidade não será mais a mesma. Aqui quero ser chamada de
Imaculada Conceição Rosa Mística.
Filhos meus, propague esta devoção a todos. Dêem bons testemunho de filhos meus. Amo vos, amo vos.
Rezai pelos sacerdotes e pelas almas consagradas. Rezem, rezem!
Com todo Meu amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Obs: nesta noite a imagem de Nossa Senhora Rosa Mistica do grupo de oração das casas,recebeu um lindo
manto e uma linda coroada de pedras semi-preciosas.

Mensagem de Nossa Senhora - (12/02/2009) Ponta Grossa/PR
21 ANOS DE APARIÇÕES
Amado filho, neste dia quero Eu vossa Mãe abençoa-lo e dizer que Eu o amo muito. Filho meu, continuai
perseverando nas orações. Quero agradecer o teu sim ao meu chamado ao longo desses 21 anos que tenho
vindo a terra para transmitir as minhas mensagens. A humanidade tem presenciado a minha intervenção
de maneira extraordinária.
Filho meu, continuai a rezar pelos meus sacerdotes a fim de que eles possam aceitar as minhas
manifestações.
Filho meu, peço que continue a crescer cada vez mais no amor e na confiança.
Amados filhos, rezem e propague estas mensagens que tenho confiado a este meu servo desde 1988. São
graças que não podem ser desperdiçadas.
Continuem a rezar o rosário para serem humildes. Desejo que cada um sinta o Meu amor neste dia
também dedicado a CHAMA DO MEU AMOR.
Vivam as minhas mensagens amados filhos. Deixem-se guiar por Mim que sou vossa Mãe a Rainha da Paz e
Medianeira de Todas as Graças.
Abandonem se nas mãos do Senhor!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (16/02/2009) São José dos Pinhais/PR
Minha criança, alegra-te, pois os meus olhos estão sobre esta nação e nada deixarei passar em branco. Não
temas! Segue em frente meu pequeno Lírio.
Amados do Meu Sagrado Coração, abram seus corações ao Meu amor. Amados, não permitam que o
inimigo jogue poeira nos seus olhos para cegá-los e os impedir de ver o Meu amor. Não permita que falem
mal de Minha santa Mãe. Não se separem de Mim. Rezem com o coração!
Vivam em harmonia em vossos lares. O inimigo de varias maneiras quer separá-los de Mim. Se rezarem
com amor e confiança, a vitória será vossa.
Não dêem ouvidos a calunias, pois para estes; o inferno já esta reservado se não se arrependerem em
tempo.
Se afastem daqueles que semeia discórdia e só quer o mal do próximo. Rezem por eles para que se
arrependam de seus erros e retornem a Mim o mais breve possível. Sou Jesus!
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (17/02/2009) São José dos Pinhais/PR
Meu pequeno Lírio, tens a Minha benção!
Amados filhos, amai uns aos outros. Amar o próximo é também rezar por aqueles que nos perseguem. Sou
o Amor infinito!
Saiba meus queridos, que o nosso adversário já se acha derrotado e é por isso que ele tenta de varias
maneiras impedir que vocês sigam em frente na evangelização e na reza do santo rosário. Assim como Eu
tenho servos fieis, satanás também tem os seus que semeiam discórdia, fofocas e calunias. Quando é
prestada uma homenagem a Minha santa Mãe, satanás se enfurece com os meus escolhidos. Quando se
coloca em pratica um pedido de Minha Mãe, o inimigo já começa a perder suas forças e o triunfo de Minha
amada Mãe cada vez mais é glorioso nesta humanidade. Por isso filhos amados, sede obedientes aos
Nossos apelos. Vivam as Nossas mensagens já deixadas ao logo desses 21 anos.
A todos vos deixo a Minha paz
Mensagem de Nossa Senhora - (17/02/2009) São José dos Pinhais/PR
Meus filhos amados, nesta noite venho lhes pedir orações pelo Papa Bento 16. Rezem, rezem com o
coração o rosário em grupo!
Meus amados, chegou a hora de proclamar a vitória sobre o mau. Coragem meus filhos, pois Eu estou
convosco embora não Me vejais.
Alegrai-vos minhas crianças, pois dias melhores estão por vir.
Não endureceis vossos corações com as duvidas, rezai somente!
Meus filhos, Eu sou a Comandante deste grande exército já em batalha.
Caminhai na estrada que vos tracei. Amo-vos, amo-vos!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (19/02/2009) Palmeira/PR
Amado filho, neste dia convido-os a viverem em harmonia com a natureza. Amados, se assim o fizerdes
terão dias felizes sobre a terra, caso contrario muitos irão chorar amargamente. Não cruzeis os braços
diante das maldades dos poderosos, pois seus reinados já estão desmoronando diante do Poder de Deus. A
humanidade esta para sentir o Poder de Deus. Nações proclamarão que Deus é o seu verdadeiro e único
Senhor. A irá de Deus não tardará em golpear varia nações. A Europa sofrera muito com o calor do sol e
varias cidades serão castigadas pelas enchentes. Rezai o rosário e família e vá à santa missa enquanto a
sacerdotes disponíveis. Rezai, rezai.
Mensagem de Nossa Senhora - (23/02/2009) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, neste dia convido-os a rezarem com confiança o rosário das Minhas Lágrimas que dei a
conhecer a minha amada filha Amália em 1930 aqui no Brasil. Saiba meus amados que este rosário tem um
grande poder contra as forças infernais. Onde ele é recitado, afugentas os demônios e o Poder de Deus se
faz presente no local. Este rosário tem o poder de alcançar a conversão e a libertação dos possuídos pelo
maligno. Este rosário é um tesouro que Eu e o Meu Divino Filho entregamos a humanidade por meio da
Minha serva irmã Amália de Jesus Crucificado assim como era conhecido pelos seus amigos na época.
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Amados, a vitória será grande e tornar-se-á conhecida por muitos. Rezai e divulgai esta devoção. Sou Maria
Rainha e Vitoriosa de todas as Batalhas. Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (25/02/2009) São José dos Pinhais/PR
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz.
Meus filhos, amo-vos, amo-vos! Amados, todo aquele que reza com confiança e com o coração, tem paz
em seu coração. Uma pessoa que semeia a discórdia só pode ter em seu coração trevas.
O Meu Coração não se cansa de derramar sobre vós o balsamo de Amor. Rezem Comigo o rosário das
Minhas lagrimas nesses dias e tereis recompensa.
Eu vossa Mãe, quero conduzi-los com amor a Jesus.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (26/02/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, hoje desejo convida-los a unirem-se em oração pelo continente Africano. Muitos de meus
filhos naquele continente morrem de fome sem ter algo para comer. Rezem, rezem, rezem.
As Minhas aparições naquele continente de modo especial em Kibeho e Mulevala anunciaram dias difíceis
para todo o território africano. Os meus filhos africanos devem interessar-se mais pelas coisas do Céu. O
Meu Coração enche-se de tristeza em presenciar meus pequeninos morrerem de fome e ate mesmo de
doenças contagiosas como é o caso da Aids.
Sou a Mãe do Amor a Virgem do Divino Pranto.
Mensagem de Nossa Senhora - (27/02/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, hoje insisto em Meu pedido de ontem para rezarem pelo continente africano. O Meu
pedido é que reconciliem-se entre si e com Deus o mais breve possível.
Amados, o Meu desejo é que abram seus corações a Mim que sou vossa Mãe para que Eu possa cuidá-los e
leva-los a Deus.
Amados filhos, com o coração cheio de amor por vocês, derramo-lhes a minha benção maternal.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (28/02/2009) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, Sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Neste ultimo dia do mês de fevereiro, quero Eu vossa Mãe agradecer-lhes por todo carinho dirigido a Mim
e também pelas orações feitas nos grupos de orações pedido por Mim. Não deixeis que o desanimo e nem
as fofocas destruía a obra do Senhor. Amados, não reclameis mais se a jornada é pesada, por mais que
cansardes, não esqueça das orações para completar a jornada do dia.
Aos casais, peço-lhes que se unam mais em oração. Peço-vos que vivais unidos para que a graça aconteça
por completo.
Amo-vos, amo-vos!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora - (01/03/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, convido-os hoje a acolherdes com amor as Minhas mensagens que aqui tenho transmitido
ao longo desses anos. Deus vos chama a serdes exemplo de verdadeiros cristãos.
Amados, aproximai-vos do sacramento da confissão. Uma boa confissão pode curá-los de muitos males.
Reconciliai-vos com Deus e com o próximo meus filhos.
Meus filhos, não vos afasteis do caminho que vos indiquei ao longo desses 21 anos que venho a terra.
Amo-vos, amo-vos!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (01/03/2009) São José dos Pinhais/PR
Meu pequeno lírio!
Sou Jesus, Sou vosso Mestre e vosso Salvador.
Amado, estais em Meus braços minha criança. Quem poderia amar-te mais do que Eu?
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Eduardo meu filho, o Meu sofrimento é o vosso e o vosso sofrimento é Meu, assim como também as
alegrias. Confiai, Sou um Deus de amor, de perdão e justiça. Os mansos e humildes de coração, terão a sua
recompensa.
Amados, mais uma vez vos falo: não façais para os outros o que para vós não quereis.
Deixo-vos a Minha paz.
Mensagem de São José - (01/03/2009) São José dos Pinhais/PR
Eduardo, tens a minha benção!
Amado, o pecado continua a se alastra por toda terra. As suplicas de minha amada esposa Maria
Santíssima, cada vez mais é ignorada por muitos.
O nosso adversário quer destruir toda a humanidade, semeando a inveja, ganância e a luxuria. Vigiai e orai
para não caíres em tentações amados!
Neste mês dedicado a Mim, os fiéis que honrarem o meu Coração Castissimo com orações e novenas
dedicadas a Mim, prometo a graça de viverem a pureza da alma, do corpo e uma boa morte. Os que
honrarem o meu nome em seus lares, a desgraça não se abatera em suas famílias.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Obs: Orações e terço a São José no site: http://oracoesdosantuario.zip.net ou no menu orações deste site
Mensagem de Nossa Senhora - (02/03/2009) Curitiba/PR
Amados filhos, neste dia de penitencia, quero Eu vossa Mãe a Rainha da Paz, convida-los a rezarem com
devoção o terço do Amor ensinado por Meu Divino Filho a minha filha Consolata. (terço pelas almas
ensinado por Nosso Senhor a Sóror Consolata Betrone em Turim-Italia).
Rezai com confiança este terço e propagai esta devoção. A cada jaculatória feita com amor, uma alma é
liberta do purgatório.
Rezem, rezem sem cessar este terço. Eu como sua Mãe, peço-lhes que escutem os
Meus apelos
vivendo-os em seus lares. Se rezarem com confiança satanás não terá poder sobre vocês.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Ver a mensagem do dia 23/10/2006 sobre este terço
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (02/03/2009) Curitiba/PR
Amado filho, ouça com atenção esta Minha mensagem.
Amado, divulga com urgência estas minhas mensagens que transmito a ti com o Meu Coração esmagado.
O Meu Sagrado Coração continua esmagado por ver os meus sacerdotes adormecidos pelo comodismo.
Uma densa treva cerca muito deles afastando-os de Mim. Amados sacerdotes, escutem a voz do seu
Pastor. Permaneçam fieis aos Meus ensinamentos. O Anjo da Palma esta sobre muito de meus sacerdotes.
A esses sacerdotes a Minha Divina justiça esta a pesar muito, caso não se arrependam sinceramente de
suas faltas.
Sou Jesus Nazareno!
Mensagem de São José - (02/03/2009) Curitiba/PR
Eduardo, neste dia de penitencia, uno-Me a vós em oração pela conversão dos pecadores e pelas almas do
purgatório.
Neste dia derramo as graças do Meu Coração Castíssimo sobre todos vocês. Prometo a todos aqueles que
honrarem este Meu Coração, derramarei copiosas graças sobre a Igreja e sobre as vossas famílias.
Mensagem de Nossa Senhora - (03/03/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, convido-os hoje a rezarem com amor e confiança o rosário das Minhas Lagrimas, pela
unidade na Igreja e pela conversão dos meus filhos prediletos (sacerdotes).
Amados filhos sacerdotes, pregai com amor e coragem o Evangelho do Meu Divino Filho. Aos que já são
consagrados ao Meu Imaculado Coração, tende confiança e obediência e aos que ainda não são
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consagrados, fazei hoje mesmo a vossa consagração ao Meu Coração. Continuem firmes meus queridos
sacerdotes. Rezai o rosário com amor!
Filhos meus, rezai e fazei jejum pelo vosso pároco.
Com muito amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo - (03/03/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados, Eu o Senhor vos agradeço por aqueles que ouvem o Meu chamado, para trabalha na Minha
messe.
Não temas! Segue adiante confiante na vitória.
Rezem, continuem a rezar com confiança todos os dias. Arrependei-vos dos vossos pecados se
reconciliando com o próximo. Não podeis vir a Mim na Eucaristia se não houver reconciliação com o teu
irmão. Jogai fora todo o orgulho e seja humilde para pedir perdão. O verdadeiro perdão os liberta e cura de
muitas doenças. Afastai-vos dos caluniadores e dos orgulhosos! Deixo-vos a Minha paz.
Mensagem de Nossa Senhora (05/03/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, levem as Minhas mensagens e divulguem-nas a todos os meus filhos. Avante com coragem e
animo.
Agradeço a todos vocês que estão contribuindo para que estas mensagens cheguem a todos os estados
brasileiros e ate mesmo em outros paises como é o caso dos Estados Unidos, França, Alemanha e Itália.
Derramo neste dia uma benção especial a todos os divulgadores+.
Mensagem de Nossa Senhora (08/03/2009) São José dos Pinhais/PR
Paz! Eis o Meu apelo de hoje: rezai com amor e confiança o rosário em família. Com vossas orações Me
ajudaram a converter muitos de meus filhos que ainda caminham distante do Senhor.
Se Me pedis com confiança Eu a Rainha da Paz – Rosa Mística, vos concedereis.
Alegro-Me com a presença de cada um em Meu santuário das Lagrimas e também Eucarístico. Rezem,
rezem!
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora (10/03/2009) Ilhota/SC
Amado filho, rezai o terço do Amor por aqueles filhos que aqui perderam suas vidas nas enchentes de
novembro passado.
Rezai o terço pelas famílias que ainda sofrem com a perda de seus familiares.
Amados filhos desta cidade, convido-os a viverem voltados ao Senhor. Rezai,
rezai com confiança o rosário em vossos lares. Convido-os a irem com mais freqüência à santa missa e
praticai a caridade com o próximo.
Sou a Rainha e mensageira do Senhor a Mãe e Rainha da Paz.
Mensagem de Nossa Senhora (12/03/2009) Itajai/SC
Amado filho, alegro-Me com a tua presença neste local onde Deus escolheu para
Eu a Rainha da Paz-Medianeira de Todas as Graças, viessem a este estado para daqui transmitir seus apelos
através de mensagens e sinais.
São mais de 26 anos de sinais e 21 anos de mensagens Minha e de Meu Divino Filho. Ao longo desses 21
anos, já transmitimos mais de cinco mil mensagens a toda humanidade.
Também agraciemos a muitos filhos com mensagens particulares e sinais para que acreditassem na Nossa
presença em seus lares.
Também já Me manifestei em muitas igrejas mostrando aos Meus filhos prediletos que Eu a Imaculada
Conceição,
Sou Mãe da Igreja e também Mãe das Vocações! Saiba meus queridos que ainda Me preocupo com cada
um de vós.
Amado filho, não tema! A grande muralha já esta erguida e os Meus filhos terão total segurança junto de
Mim.
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Um fato inesperado na igreja católica trará muita repercussão na imprensa do mundo inteiro e muitos
perderão a fé.
Bento XVI precisa muito das vossas orações. Rezai, rezai,rezai.
Aos meus filhos videntes e confidentes espalhados por esta nação, convido-os a estarem reunidos
junto de Mim em Meu santuário das Lagrimas em São José dos Pinhais no dia 13 de julho, dia da Rosa
Mística.
Dia em que vamos comemorar a Minha primeira aparição com este titulo a Minha querida filha Pierina no
hospital de Montichiari-Itália.
Venham todos confessados e preparados em oração, pois o Senhor promete maravilhas aos seus filhos.
Amo-vos, amo-vos!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora (13/03/2009) Itajaí/SC
Amado filho, Sou Maria Rosa Mística a Rainha e Medianeira de Todas as Graças!
Hoje faço-lhes sentir o Meu perfume para relembrar a Minha manifestação na imagem de N.Sra das Graças
a um ano atrás aqui nesta cidade. Amados filhos catarinenses, rezem o rosário para que estejam sempre
Comigo que sou sua Mãe.
Peço-vos reparações pelo descaso para com as coisas do Céu. Não julgueis para não serem julgados. Como
Mãe amorosa perdôo facilmente a cada um de vós. Neste estado Me manifesto como Rainha da Paz e
Medianeira de Todas as Graças. Releiam as minhas mensagens aqui já ditadas ao longo desses 21 anos.
Derramo sobre vós a minha benção maternal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora (15/03/2009) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, Meu apelo de hoje é para que voltem-se para uma vida de oração e de abandono nas mãos do
Senhor.
Amados filhos, é preciso que encontrem tempo em suas vidas para a oração, pois somente com a oração
conseguirão entender as Minhas mensagens. Rezem, rezem, rezem!
Filhinhos, abram seus corações e escutem as Minhas mensagens enquanto a tempo para conversão.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.
Mensagem de Nossa Senhora (21/03/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia Me alegro com a presença de cada um de vós aqui em Meu santuário das Lagrimas
*.
Filhinhos, procurai construir a paz em vossas comunidades, pois só assim podereis ser felizes.
Filhinhos, tende confiança na vossa Mãe que aqui se faz presença de forma amorosa com o titulo da Rosa
Mística-Rainha da Paz.
Eu vos amo e agradeço-vos por tudo que estão fazendo em favor de Mim em vossa cidade. Continuai a
propagar a devoção ao Meu titulo da Rosa Mística. Em janeiro de 1996 quando apareci para este meu servo
em Joinville, pedi a ele que reza - se por esta cidade e que também divulga-se a devoção a Rosa Mística. E
assim foi feito e os anos se passaram e hoje Me alegro com os Meus filhos que Me honram com este titulo
na cidade dos príncipes como é conhecida Joinville.
Amados filhos, não deveis sentir-vos envergonhados ao falar das Minhas mensagens. Tende Coragem meus
amados!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
*aqui Nossa Senhora se refere a um grupo de peregrinos que vieram com um diácono da cidade de JoinvilleSC
Mensagem de Nossa Senhora (23/03/2009) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos,a paz esteja com vocês!
Amados, orem sempre uns pelos outros. Orem também unidos, porque na união Eu estarei presente.
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Amados filhos prediletos, escutem a voz desta Mãe que vem até vós por meio destas manifestações aqui
em São José dos Pinhais.Permaneçam sempre fiéis ao Meu Filho Jesus. Só permanecerão em pé, aqueles
que forem fiéis ao Meu Jesus. Rezem, rezem, rezem!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora (25/03/2009) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, neste dia convido-os mais uma vez a rezarem pela Igreja de Meu Jesus. Rezem,
rezem para que os Meus filhos prediletos possam ter discernimento diante da nuvem escura que jaz na
Igreja...
O maligno continua a segar muitos de meus sacerdotes, semeando a discórdia entre eles.
O rosário é uma grande arma contra esse mau que esta atormentando muitos de Meus filhos prediletos.
Amados filhos sacerdotes, desejo dizer-lhes que é importante à conversão em suas vidas e não se
acomodem.
Sou Maria Rainha da Paz a Mãe da Anunciação.
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo (29/03/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados , é preciso rezai com vossas famílias. É preciso estar unidos em oração. Só assim conseguiram
vencer as dificuldades.
Meus queridos, praticai o amor, a caridade e a misericórdia em família.
Consagrai os vossos lares aos Nossos Sagrados Corações!
Sede evangelizadores em vossos próprios familiares.
Sou Jesus Nazareno!
Mensagem de Nossa Senhora (01/04/2009) São José dos Pinhais/PR
Oração a João Paulo II
Queridos filhos, hoje desejo chama-los novamente a oração em família. Rezem, rezem unidos!
Rezem com amor e devoção às orações que Eu ao longo desses anos tenho ensinado.
Filhinhos, desejo que cada um de vocês tornem-se vigilantes contra todas as ciladas do maligno. Vigiai e
orai com fervor...
Amados filhos, convido-os amanhã a rezarem em ação de graça, unidos com os meus filhos do Meu
santuário da Rosa Mística de São José dos Pinhais, para pedir a beatificação do Meu servo João Paulo II.
Abençoarei todos aqueles que estiverem em oração às 16 horas, pois neste horário estarei presente para
ditar mais uma mensagem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Recebida pelo irmão Eduardo Ferreira no dia 01 de abril de 2009 em São José dos Pinhais-PR.
Oração pedindo graças por intermédio do servo de Deus João Paulo II
Ó Trindade Santa, nós Vos agradecemos por ter dado a Igreja o papa João Paulo II e por ter feito
resplandecer nele a ternura da vossa Paternidade, a gloria da Cruz de Cristo e o esplendor do Espírito de
amor.
Confiado totalmente na vossa infinita misericórdia e na materna intercessão de Maria Santíssima, ele foi
para nós uma imagem viva de Jesus Bom Pastor, indicando-nos a santidade como a mais alta medida da
vida cristã ordinária, caminho para alcançar a comunhão eterna convosco.
Segundo a vossa vontade, concedei-nos por sua intercessão, a graça que imploramos, na esperança de que
ele seja logo inscrito no numero dos vossos santos. Amém.
Obs: 02 de abril aniversario da morte do Papa João Paulo 2
NO DIA 31 DE MARÇO DE 2009 O SANTUARIO TEVE A GRAÇA DE RECEBER DO VATICANO UMA RELIQUIA DE
JOÃO PAULO 2
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA (02/04/2009) São José dos Pinhais/PR
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Amados filhos, neste dia convido-os a rezarem Comigo o terço pela beatificação de João Paulo II. Através
deste terço, desejo conceder-vos graças extraordinárias. Rezem, rezem com amor e confiança.
Filhos meus, desejo que conserveis acessa a chama da fé.
Pela intercessão de João Paulo II, o Senhor esta concedendo hoje a vocês graças especiais. Amo-vos, amovos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA(04/04/2009) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, rezai e confiai na vossa Mãe do Céu a Rainha e Mensageira do Senhor.
Filho meu, ouvi Minhas orientações...tende confiança na Minha proteção.
Amados filhos, estai atentos aos sinais do Céu. Continuai a rezar o rosário em vossos lares.
Neste dia transcorrido em oração, derramo sobre vós a Minha benção maternal.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA (07/04/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, continuai firmes nas orações.
Amados, tudo o que Eu predisse, esta acontecendo.
Amados filhos, as vigílias dos sábados tem sido uma maravilha para quem tem feito obedecendo ao pedido
do Meu Divino Filho. Amados, orem com mais amor e confiança o rosário aos sábados durante a vigília.
Rezem unidos para buscarem forças nas orações.
Avante com coragem divulgando este pedido de Meu Jesus.
Sou Maria Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (10/04/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, hoje a Minha mensagem é sobre o amor. Vivam em harmonia uns com os outros e também
com a natureza.
Continuem a rezar o rosário todos os dias para encontrarem a verdadeira paz. Falem de paz e não de
violência. Falando-o de destruição, atraíram sobre vós a ruína. Vivam as Minhas mensagens aqui já
deixadas com tanto amor ao longo desses anos que tenho vindo a terra!
Sou a Mãe de Jesus e também vossa. Sou a Rosa Mística a Rainha da Paz. Agradeço a presença de cada um
de vós hoje aqui em Meu santuário.
Não deixem essas graças passarem despercebidas em suas vidas.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA (12/04/2009) São José dos Pinhais/PR
Paz! Sou Maria Rainha e Mãe da Paz.
Amados filhos, rezem sem cessar o rosário em vossas comunidades.
Filhos, as suas orações devem ser luzes para o mundo. Ela deve penetrar os corações de seus irmãos e
principalmente os corações dos padres de suas cidades.
Peço-lhes que escutem os Meus apelos aqui já deixados ao longo desses 21 anos que tenho vindo a terra.
Escolhi esta cidade de São José dos Pinhais para convidá-los a retornar ao Senhor.
Amados filhos, rezem e confiem na Minha intercessão. Vivam as Minhas mensagens.
Eu os abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA (14/04/2009) Joinville/SC
Amados filhos, continuai a rezar. Rezai por vós mesmos para terem discernimento diante das armadilhas do
maligno.
Sou vossa Mãe e convido-os a trilhar o caminho da paz e da concórdia. Também quero instruir-vos através
das Minhas mensagens para percorrerem o caminho da confiança e do abandono nas mãos de Deus.
Sou a Medianeira de Todas as Graças. Rezai, rezai com amor e devoção à consagração por Mim ensinada
em agosto de 1996.
A todos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA (16/04/2009) São José dos Pinhais/PR
Venho do Céu neste dia para dizer-vos que Deus os ama e deseja vê-los felizes.
Amados filhos, como Mãe desejo guia-los ao caminho da paz e do amor.
Amados filhos, Eu a Rainha da Paz estou disposta a ajudar-vos a trilhar o caminho da santidade.
Filhos meus, perseverai em vossas orações. Rezai com amor o rosário.
Neste dia peço-vos orações pelo povo da Índia. Os Meus filhos indianos devem amar a Deus sobre todas as
coisas. O coração do homem sem Deus é um coração vazio e sem amor. Um coração sem Deus semeia
discórdia!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA (19/04/2009) São José dos Pinhais/PR
Neste dia desejo novamente dizer-lhes o quanto é grande o Meu amor por esta nação.
Amados filhos, grandes graças são derramadas neste dia da Festa da Divina Misericórdia.
Muito Me alegra ao ver um filho em adoração a Jesus na hóstia consagrada. Amados, Eu estou junto com
Meu Divino Filho em cada Eucaristia...
Continuem a buscar na abertura de coração, a graça do Espírito Santo. Estou aqui para interceder por cada
um de vós.
Sou a Imaculada Conceição Rosa Mística. Em breve o óleo dos Anjos será revelado a todos que aqui vierem
com o coração aberto para ouvir as Minhas mensagens. Esse aroma suave de lírio que há no ar, é a
presença dos Anjos neste santuário. Eles estão guardando o local a onde esta vertendo o óleo sagrado.
Amados filhos perseverai nas orações. Não desanimem!
Levem Minhas mensagens com amor.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA (21/04/2009) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, rezai, rezai, rezai com amor e confiança o rosário.
Rezai sem cessar esta poderosa oração!
Amados não permitais que o maligno vos roube o amor pela oração. Rezai e Eu vossa Mãe a Rainha da Paz,
vos ajudarei a vencer todos os obstáculos do dia-a-dia.
Estai atentos meus filhos.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA (22/04/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a vossa Mãe Rainha do Brasil.
Amados, peço-vos que continueis a rezar por esta nação. Não desanimeis em rezar uns pelos outros.
Amados filhos, mais uma vez peço-vos para se afastar daqueles que criticam e semeiam calunias. Peço-vos
para se afastar daqueles que falam mal dos locais onde Eu Me manifestei. Esses que semeiam discórdia,
estão sendo usados pelo adversário para distanciar-vos do caminho da santidade. Estai atentos meus filhos.
Não vos sintais sozinhos, pois Eu vossa Mãe estou convosco. Rezai, rezai, rezai.
Vivam as Minhas mensagens já deixadas neste local.
Voltai a Deus o mais depressa possível meus amados.
Amo-vos!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA (23/04/2009) Curitiba/PR
Amados filhos, rezai, rezai muito uns pelos outros. É preciso amar uns aos outros para poder rezar uns
pelos outros. Sem amor não conseguirão rezar uns pelos outros. O amor constrói e cura até doença que a
ciência ainda não conseguiu diagnosticar.
Sou Maria Rosa Mística a Mãe do Puro Amor. Sou a Mãe do Verbo!
Amai-vos, amai-vos filhos meus.
Há nove anos atrás manifestei o Meu amor através do balsamo da rosa (mel que verteu da rosa por 4
anos).
Vivam as minhas mensagens do dia-a-dia.

185

Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA (25/04/2009) São Paulo/SP
Paz, oração e penitencia vos peço.
Amado filho, Eu vossa Mãe venho do Céu nesta noite para dizer-vos mais uma vez que Deus vos ama.
Saibam filhos, esta nação é muito protegida pelos Anjos, mais é preciso rezar para que os Meus planos
aconteçam de forma grandiosa.
Amados, se olhardes a situação da Igreja no Brasil, vós podereis compreender melhor porque digo tudo
isso. Não esqueçais das minhas mensagens donde os convido a rezar pela Igreja do Brasil. Os meus filhos
prediletos precisam de amor e de oração. São poucos os que rezam pelos sacerdotes.
Amados, continuai a rezar pelos sacerdotes e bispos.
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz a Virgem dos Pobres que hoje vos fala neste fim de noite.
Filhinhos vivam as minhas mensagens. Continuai a divulgá-las aos vossos irmãos. Não desanimeis pequenos
filhos. Coragem!
Não tenhais medo dos obstáculos, Eu estou convosco. Rezai, rezai.
Abençôo-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA (26/04/2009) São Paulo/SP
Paz e oração vos peço mais uma vez filhos meus.
Sou Maria Rainha da Paz a Medianeira de Todas as Graças.
Filhos meus, neste fim de noite convido-os a rezarem de modo todo especial o santo rosário em família
para encontrarem a paz tão deseja em minhas mensagens. Rezem, rezem, rezem meus pequenos.
Amados também os convido a se unirem mais vez para rezarem o santo rosário. Esta oração é muito amada
por esta Mãe.
Querida filha X, o Meu amor por ti é todo especial mais é preciso perdoar o passado e viver totalmente
voltada para as coisas do Céu.
Filhos, deixo-os envoltos em Meu manto. Amem-se. Amem-se.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA (27/04/2009) São Paulo/SP
Amados filhos, rezai, rezai pelo Brasil. Se não rezarem não poderei ajudá-los a enfrentar as dificuldades que
estão por vir para todos desta nação.
O Brasil esta caminhando por estradas largas da perdição. O mau já se infiltrou no templo santo e também
em muitos lares porque faltou o amor e a oração. Rezem em grupo meditando as minhas mensagens para
serem colocadas em pratica no dia-a-dia.
Rezai pelos sacerdotes e também pelos jovens que estão se perdendo na fé.
Dêem bom exemplo de verdadeiros cristãos.
Coragem meus filhos e jamais desanimem. Divulgai com urgência estas mensagens porque o tempo da
graça esta se findando.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
*mensagem recebida no santuário do Sagrado Coração.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO (01/05/2009) São José dos Pinhais/PR
Amado filho Meu pequeno Lírio.
Alegro-Me com a presença de vocês hoje aqui na capela do Milagre Eucarístico. (milagre acontecido em
31/12/2000 no santuário de N.Sra Rosa Mística em São José dos Pinhais)
Fico feliz quando vejo um filho prostrado em adoração. Saiba filhos meus que qualquer coisa que peçais na
oração, crede que a conseguireis e ser-vos-á dada. (Mc 11,24)
Continuem fazendo toda primeira sexta feira do mês as 1000 Misericórdias. (esta devoção é feita desde
junho de 1996 quando Nosso Senhor pediu ao vidente Junior Paz)
Neste momento derramo sobre vós o Meu balsamo (óleo) para vos consolar e curar vossas feridas.
Amai, amai.
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Deixo-os a Minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA (02/05/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia convido-os mais uma vez a rezarem com o coração e confiantes em vossas
orações.
Saiba filhinhos que a oração é mais poderosa arma para vos defender dos seus inimigos. Se vocês não se
servirem dela estarão perdido. Com a oração vocês se defenderão dos ataques do adversário.
A oração do rosário é uma arma invencível. Amados, qualquer coisa que peçais na oração do rosário, creia
que a conseguireis e ser-vos a dada. Feliz o filho que confia em Minha intercessão. Rezem, rezem, rezem.
Filhos meus, convido-os mais uma vez a rezarem uma vez por mês as 1000 Ave-Marias. Com esta oração
vencereis a batalha! Rezem com confiança acreditando na vitória.
Sou Maria Rainha e Vitoriosa de todas as Batalhas.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA (03/05/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos neste mês de maio convido-os a intensificarem as vossas orações pela paz nas nações.
Rezem, rezem unidos o rosário em família e ate mesmo nas igrejas.
Tende confiança meus filhos que a paz virá. Deus tem vos chamado de varias maneiras. Não dêem as costas
para Ele, pois no futuro podereis se arrepender. Confessais os vossos pecados e voltai ao Senhor em
quando a tempo. Convertam-se, convertam-se. Fazei uso constante da água benta em vossos lares.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA (04/05/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sem a oração não conseguirão ficar em pé diante da tempestade em que o mundo esta
sofrendo com a descrença. É preciso orar com mais entrega e confiança. Saiba meus filhos que o nosso
adversário tenta de todas as maneiras vos afastar de Mim. Estai atentos para não cair na garra do maligno.
Sou vossa Mãe a Imaculada Conceição Rainha da Paz, então do que temem se sou vossa Mãe Rainha
Vitoriosa?
Coragem minhas crianças! Estou convosco embora não Me vejais. Sedes obedientes aos meus apelos de
Mãe. Estou aqui para guiar-vos até Jesus, se não forem até a Ele, como o Meu Senhor poderá dar-vos as
suas graças?
No Coração do Meu Filho esta a plenitude das graças.
Divulgai com urgências estas minhas mensagens que faço a conhecer por meio deste meu servo. Amai,
amai, amai.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO (04/05/2009) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, meu pequeno Lírio; tenha a Minha paz.
Eu o Senhor Sou o único que vos levará a salvação, porque Eu Jesus de Nazaré purifico as vossas almas
minhas crianças. Não tenham medo!
Estou aqui para libertar-vos e curar-vos. Eu o Senhor sararei as vossas feridas e aliviarei as vossas dores,
porque Eu sou manso e humilde de Coração.
Amados, o ódio e a vingança não poderão existir num coração que proclama a Minha palavra. O Meu servo
não pode negar o perdão ao próximo. Estai atentos a estas Minhas palavras.
Um bom servo não guarda rancor e nem mesmo semeia calunias.
Amados Estou a chamar-vos a vir saciar a vossa sede em Meu Coração. Vinde logo e não deixeis para o
amanha.
Minhas pequenas ovelhinhas, sede obedientes aos apelos de Minha santa Mãe. Quando se esta junto Dela,
não há o que vos preocupar, pois o caminho de sua vida é estar no Seu afeto e em sua proteção.
Amados deixem que Minha santa Mãe os ajude nesta caminha. Vinde ao encontro Dela aqui em seu
santuário das Lagrimas.
Sou Jesus de Nazaré.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (05/05/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, amo-os, amo-os.
Filhinhos sou a Estrela da Evangelização. Convido-os a divulgarem com urgências esta minhas mensagens
que estou a ditar em São José dos Pinhais.
Amados, abram seus corações e escutem Minhas palavras de esperança. Filhos meus, o Meu Coração
enche-se de esperança quando vejo um bom filho acolhendo estes meus pedidos e colocando-o em pratica.
Agradeço-lhes pelas orações pelo Brasil. Continuem a rezar o rosário por esta nação.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (06/05/2009) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos.
Mais uma vez desejo convida-los a voltarem a Deus através da oração.
Vivam em unidade junto desta Mãe. O nosso adversário tenta de todas as formas afasta-los de Mim. Não
dêem ouvidos a fofocas e se afaste desses que só querem a vossa ruína.
Tenho vindo nestas aparições trazerem a reconciliação com Deus e com o próximo, mais percebo que são
poucos os que querem a unidade. O Anjo do Cálice continua a sobrevoar o Brasil.
Rezem, rezem, rezem.
Agradeço-lhes por estarem divulgando estas minhas mensagens aos meus filhos espalhados por esta nação.
Eu os abençôo e os deixo na paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (12/05/2009) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Amados, é preciso rezar para terem discernimento para saberem onde Estou verdadeiramente se
manifestando. O maligno esta a espreita tentando engana-los para afastar-vos do caminho do Senhor.
Sou a Mãe da Unidade. Tenho vindo nestas manifestações para convidá-los a unidade. Amados, o Meu
desejo é ajudar-vos.
Mais uma vez convido-os a rezarem pela paz no Brasil.
Repito: afastai-vos daqueles que só semeiam discórdia e fofocas.
Estas Minhas manifestações são a continuação e conclusão de Montichiari.
Divulgai com amor estas Minhas mensagens. Rezai, rezai a fim de que Meus planos se realizem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO - (13/05/2009) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, transmita aos teus irmãos a seguinte mensagem:
_ Minha santa Mãe precisa ser amada e honrada não só nos lares mais também na Igreja, onde Ela também
é Mãe e Mestra. Minha amada Mãe já obteve graças e continuará obtendo ainda mais graças para toda
humanidade, esperando-se que pela consagração ao seu Coração Imaculado, os lares e a Igreja seja
revigorada e renovada.
Amados, é preciso pensar nas dores que Minha Mãe passou quando subiu o calvário Comigo naquela sexta
feira da Paixão.
Quando pensas nas Minhas dores, também deves pensar nas dores de Minha Mãe.
Amados, o Meu Coração esta ligado ao Coração de Minha Mãe.
Saiba que o Coração Doloroso e Imaculado de Minha Mãe, é morada Divina e purificante.
Minha amada Mãe é toda Misericórdia Divina, pois já na apresentação no Templo, a profecia foi dita: uma
espada de dor transpassará a tua alma.
Aos pés da Cruz, a mesma lança que transpassou o Meu Coração; transpassou a alma de Minha amada
Mãe. Eu e Minha santa Mãe, estamos unidos para a Redenção de toda humanidade.
Amados, meditai nas dores que Minha Mãe passou aqui na terra. Amados, consagrai as vossas almas ao
Coração Imaculado de Minha Mãe. Vocês devem reconhecer Seu poder, Sua realeza e Sua maternidade.
Amados, vocês devem entregar-se aos cuidados de Minha Mãe a fim de que Ela possa exercer a Sua
proteção materna em plenitude.
Aos Meus filhos sacerdotes! Vocês devem render homenagens a Minha santa Mãe em suas paróquias, para
que todos os homens inclusive por aqueles que não A conhecem e aqueles que não A aprecia dignamente.
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Amados, difundam a devoção ao Coração Imaculado de Minha Mãe e graças extraordinárias terão. O
Coração de Minha Mãe, conduz as almas ao Meu Coração. O Meu Sagrado Coração veio até vós por meio
do Coração Imaculado de Minha amada Mãe.
Muito Me alegra ao ver um filho honrar e obedecer aos pedidos de Minha Mãe. Amai e deixai ser amado
por Maria, Minha santa Mãe.
Deixo-vos a Minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (13/05/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, convertam-se, convertam-se.
Filhinhos, não façam da oração um momento de distração. Vocês devem rezar com devoção e amor o
rosário. Não deixeis para amanha para iniciar a rezar, pois poderá ser tarde demais. Inicia hoje mesmo a
vossa conversão.
Amados filhos, peço que se espalhe por todos os lugares a pratica da devoção do Coroa (rosário) da
Lagrimas.
Renovo as promessas que fiz a Minha filha Amália em Campinas. O Meu Divino Filho Jesus, promete
grandes graças a todos que rezarem este rosário da Lagrimas.
Sou a Virgem do Rosário a Mãe Rosa Mística.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (14/05/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, não desperdiceis vosso tempo com falsas filosofias (surpertições, horóscopos, benzimentos,
cartomantes, poder da mente e outros). Lutai contra todo esse mau!
Tende coragem meus filhos, Estou convosco. Tende confiança nesta Mãe.
Amados, não andeis por aqui e por ali a procura de adivinhos ou de soluções milagrosas. Procurai a Jesus na
Eucaristia. Rezai, rezai.
O tempo que vos resta é curto. Vós tendes muitos sinais para crerem na existência de Deus.
Colocai em pratica estas Minhas mensagens. Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (17/05/2009) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, mais uma vez peço-vos que rezeis com fervor o rosário pelo Brasil. Se rezardes com fé
haverá muitos frutos. Rezem, rezem!
Sou Maria Rosa Mística – Rainha da Paz.
Oração, penitencia e jejum também vos peço.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (19/05/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, rezem e continuem rezando a Coroa das Lágrimas. Reze com o coração esta oração
ensinada por Meu Divino Filho Jesus. Esforcem-se para rezarem todos os dias esta oração. Não percam
tempo meus queridos. Não se separem de Mim que sou sua Mãe.
Derramo sobre cada um de vós a Minha benção maternal que é Pai, Filho e Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (22/05/2009) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, abram o coração aos meus apelos. Vivam as Minhas mensagens aqui já deixadas ao longo
desses anos. Em muitas delas contem profecias para o Brasil que já estão se realizando. Divulgai com
urgências estas mensagens. Compreendam meus filhos que o momento para divulgar estas mensagens é
agora. Colaborem com os meus planos para salvar esta nação. Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (23/05/2009) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, convido-os neste dia a meditai com amor as Minhas mensagens e colocai em prática.
Filhinhos, Eu Maria mãe de Jesus e mãe vossa, desejo levar o maior número possível de Meus filhos para o
Céu.
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Filhinhos, peçam perdão ao Senhor, pois em breve o planeta vai ser alterado por catástrofes naturais.
Filhos Meus, continueis a rezar pela paz do mundo porque os Anjos do Senhor estão a sobrevoar todas as
nações...
Filhinhos, continuo a chamá-los à conversão. Voltai para Deus enquanto a tempo. Rezem, rezem.
Formai grupos de orações rezando o rosário e meditando as Minhas mensagens. Divulguem os Meus apelos
amados filhos!
Sou a Mãe Medianeira de Todas as Graças. Sou a Mãe da Reconciliação!
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espiríto Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (24/05/2009) São José dos Pinhais/PR
Filhinhos, coragem diante de todos os obstáculos do dia-a-dia. Tende confiança em Deus! A arma que vos
dou para este combate é o santo rosário. Rezai todos os dias e não deixei para o amanha para começar a
rezar. Sou vossa Mãe auxilio dos Cristãos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (26/05/2009) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, estou vindo nestas aparições ao longo desse anos, para chamá-los a conversão e ao
arrependimento. Convertam-se e abram os seus corações a Deus.
Rezem, rezem para encontrarem a paz em vossas famílias. Sem paz não podereis ser felizes.
Não busquem ajuda naquilo que não pertence a Deus. Amados, confessem os seus pecados enquanto a
tempo. Neste dia dedicado a Minha aparição em Caravaggio, vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (28/05/2009) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, é necessário viver o amor nas famílias. É preciso rezar unidos para encontrarem a paz. Se não
rezarem não a terá. Rezem, rezem, rezem!
Rezem e confiem na Minha proteção. Divulguem estes meus pedidos a todos que encontrarem.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (31/05/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, rezem e rezem muito.
A humanidade precisa aceitar a Minha mensagem de conversão. Venho ao Brasil para fazer os meus
últimos apelos. Do Meu Coração Imaculado tenho derramado graças especiais a toda humanidade. Não
desperdicem estas graças que chega ate vós gratuitamente.
Amados filhos, não desanimem. Coragem minhas crianças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (02/06/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, rezem, rezem
Neste dia mais uma vez convido-os a rezarem pela China, país este que tem ofendido muito o Meu Divino
Filho. Se este país não se converter, a natureza se revoltará de maneira muito violenta contra a população.
Rezem, rezem.
Filhinhos, amem ao próximo como a sim mesmo. Sou a Mãe do Divino Amor. Sou a Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (04/06/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, rezem para que os Meus planos se concretizem o mais rápido possível para esta nação.
Filhos Meus, estai atentos aos sinais do Céu! Ide todos vós pelo caminho que vos indiquei ao longo desses
21 anos que tenho vindo a terra.
Alegro-Me quando vejo um filho colocando em pratica os meus pedidos.
Sou a Mãe do Divino Amor. Continuem a rezar com confiança a Coroa das Minhas Lagrimas. (Rosário das
lagrimas).
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (07/06/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, rezem mais rezem muito.
Repito: se não rezarem não poderei ajudá-los. Na oração encontrarão coragem e total confiança para
continuardes a caminhar.
Hoje venho lhes pedir orações pelos meus filhos da Itália. Graves sofrimentos se aproximam para aquele
país. A terra mais uma vez ira tremer na Itália. Não temas, coragem em divulgar as minhas mensagens.
Amados filhos, enquanto ainda posso permanecer com vocês, Eu vossa Mãe estou aqui a fim de que os
ajude a caminhar na graça de Deus.
Amo-vos e com esse mesmo amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (14/06/2009) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos! É com alegria que Eu vossa Mãe Imaculada Rainha da Paz se faz presente hoje no
meio de vós. Amados também é com muita alegria que os convido a rezarem uns pelos outros. Como já
havia dito: sem oração não poderei ajudá-los.
Neste dia o Meu Divino Filho concede a cada um de vós uma benção especial. Levai aos vossos lares esta
benção. Vivam as minhas mensagens já ditadas ao longo desses anos.
Ao meu amado filho X, peço-te persevere em tuas orações! Coragem e jamais desanimes, pois a tua missão
ainda é grande. Levarei-te a muitos locais. Convido-te a vir a este santuário. Sou tua Mãe e comandante.
Perdoe a todos que já te fizeram mal.
Amados filhos, rezem, rezem, rezem unidos para terem amor uns pelos outros. O amor constrói!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (25/06/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, continuem a rezar pela paz em vossas famílias. Sem oração nada conseguirão, por isso os
que não rezam ainda; comecem hoje mesmo a rezar. Sou a Mãe do Amor, sou a Rainha da Paz!
Busquem a rezar com amor e pela fé vocês terão a vitória. Proclamem a vitória em suas vidas. Neste dia de
comemoração dos 10 anos da primeira lacrimação de sangue na minha imagem da Rosa Mística, quero Eu
vossa Mãe derramar uma chuva de benções sobre cada um de vós meus filhos.
Continuem a divulgar as minhas mensagens aqui já ditadas ao longo desses anos que tenho vindo a São
José dos Pinhais.
Amados, tenho observado que o mal tem adentrado em muitos corações, até mesmo daqueles mais
humildes. A magoa e a falta de perdão dá a satanás abertura para que ele adentre em vossos corações.
Confessem e arrependem-se dos erros cometidos enquanto a tempo meus pequenos. Só deste modo que
satanás abandonará por completo os vossos corações.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (27/06/2009) São José dos Pinhais/PR
Meus queridos filhinhos Eu sou a Mãe de Jesus e mãe vossa.
Minha alma proclama a grandeza do Senhor.
Filhos meus , sem a graça de meu Filho suas obras seriam infrutíferas.
A graça reforça a fé que é a sua salvação.
Salvação não resulta de suas próprias obras, mas através das imensuráveis riquezas da sua graça.
Graça dá alegria. É também a principal fonte de sua coragem.
Vocês são o que são é através da graça de Deus.
Filhinhos, não deixem que graça de Deus cair despercebida em suas vidas.
Dêem bons testemunhos do amor de Deus em suas vidas. Testemunhem as graças já recebidas com a
minha vinda a este local.
Continuem a rezar com confiança.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (02/07/2009) São José dos Pinhais/PR
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Meus queridos filhinhos a paz de Meu Divino Filho esteja com todos vocês! Sou a Virgem do Monte
Carmelo.
Meus pequenos, o Reino dos Céus é para aqueles que são espiritualmente "infantil", aqueles que não
atribuem ao seu próprio mérito, quer se trate de obras ou pessoal força.
Para tornar-se como uma criança indica que a mudança de coração é necessária. O Reino de Deus é
atingível, pequeninos.
Meu Filho morreu por vocês para que vocês recebam o tesouro de Sua glória. Venham a Jesus, os menores.
Procure não se pronunciar sobre a sua própria força, enviando a mensagem de que vocês não precisam de
ajuda, mas sim regozijar-se na sua pequenez e na pobreza de espírito, porque Deus tem muito para dar a
vocês e reforçar vocês Nele. Amem o próximo e rezem por aqueles que Me persegue!
Proclamem a Boa Nova e se afastem daqueles que semeiam discórdia.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (04/07/2009) São José dos Pinhais/PR
Meus queridos filhinhos!
Alegrem em Jesus meus pequenos. Ele suportou o peso do pecado do mundo a fim de liberta-los da morte
eterna.
Portanto cantar louvores de gratidão a Deus é ser obediente à Sua Palavra.
Um único ato de obediência a Ele lhe dá uma maior glória que rituais de orações e mortificações.
Como vocês podem ser obedientes a Jesus?
Por ser obediente aos seus superiores hierárquicos, confessores e diretores espirituais.
Jesus revela Sua vontade muitas vezes por eles.
Jesus lhes permite assistir mais de vocês.
Se às vezes vocês estiverem decepcionados com os seus conselhos, não desespere.
Estejam em paz! Jesus vê a sua obediência e Ele vai lhes dar graças abundantes para serem humildes.
Jesus permite momentos como estes, para lhes proteger do perigo do orgulho espiritual.
Orgulho é o que proibiu Satanás do céu para toda a eternidade.
Manter a paz do coração e ter confiança em Jesus.
Jesus irá remover todos os obstáculos e mudar seus corações quando for à hora certa. Jesus não vai
abandonar vocês.
Amo todos vocês filhinhos, e dou-lhe a minha benção maternal.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (07/07/2009) São José dos Pinhais/PR
Meus queridos filhinhos.
Amados, este é um momento em que tantas pessoas estão sofrendo.
Existem muitas pessoas confusas, machucadas e pessoas à procura de atenção, conforto e respeito.
Há tantas pessoas que deseja receber amor, mas que não deseja dar em troca. Em vez disso, por causa de
um mundo fragmentado, este é um período de tempo quando o stress, desespero, desesperança e
depressão afligem muitas pessoas.
Os pobres se sentem mais pobres, os ricos mais ricos e a classe média luta para sobreviver e manter a sua
dignidade.
Por quê? Porque tem havido tanta ênfase no dinheiro, sucesso, riqueza e poder que muitas pessoas têm
esquecido da verdadeira essência e valor ao ser humano.
Jesus é amor e Ele está a dar-se a vocês como um dom.
Para dar um dom de amor é dar sem pedir nada em troca.
Isto significa que vocês devem dar o seu amor, sem qualquer expectativa.
Ame todas as pessoas como Jesus, filhinhos.
Ele vai encher vocês com a Sua presença e dar-lhe a força para continuar na sua viagem. Vocês vão sentir o
Seu amor.
Vocês podem ajudar a curar esse mundo fragmentado, pequenas crianças, através de Jesus.
Ele é seu maior tesouro. Ele é o dom do amor.
Amem-se, amem-se.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (12/07/2009) São José dos Pinhais/PR
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Queridos e amados filhos!
Convido-os a estar Comigo em oração.
Reze, reze com confiança. Muito Me alegra em vê-los hoje aqui reunidos diante dessa Cruz que simboliza a
vitória do Meu Filho.
Sou a Rainha da Paz. Sou a Medianeira entre o céu e a terra. Sou a mensageira do Altíssimo.
Divulgai filhos meus. Divulgai os apelos que lhes faço. Não desperdiceis meus amados essas graças que o
Senhor concede por meio dessas minhas mãos. Com todo amor de Mãe vos abençôo em nome da
Santíssima Trindade. Pai, filho e do Espírito Santo.
Reze, reze, reze.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (13/07/2009) São José dos Pinhais/PR
Vidente:
Hoje a Virgem Maria veio com os três Arcanjos.
Nossa Senhora se alegra com a presença de cada um aqui em seu Santuário. Ela agradece a presença de
cada um. Ela esta muito feliz com a presença de seu filho José João.
Nossa Senhora:
Queridos filhos, venho do céu neste fim de tarde para estar junto de vós. Hoje o céu esta em festa!
Hoje a vossa Mãe se alegra com a presença de cada um aqui.
Filhos meus, abra a essa graça. Persevere em vossas orações...
Amados filhos, recordai Comigo hoje a minha primeira aparição com o titulo da Rosa Mística em
Montichiari. Convidei a minha filha Pierina a estar mais vezes junto de Mim. Hoje faço o mesmo pedido a
cada um de vós, se aproximem mais vezes junto desta Mãe.
Aqui estou de braços abertos e o coração transbordante de alegria para acolher a cada um de vós. Amados,
muito me entristece quando vejo um filho se distanciando de mim...
Persevere em vossas orações! Coragem...
Estou perto de vós embora não Me vejais.
Sou a Rosa Mística. Sou a Rainha da Paz. Sou a Mãe do Amor!
Divulgai minhas crianças estas ultimas mensagens que aqui transmito (pausa).
Vidente:
Nossa Senhora neste momento ora por cada um de nós.
A mãe Santíssima nos pede para nos afastar das pessoas que semeiam fofocas. Ela nos pede para
testemunharmos o seu amor. Ela diz que o amor destrói toda barreira que nos afasta de seu Filho Jesus.
Nossa Senhora:
Amo-vos, amo-vos, amo-vos.
Com todo Meu Amor derramo sobre cada um a minha benção.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A Paz. Continuem divulgando estas minhas mensagens.
Eis aqui a Serva do Senhor...
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (25/07/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, rezem, rezem o rosário com devoção e com amor. Esta nação precisa de muitas orações.
Rezai e fazei penitencia filhos brasileiros.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (27/07/2009) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, Eu os amo e os convido a serem obedientes aos meus apelos já deixados neste local.
Empenhem-se todos cada vez mais a serviço desta mãe. Meus pequenos não se desanimem. Coragem!
Convido-os mais uma vez a oração e a penitencia. Não percais tempo.
Amados, recordai hoje a minha primeira aparição em Itauna no ano de 1955 aos meus quatros filhos
daquela cidade. Em 1992 Itauna uniu-se com Itajaí através dos meus servos Ovídio (Itauna) e Eduardo
(Itajaí) para juntos rezarem pelo Meu triunfo nesta nação. A união dessas duas aparições trouxeram muita
alegria para o Meu Coração. Muito Me alegra ao ver os meus filhos irem visitar com freqüência a gruta de
Itauna, lugar santo de orações. Rezai e fazei penitencia filhos mineiros.
Sou a Virgem das Graças. Sou a Mãe da Reconciliação.
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Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.”
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (30/07/2009) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, neste dia quero Eu vossa Mãe te abençoar de modo todo especial. Minha criança sinta-se
abraçado por Mim que sou sua Mãe e comandante. Sinta também neste dia a presença de Leopoldo
Mandic. Este filho tão amado por Mim que aqui na terra teve um grande carinho por esta Mãe e agora aqui
no céu, intercede por vós ai na terra.
Filhos desta terra de santa Cruz, rezem, rezem muito. Não deixe que a distração do dia-a-dia tire vocês das
orações. Meus amados esforcem-se para rezar mais.
Mais uma vez convido-os a viverem as minhas mensagens. Abram os seus corações ao Meu Amor.
Filhos meus, é tempo de graça. Não desperdicem este tempo em que tenho vindo a São José dos Pinhais.
Amados, não deixem à preguiça tomar conta de vocês. Rezem, rezem.
Rezem pela paz no Brasil. Hoje a 79 anos atrás o Papa Pio XI oficializa-Me como padroeira desta nação.
Por isso amado, é preciso se consagrar todos os dias aos Meus cuidados.
Rezem uns pelos outros. Rezem pelos sacerdotes desta nação. Rezem por aqueles que criticam as minhas
manifestações.
Amem-se, amem-se.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
* Hoje Nossa Senhora derramou sobre o irmão Eduardo uma benção especial por ser dia de seu aniversário.
Ir.Eduardo nasceu no dia 30 de julho e seu pai o registrou no dia 31/07.

MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (05/08/2009) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, sou a Imaculada Conceição Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Hoje Eu vossa Mãe estou muito feliz por ser dia dedicado ao meu nascimento.
Amados, quero dividir essa alegria com cada um de vós.
Amados, venho hoje para encher-vos de coragem e dizer-vos que a vitória é garantida para aqueles que
fazem à vontade de Deus.
Agradeço amados filhos de todo o Meu Coração, pelas orações já desde cedo!
Agradeço aos meus filhos por toda bondade de seu coração por serem obedientes aos meus apelos nestas
aparições.
Eu os amo muito e desejo dizer-vos que dias melhores ão de vir.
As minhas lagrimas aqui em São José dos Pinhais foram prova do Meu maior carinho por esta nação.
Enquanto Eu chorava, muitos castigos eram amenizados.
Meus filhos, coragem! Não temam, pois Eu estou diante deste imenso exército já em batalha. Sou a
comandante e Rainha Vitoriosa.
Venho hoje para abençoar mais uma vez os divulgadores destas minhas mensagens. Quero abençoar mais
uma vez as famílias que consagraram os seus lares aos meus cuidados...
Amados, é preciso olhar para o alto e deixar que Deus tome conta de vossas famílias.
Sou a Mãe de todos, por isso estou aqui para dizer-vos: voltai para Deus enquanto a tempo.
Rezai uns pelos outros. Rezai pelos sacerdotes e bispos.
Não desanimeis em vossas orações. Rezai, rezai, rezai.
Meus filhos permaneçam junto de Mim. Rezai o rosário. Rezai todos os dias à coroa das lagrimas (rosário
das lagrimas).
Fazei uso do terço no pescoço ou no bolso. Trazei no pescoço o escapulário de cor marrom, a medalha
milagrosa e agora mais um presente dos Céus; a santa medalha da reparação que muito Me agrada.
Amados filhos, ajudem-Me na difusão desta medalha da reparação.
Abram seus corações aos meus apelos. Neste dia cubro esta nação com o meu manto dourado e digo-lhes
mais: o Brasil é Meu!
Tende confiança meus filhos!
Amados, toda doença é na verdade uma cruz pesada que para alguns é possível carregar, mais para outros
o peso é insuportável.
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Amados, Deus permite carregar esta cruz para um desígnio que muitas vezes foge de nossa compreensão.
Por isso, louve a Deus na alegria e na doença.
Sou a Saúde dos Enfermos, causa da vossa alegria.
Amo-vos, amo-vos.
Rezai para que a construção da nova igreja se inicie o mais rápido possível. Muitos de meus filhos
precisarão de abrigo.
Rezem com o coração e abandonem-se a Deus.
Desejo que se ajudem entre si e que rezem juntos.
Amados, querem Me dar um presente?
Ouçam estes Meus pedidos e os acolham com amor em seus corações, colocando-os em pratica.
Agradeço-lhes pelas orações e insisto: continuem a rezar pelo Brasil.
(Neste momento Nossa Senhora passa uma mensagem para um filho seu)
Com muito amor derramo-lhes a minha benção maternal: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO - (05/08/2009) São José dos Pinhais/PR
Sou Eu Jesus Nazareno!
Alegrai oh geração. Hoje o Céu esta em festa, pois a Rainha dos Anjos e Santos nasce mais uma vez.
Sim! Minha santa Mãe hoje esta nascendo em muitos corações que a rejeitavam com Mãe e Rainha.
Sorriem amados. O Céu é para os que vivem a vontade de Meu Pai. Minha santa Mãe ainda continua a fazer
a vontade do Criador. Deixo o Meu apelo de hoje a toda humanidade.
Querem Me amar? Comecem hoje mesmo amando minha santa Mãe.
Alegrai-vos hoje Comigo. Deixo-vos a Minha paz
MENSAGEM DE SÃO JOSÉ - (05/08/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados, hoje os saúdo desejando-os muita paz.
Amados filhos, orem pela paz nesta nação. É preciso espalhar a paz por onde andares. Se falares de guerra,
a guerra se espalhara por onde passares.
Amados, neste dia tão especial, rogo por cada um diante de Deus para que cresçam na fé e na caridade.
Viva o amor em família. Amem-se uns aos outros.
Recorrem a minha proteção e na hora da morte serei o amparo.
Viva os apelos de minha amada esposa Maria Santíssima.
A todos vocês deixo a benção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE SÃO GABRIEL ARCANJO – (05/08/2009) São José dos Pinhais/PR
Caríssimos, alegrai-vos, pois hoje a vitória entra nos corações daqueles que amam a Celeste comandante
Maria Santíssima.
Esta nação é privilegiada pela presença da Mãe de Deus.
As obras de Maria aqui nesta nação não serão abaladas. Este país ainda proclamara ação de graças a Mãe
de Deus. Amados vivam os apelos de Maria e rezem todos os dias às orações por Ela indicada.
Enchei os vossos corações com os desejos da Mãe de Deus.
Rezem, rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - 06/08/2009 São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, Sou a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Cubro-os com o meu manto e coloco diante de cada divulgador das minhas mensagens, um anjo.
Recordai hoje Comigo a minha aparição no estado de Pernambuco no ano de 1936. Rezai e fazei penitencia
meus queridos filhos. Quantas vezes lhes dei sinais, lhes dei mensagens e esta nação não acreditou em
Mim. Rezem e rezem muito meus filhos.
Faça a vigília aos sábados como é pedido.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Em breve mensagem de São José ditada no dia 09 de agosto de 2009 (non c’è - 12.03.2016)
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (11/08/2009) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a oração transforma os corações mais endurecidos. Arrependam-se de seus pecados
enquanto há tempo.
Continuem a rezar o rosário e a coroa das lagrimas todos os dias. Hoje de modo especial peço orações
pelos meus filhos mineiros. O Anjo do Cálice nestes dias sobrevoa este estado. Rezai muito meus filhos
mineiros. Dor e lagrimas se espalharão por este estado. Rezem, rezem, rezem.
Recordai hoje Comigo a minha primeira aparição em Barreiro-Reserva aos meus pequeninos. Como Mãe
amorosa desci do Céu em Barreiro para transmitir os meus apelos aos meus filhos. Sou a Imaculada
Conceição Rainha da Paz. Vivam as minhas verdadeiras mensagens lá deixadas com tanto carinho. O Senhor
desejou unir este meu servo com os meus mensageiros do Barreiro. Só que a inveja de alguns, fez com que
a Minha obra naquele lugar não terminasse como Eu desejaria. A união de mais duas aparições: Itajaí e
Reserva! Choro e ranger de dentes tomaram conta de muitos daquela cidade. As minhas aparições no
Barreiro precisam ser reparadas pelos meus pequeninos e seus familiares (as crianças que viram Nossa
Senhora).
Oração, penitência e sacrifício vos peço hoje.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (12/08/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, rezem, rezem.
É preciso unir-se em oração por esta nação.
Não desperdiceis mais tempo com coisas deste mundo.
Rezem, rezem.
Vivam as minhas mensagens já deixadas ao longo desses quase 22 anos que tenho vindo ao Brasil.
Sou a Rainha e mensageira do Senhor.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (15/08/2009) Itapecerica da Serra/SP
Filho meu, é com grande alegria que venho do céu para mais uma vez convida-los a rezar pela paz do Brasil.
Rezem!
Muito Me alegra em vê-los hoje aqui em meu santuário em adoração ao Meu Divino Filho Jesus. Continue a
orarem juntos.Amados, é preciso abandonar o pecado e retornar a Deus o quanto antes.
Com todo Meu Amor abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (16/08/2009) Aparecida/SP
Querido filho, a paz.Neste dia convido-os junto Comigo a rezarem pela paz no mundo e na igreja.A oração
do santo rosário é uma arma poderosa e eficaz. Satanás nestes últimos tempos tem colocado em muitos
corações a soberba. Este mal será vencido com a reza do santo rosário.Meus filhos, não temam aos ataques
que estão dentro da igreja. Tendes confiança em vossa Mãe.É chegada a hora que deveis se decidir na fé.
Mais uma vez repito: não olheis para trás a procura de vossos amigos, continueis a caminhar na estrada
que vos leva ao Pai. Avante com coragem. Tendes confiança! Alegro-me com a vossa presença neste Meu
santuário.
Amo-vos e vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (17/08/2009) Igreja Santa Ifigênia em São Paulo/SP
Filhos meus, para que a graça aconteça em vossas vidas, é preciso rezar com o coração. Rezem! Se não
rezarem a obra do Senhor não acontecerá em vossas vidas.Vejo que ainda falta confiança na vossa entrega.
Quanto mais rezarem, mais crescerás na sabedoria. Acredite no que vos falo meus filhos. Muito Me alegra
ao vê-los reunidos junto de Mim quando rezam o terço ou o rosário nos grupos de orações. São poucos os
que estão colocando em prática os meus pedidos. Mais uma vez peço-lhes: rezem junto o rosário para
venceres o Golias.
Amo-vos, amo-vos.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (21/08/2009) São José dos Pinhais/PR
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Filhos meus, neste dia convido-os mais uma vez a reza do rosário em família. Continuem a rezar o rosário
todos os dias. Propagai o rosário na vossa comunidade. Neste dia convido-os de modo especial a se
consagrarem ao Meu Imaculado Coração. Rezai todos os dias à consagração a Rainha da Paz e Medianeira
de Todas as Graças por Mim ensinada no ano de 1996.
Amados, Eu desejo um sincero retorno a Deus o mais breve possível.
Amem-se, amem-se.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (25/08/2009) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, querem abandonar a vida de pecado? Então comecem hoje mesmo a dizer não a satanás.
O maligno de varias formas tem tentado conquistar muitos de meus filhos para ele.
Amados, se vocês não tiverem uma vida voltada para Deus, serão pressas fáceis para o maligno.
Busquem a Deus todos os dias! Não desanimem! Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (31/08/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, convido-os a continuarem a divulgar as minhas mensagens de conversão. É preciso levar a
Boa Nova das minhas mensagens aos vossos irmãos espalhados por esse mundo. As minhas mensagens
precisam ser levadas a sério a começar por vocês que a divulgam. É preciso rezar o rosário com devoção e
confiança. Formai grupos de orações em vossas comunidades para que as minhas mensagens sejam
propagadas. Avante meus filhos! Coragem e Estou perto de vós. Amados filhos, é preciso que estas Minhas
mensagens sejam colocadas em livros e também traduzidas em varias línguas para que todos saibam que
Eu vim ao Brasil trazendo uma mensagem de conversão a toda humanidade. Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (02/09/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, rezem!
É preciso rezar para que os projetos que o Senhor tem para com esta nação aconteça o mais breve possível.
Depositai toda confiança em Meu Jesus. Queridos filhos, o tempo de Deus não é igual o de vocês. O relógio
do Senhor esta bem adiantado...
Divulgai com urgência estas minhas mensagens. Fazei livros e panfletos e levai aos mais afastados, para que
todos tenham conhecimento destas minhas aparições aqui no Brasil. A graça é para todos e por isso
testemunhai o Meu amor para com esta nação.
O Brasil precisa de orações. Rezai, rezai, rezai.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (04/09/2009) São José dos Pinhais/PR
Rezem, rezem, rezem. É preciso rezar as orações já pedidas e ensinadas por Mim. Sem oração não poderei
ajudá-los queridos filhos. Mais uma vez convido-os a estar Comigo no próximo mês dia 12, para juntos
rezarmos por esta nação. Colocai em pratica os meus pedidos. Amo-vos.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (07/09/2009) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos.
Sou a Rainha e mensageira do Senhor. Neste dia peço-vos orações por esta nação,rezem, rezem, rezem.
Amados, se desejam paz para esta nação, é preciso rezar.
Amados filhos, não vos deixeis enganar por falsos sinais que o maligno tem feito em muitos locais onde
supostos videntes dizem Me ver. Estai atentos meus amados.
Filhos meus, permanecei em Meu Coração.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (12/09/2009) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, neste dia dedicado ao Meu Santo Nome, quero Eu vossa Mãe Rainha e Medianeira de Todas
As Graças, proclamar a vitória sobre todos aqueles que estão cientes sobres os planos do Altíssimo. Rezem

197

meus filhos para que o Brasil tenha segurança. Muitos de meus filhos têm deixado para rezar só quando a
tempestade ameaça. Não deixeis de rezar todos os dias. Rezem, rezem, rezem.
Aos meus filhos do estado de São Paulo, é preciso rezar com amor e confiança. Formai grupos de orações
nos lares. Mais uma vez repito: se meus filhos não se voltarem para Deus, a capital deste estado poderá se
tornar uma cidade da palestina com tanto terror.
Rezem, rezem, rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (13/09/2009) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, Sou Maria Rosa Mística; Mãe da Igreja.
Amados filhos, estejam prontos para quando o Senhor chegar não pegar vocês desprevenidos.
Colocai em pratica os Meus pedidos já feitos nestas manifestações ao longo desses 21 anos que tenho
vindo ao Brasil.
Mais uma vez quero agradecer aos meus filhos que estão vindo de todas as partes deste Brasil a este Meu
santuário das Lagrimas e Eucarístico. Muito Me agrada a presença de cada um nos cenáculos aqui
realizados em cada segundo domingo do mês. Rezem meus filhos por esta nação. Muitos de seus irmãos
estão sofrendo por falta de oração. Não deixem para rezar quando os castigos começarem a cair...
Neste dia faço descer sobre cada um aqui presente em Meu santuário uma chuva de graças.
Continuem a divulgar estas Minhas mensagens.
Com todo Meu amor os abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (15/09/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, rezem sem cessar o rosário nos lares e nas paróquias. Com vossas orações, jejuns e
sacrifícios; esta nação se salvará.
Filhos meus, rezai pelos sacerdotes e pelas vocações. Voltai para Deus enquanto há tempo. Rezem, rezem,
rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (17/09/2009) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, rezai com amor e devoção as orações ja ensinadas por mim ao longo desses anos. Propagai
com amor estas orações. Sem orações esta Mãe não poderá ajudá-los.
Rezem,rezem, rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (18/09/2009) Rio de Janeiro/RJ
Paz,oração e penitencia vos peço neste dia. Querido filho, Me alegro com a tua presença neste estado, pois
através das tuas orações muitos de meus filhos se converterão. O teu testemunho de vida tocará em
muitos corações que ja haviam adormecidos sem ter experimentado o Meu Amor. Amados filhos desta
cidade, Sou a vossa Mãe a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças. Venho do céu nesta noite, para
dizer-vos que o Meu Jesus esta prestes a retornar de maneira gloriosa. É preciso voltar para Ele o quanto
antes. Amados filhos, continuai a rezar o rosário em grupo. Rezai pelas vocações sacerdotais. Filhinhos, não
vos preocupeis com as coisas deste mundo. Não vos preocupeis com o futuro. Voltai a Deus o mais
depressa possível. Muito Me alegra quando vejo os meus pedidos serem colocados em pratica.
Eduardo: A Senhora gostou do retrato feito?
Nossa Senhora: Amado, o Meu verdadeiro retrato esta naquele filho que faz a Minha vontade. Fico feliz
por começarem a colocar em pratica este Meu pedido de retratar a Meu rosto em um quadro. Não se
preocupem em querer deixar semelhante a Minha imagem num quadro. Se todos trabalharem unidos,
conseguirão chegar quase perto da Minha verdadeira imagem. Sou a Mãe do Amor. Sou a Imaculada
Conceição. Com carinho vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espiríto Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (19/09/2009) Rio de Janeiro/RJ
Amado filho, Estou muito feliz com a tua presença nesta cidade. O Meu Coração se enche de Amor ao ver
estes meus filhos rezando diante desta Minha imagem da Virgem de Nazaré.
Filhos meus, alegrai-vos Comigo neste dia dedicado a Mim com o titulo de La Salette.
Agradeço-vos por estarem hoje aqui em tão grande numero. Rezem, rezem meus filhos.
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Rezai pela santificação das famílias. Nesta noite quero Eu vossa Mãe encorajar-vos para seguirem em
frente.
Amo-vos!
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (21/09/2009) Rio de Janeiro/RJ
Amados filhos!
Venho do Céu hoje para pedir-vos orações pela santificação do clero.
Amados, escutai-Me enquanto há tempo. É preciso rezar uns pelos outros.
Filhinhos, peço-vos que mudeis de vida, abandonando a vida de pecado. Há um só Deus. Cuidado para não
caírem nas ciladas do maligno.
Sou a Mãe do Amor. Sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (21/09/2009) Guarulhos/SP
Filhos meus, rezai pela paz no Brasil. A paz não pode ser alcançada pelo caminho da desunião. É preciso
unir-se em oração junto desta Mãe.
Continuem a divulgar estas Minhas mensagens. Continuai a rezai. Rezai pelos sacerdotes e pela santificação
das famílias.
Estai atentos aos Meus apelos. Sou vossa Mãe a Rainha e Medianeira de Todas as Graças. Não tenhais
medo de falar das Minhas mensagens. Sou vossa Mãe e Estou aqui para encorajar-vos. Rezai a fim de que
todos os Meus planos se realizem.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (25/09/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, continuem a rezar para que os planos do Senhor se realizem nesta nação. Continuem a
divulgar estas minhas mensagens. Também é preciso dar bom testemunho de verdadeiros cristãos. Rezai
pelos sacerdotes e por vossas famílias.
Rezem, rezem, rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (29/09/2009) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, neste dia convido-os mais uma vez a serem portadores da paz. A violência tem se propagado
bem mais que as minhas mensagens. Filhinhos, é preciso que vocês deixem de Me atacar e comecem a
falar do Amor de Deus. Enquanto vocês Me perseguem, o maligno continua semeando a violência nas
vossas famílias. Unam-se em oração enquanto a tempo. Rezem, rezem!
Com todo meu amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (01/10/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a minha mensagem de hoje é que vocês rezem. Rezai o rosário em vossas famílias.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (05/10/2009) São José dos Pinhais/PR
Sou Maria a Mãe de Jesus e também vossa.
Amados filhos quero que continuem a rezar em grupo. Rezem em família.
Quero ajudá-los e consolá-los neste momento que a humanidade passa por não terem a verdadeira paz
que é Jesus em seus corações.
Filhinhos, desejo nesta tarde revesti-los com a Minha paz e com o Meu Amor materno.
Desejo que renovem a cada dia, a consagração ao Meu Imaculado Coração.
Consagre vossas famílias ao Meu Imaculado Coração.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (07/10/2009) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, oração e penitência vos peço neste dia.
Rezai o rosário em grupo para conseguirem ter paz na paróquia em que vocês residem.
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Rezai pelos sacerdotes e pelas vocações religiosas.
Sou a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO - (11/10/2009) São José dos Pinhais/PR
Meu pequeno lírio, escutai o teu Senhor.
Amados, a Minha voz é clara e não traz confusão.
Não tenhais medo. Sede calmos diante da grande tempestade em que a humanidade passa. Não
desanimeis jamais meus queridos.
Reúnam-se em grupo de orações meditando as Minhas mensagens e as de Minha Santa Mãe.
A boa árvore da bons frutos!
Amados, segui-Me com confiança.
Estejam atentos aos sinais, pois o maligno esta a produzir sinais para confundi-los.
Rezai e vigiai.
Deixo-vos a Minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (12/10/2009) São José dos Pinhais/PR
09h35min
Nossa Senhora: Amados filhos, não desperdicem as graças derramadas neste dia de orações.
Sou a Imaculada Conceição Rainha e padroeira desta nação.
Rezem, rezem, rezem.
Amado filho Eduardo, persevere em tuas orações e continua firme na missão que Eu te confiei desde 1993.
12h35min
Nossa Senhora: Filho meu, desejo converter cada um de vocês; mais é preciso rezar e serem obedientes aos
meus apelos.
Não te preocupes com os teus irmãos de caminhada. O Senhor ira operar um milagre na vida deles não
momento certo. Sou sua Mãe e estou junto de vós.
18h
Nossa Senhora: Queridos filhos, Sou a Imaculada Conceição-Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Venho do céu mais uma vez neste dia para convidá-los a serem um com Meu Jesus. Muito Me alegra ao
velos hoje aqui em tão grande numero, junto desta Mãe.
Queridos filhos, perseverem em vossas orações. Rezai diariamente o santo rosário. Rezai a Coroa das
Lágrimas (pausa).
Continuem queridos filhos a propagarem estas Minhas mensagens que em nome da Santíssima Trindade
venho trazer a cada um de vós. Não temam! Coragem.
Mais uma vez repito: perseverem em vossas orações.
Ir.Eduardo: Das mãos de Nossa Senhora descem milhares de estrelas! São as graças sendo derramadas
sobre cada um de nós. Ela agora esta levando os nossos pedidos ao seu Filho Jesus.
Nossa Senhora: Amem-se, amem-se.
Com todo Meu amor de Mãe vos abençôo em nome da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo.
Ficai todos na paz do Meu Divino Filho
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (16/10/2009) Itajaí/SC
Meus queridos filhinhos!
Rezem, rezem! Não deixem de rezar. A cada dia a humanidade está em mais caos e confusão.
É necessário que todos rezem. Amem-se.
Se as pessoas continuarem a trilhar o caminho contra a verdade de Deus, a mão da justiça de Deus vai
derramar sobre o mundo como nunca antes. Acordem crianças e prestem atenção aos meus apelos.
Voltem para Deus agora.
Reze para o Espírito Santo para o discernimento e prudência.
Vocês não podem ir ao Pai a não ser que vocês retornem a Jesus o seu Salvador. Amo todos vocês.
Eu sou sua Mãe, a Imaculada Conceição Medianeira de Todas as Graças.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (17/10/2009) Itajaí/SC
Meus queridos filhinhos! Eu vossa Mãe Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças, continuo a
derramar copiosas graças sobre vocês meus pequeninos. Alegrai-vos!
Não deixe que as sombras das trevas vos afastem de Mim. Vós sois filhos da luz.
Trabalhem juntos a serem uma rede de amor e de misericórdia.
Através da adoração eucarística vocês irão conhecer a si mesmo e Jesus mais intimamente. Jesus lhes dará
a graça de viver pelo amor. Filhinhos, trabalhem com humildade e carinho.
Comecem a vestir o manto da prudência e da confiança. Jesus é o seu prazer e sua liberdade.
Por meio Dele vocês irão perseverar até o fim de sua jornada.
Alegro-me com a presença de vocês hoje aqui. Continuem a divulgar estas minhas mensagens. Coragem
meus pequenos.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (18/10/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos neste dia convido-os de modo especial a rezarem por vossos irmãos das Filipinas. A natureza
também se revoltara de forma destruidora nas Filipinas. Rezem, rezem! Este país precisa se consagrar ao
Coração de Meu Divino Filho e ao Meu Imaculado Coração. Coragem!
Continuai a formem grupos de orações em vossas comunidades. Rezai pelos sacerdotes e pelas famílias.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (22/10/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, continuem a rezar o rosário. Sem oração não poderei ajudá-los. Rezem com confiança as
orações que ao longo desses anos Eu vossa Mãe lhes ensinei.
Praticai a caridade em família. O amor constrói!
Derramo neste dia sobre vós a minha benção maternal. Pai, Filho e Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (25/10/2009) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, a paz!
Sou a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Neste dia convido-os a rezarem Comigo pela paz em vossas famílias. Sem orações meus filhos, não
encontrarão a paz tão desejada em vossas famílias. Rezem unidos o rosário e só assim construirão um
mundo mais humano e cheio de paz.
Continuem a divulgar estas minhas mensagens. Rezai pelos sacerdotes e pelas vocações religiosas.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO - (29/10/2009) São José dos Pinhais/PR
21 anos de aparições de Nosso Senhor
Amados filhos, persevere em suas orações e a vitória será certa...
Alegro-Me quando vejo um filho praticando obras de caridade entre os irmãos.
Amados, Minha santa Mãe precisa ser respeitada e amada entre os seus filhos. Quantas bênçãos Eu já
derramei sobre suas famílias pelos rogos Dela? O que vocês têm dado a Nossa Mãe?
É tempo de reparação meus amados filhos. Colocai em pratica os seus pedidos.
Quando amares verdadeiramente Minha Santa Mãe, ai sim; estareis amando verdadeiramente Eu.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (31/10/2009) São Paulo/SP
Filhos meus, a oração é necessária em suas vidas. Assim como uma plantinha precisa de água para crescer,
vocês também precisam de oração para crescer na fé e na confiança em Deus. Rezem,rezem.
Para quem ainda não reza o rosário, começai a rezar o terço. É preciso rezar para compreender os meus
pedidos. Ajudam-Me para que Eu possa ajuda-los meus amados filhos. Rezai pelos sacerdotes e pelo Papa.
Sou Maria Mãe de Jesus e também vossa Mãe.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (02/11/2009) Taboão da Serra/SP
Amados filhos, rezai pela paz nesta nação. Rezai em família pedindo a Deus paz para as famílias. O Brasil
corre inúmeros perigos sem não rezarem. Formai grupos de orações nas famílias e começai a rezar o terço
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de inicio meditando as minhas mensagens. Amados filhos, é preciso fazer a diferença. Começai hoje mesmo
a praticar estas Minhas mensagens.
Amo-vos e com esse mesmo amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO - (08/11/2009) São José dos Pinhais/PR
Meu pequeno lírio, tens a Minha benção!
Eduardo meu filho, não tenha medo de anunciar as Nossas mensagens por onde fores. Toda vez que viajar
em missão para falar dos Nossos Sagrados Corações (nos cenáculos) Eu o Senhor manifestarei o Meu Amor
por vós.
Falo aos meus sacerdotes: Sai dos vossos esconderijos (igrejas) e vão à procura das Minhas ovelhinhas que
andam perdidas e que estão sendo presas fáceis do maligno.
Amados sacerdotes, não dividam mais a Minha igreja. Unam-se!
Meus sacerdotes, comecem a se preocupar com os interesses e as coisas do Céu e não com as coisas desse
mundo.
Orem uns pelos outros. Busquem e preguem a reconciliação.
Deixo-vos a Minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (08/11/2009) São José dos Pinhais/PR
Convite para cenáculos
Queridos filhos, sou a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Sou a Mãe de Jesus e também vossa Mãe.
Filhinhos, mais uma vez peço-vos que aceiteis de coração as mensagens que a Santíssima Trindade vos
envia por meu intermédio.
Amados filhos, não desanimeis em divulgar estas minhas mensagens.
Filhos meus, não desperdiçam as graças que lhes trago nestas minhas manifestações aqui em São José dos
Pinhais. Rezai pelos sacerdotes e pelas vocações religiosas.
Amados filhos, peçam o Espírito Santo antes de tudo.
Amado filho, a tua presença nos cenáculos realizados nas cidades onde visitas, Me traz muita alegria;
porque o Céu se abre ali para juntos louvar o Criador. Não desperdicem esta graça!
Eduardo meu filho, estarei contigo em todos os cenáculos realizados nas cidades onde visitares. Sejam fiéis
aos meus pedidos.
Eu os abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (10/11/2009) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, Eu sempre estarei aqui de braços abertos para recebê-los. Eu sou a Rosa MísticaMedianeira de Todas as Graças. Sou a Mãe do Amor.
Venho do Céu para estar mais próximo de vós. Muito Me alegra quando vejo um filho retornando à ao
caminho da salvação. Amados filhos, não temam as criticas. Desejo que tenham confiança em minha
intercessão.
Amo-os,amo-os! Rezem o rosário todos os dias e não desperdicem estas graças.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (12/11/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos sou a Rainha e Medianeira de Todas as Graças. Venho do Céu mais uma vez para convidá-los
a rezarem unidos o rosário. Se não rezarem não poderei ajudá-los.
Amados filhos, peçam ao Espírito Santo discernimento quanto aos sinais que muitos dizem vir da parte de
Deus. O maligno esta a espreita tentando engana-los. Rezem, rezem! Nosso adversário tem tentado afastar
muitos de meus filhos do caminho da conversão. Filhinhos, não se deixem enganar por falsos sinais. Esses
sinais que muitos dizem que estão acontecendo em outras cidades brasileiras, não vêm de Deus. Estejam
atentos.
Rezem pelos sacerdotes e pelas vocações religiosas.
Rezem também por vossas famílias e jovens.
Sou a Mãe do Divino Amor.
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Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (13/11/2009) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos! Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Amados, compreendam que o tempo para a vossa conversão esta se esgotando. É preciso colocar em
praticas estas minhas mensagens. É preciso que elas sejam divulgadas não só aqui no Brasil, mais no mundo
todo. Todos os meus filhos precisam saber que Eu a Mãe de Jesus estive aparecendo de forma
extraordinária aqui na terra de Santa Cruz. Estas minhas manifestações precisam ser levadas a sério a
começar por vocês meus pequenos filhos. O sinal das lágrimas de sangue na minha imagem da Rosa Mística
é visível a todos. Já não choro mais nas minhas imagens espalhadas pelo mundo desde 2006. Isso Eu já
havia dito em mensagens passada. Não se deixem enganar pelo maligno. Peçam discernimento ao Espírito
Santo.
Convertam-se enquanto há tempo. Não esperem o grande sinal para voltar para Deus, pois para muitos
será tarde demais. O Brasil também sofrera com a desobediência para com as minhas mensagens desde
1936. Horrorosos e tenebrosos castigos estão por vir para esta nação. Aos meus filhos da região sul: rezem
mais e parem de falar da vida dos outros. Não julguem para não ser julgados pelo Criador. A natureza tem
muito a castigar esta região. Ajudem esta mãe a salvar almas para Deus enquanto há tempo.
Convertam-se, convertam-se.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (15/11/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Amados, não desperdiçam estas minhas manifestações aqui em São José dos Pinhais. Vivam estas minhas
mensagens. Rezem unidos o rosário em família. Pratiquem a caridade em família. Este local é a continuação
e conclusão das Minhas aparições em Montichiari.
Amo-os.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (16/11/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, Sou a Rainha e mensageira do Senhor. Convido-os a continuarem a rezar o rosário.
Amados, o meu Divino Filho Jesus continua cansado de receber grandes ofensas da parte dos seus
sacerdotes...
Continuo intervir para que o braço do Meu Filho não caia sobre a Igreja e seus pastores.
Aos meus filhos prediletos (sacerdotes), peço que dêem bom testemunho e viva à caridade uns para com
os outros. Rezem, rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (19/11/2009) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, continuai a rezar com devoção o santo rosário em grupo.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz. Quero agradecer-vos todas as vossas correspondências as minhas
mensagens.
Rezem, rezem meus amados filhos.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (21/11/2009) Itajaí/SC
Queridos filhos, sou a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Amados filhos, convertei-vos sem demora. Rezai com devoção as orações que Eu já lhes ensinei ao longo
desses anos.
Colocai em pratica as mensagens que aqui já ditei desde 1988 a este meu filho Eduardo. Este estado tem a
sofrer muito com a fúria da natureza. Não te preocupes, rezai. Fazei grupos de orações nos lares e levai
com devoção a minha imagem de casa em casa. Deixai-vos guiar por Mim que sou vossa Mãe. Perdoe o
próximo!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE SANTO ANTÔNIO - (24/11/2009) São José dos Pinhais/PR
Paz e bem!
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Amados irmãos em Cristo, Eu Antônio mais uma vez me faço presente no meio de vós para convidá-los a
oração com o coração.
Amados, começai a trabalhar com amor dando bom testemunho de vida. Sede portadores da paz e da
alegria. Não percam a esperança. Sede caridosos uns para com outros. Viva as minhas mensagens ditadas
nestes 10 anos de aparições que faço aqui no Brasil. As mensagens de nossa amada Mãe também precisam
ser levadas a sério...
Rezai pela igreja e seus pastores...
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Obs: Nossa Senhora e o Menino Jesus também apareceram junto com Santo Antônio.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (25/11/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Filhos meus, tente cuidado para não cair nas ciladas do nosso adversário. Estai a atentos!
Nestes últimos tempos o maligno tenta forjar sinais para confundir suas mentes. Peçam discernimento ao
Espírito Santo antes de tudo. Rezai, rezai. Rezai pelas famílias e pelos sacerdotes.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (27/11/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia dedicado a Mim com o titulo: Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, quero
convidá-los mais uma vez a usarem com devoção esta minha medalha que fiz conhecer a minha filha
Catarina Laboré em 1830. Muitas graças ainda desejo conceder por meio desta medalha milagrosa, como é
conhecida no mundo inteiro.
Rezem queridos filhos para que os meus planos nesta nação se concretizem o mais de pressa possível...
A França foi agraciada com três importantes aparições Minha (Paris, La Salete e Lourdes), mais o povo
naquele país ainda não se conscientizaram com as mensagens que lá deixei. Rezem, rezem, para que esses
erros também não venham acontecer aqui no Brasil.
Amem-se, amem-se.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (29/11/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças. Estou aqui convosco porque ainda os
meus planos não se concretizaram por completo nesta nação. Quando tudo que Eu profetizei se
cumprirem, vocês precisarão caminhar sozinhos sobre o meu olhar, pois já não mais estarei Me
manifestando nesta nação. Tende confiança meus filhos. Segue adiante cumprindo os seus deveres como
bons filhos.
Amado filho Eduardo, ouve atentamente a voz desta Mãe. Sou a Rosa Mística, Mãe do Amor. Amado filho,
rezai por aqueles que ainda não compreendem o porquê que ainda estou me manifestando aqui. Todas as
respostas estão nas minhas mensagens já deixadas ao longo desses 21 anos que tenho vindo ao Brasil.
Amados filhos, voltai hoje pára Deus, se desejais ser salvos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

MENSAGEM DE SÃO JOSÉ - (30/11/2009) São José dos Pinhais/PR
Filho meu, neste dia recordai Comigo a minha primeira mensagem dada a você na gruta de N.Sra Rosa
Mística na cidade de Itajaí-SC.
Amados filhos, sede obedientes ao chamado de Deus.
O homem tem caminhado para sua própria destruição e ainda tem culpado Deus, dizendo por que Deus
tem o feito sofrer.
A mão do Criador já esta punindo a humanidade pela falta de obediência aos seus ensinamentos. O homem
tem ofendido a Deus de varias maneiras. Ate usam o Seu Santo Nome em brincadeiras profanas. É por isso
que hoje estão ocorrendo tantas calamidades no mundo.
Pais e mães, saibam educar seus filhos no Amor de Deus, para não virem chorar no futuro. Dêem bons
testemunhos para seus filhos.
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Muitas famílias já se perderam porque faltou o amor e o respeito entre eles.
Amem-se.
Obs. Primeira mensagem de São José ao ir.Eduardo foi em 30/11/1992.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (02/12/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Filhos meus acreditai que a paz poderá ser alcançada em vossas famílias. Para que essa paz aconteça é
preciso rezar e amar-se. Sem oração não haverá milagre. Olhai o exemplo da Família de Nazaré. Desde cedo
eu e Jose já educávamos o menino Jesus na obediência e na oração. Peço-vos que vivais unidos na oração
em família. Peço aos casais: rezem unidos! Buscai a paz pela união.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO - (04/12/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sede firmes em denunciarem os erros que há em minha igreja e até mesmo nos falsos
lugares onde dizem que há manifestações Minha e de Minha santa Mãe. Os erros não devem continuar...as
minhas palavras devem ser levadas a sério. Esses supostos confidentes não temem a Deus e correm o risco
de serem castigados no dia do juízo se não se arrependerem.
Sede obedientes as Minhas verdadeiras palavras. Sede anunciadores da Boa Nova.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (05/12/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, é preciso rezar e muito.
Mais uma vez vos peço para afastar-se daqueles que criticam e semeiam fofocas. O mal deseja afastar-vos
do caminho do Senhor. Rezem, rezem pedindo discernimento. Também vos peço para afastar-se de todo e
qualquer tipo de superstições. Amo-vos.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (08/12/2009) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, Sou a Imaculada Conceição Rosa Mística – Rainha da Paz.
Venho do céu neste dia para dizer-vos que Deus os ama e deseja a vossa conversão o mais depressa
possível.
Não podeis servir a dois senhores. Não podeis fazer pactos com o maligno. O Senhor se entristece muito ao
ver seus filhos se distanciando de seus olhos. Voltem para Deus meus amados filhinhos...
Amados filhos, orem pelos sacerdotes e pelas vocações religiosas. Alegro-Me com a presença de cada um
de vós hoje aqui em meu santuário. Amem-se, amem-se...
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (10/12/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Mãe do Amor.
Amados filhinhos, não fecheis os vossos coraçõezinhos as minhas palavras aqui deixadas. Não desperdiceis
estas graças que Eu a Mãe de Jesus e também vossa, venho trazendo nestas manifestações aqui em São
José dos Pinhais.
Rezem unidos em vossos lares. Preservem os bons costumes cristãos.
Valorizem este santo local, onde a Sagrada Família já pisou com seus pés.
Amem-se, amem-se.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (12/12/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, coragem e jamais desanimar na missão que eu vossa Mãe vos mostrei.
Neste dia dedicado a minha ultima aparição ao meu amado filho Juan Diego próximo à colina do Tepeyac
em Guadalupe, quero eu vossa Mãe vencedora do demônio, dizer-lhes: “Não temam! Estou junto de vós
meus filhos.” Rezem meus amados por toda América.
Amados, é preciso dizer não as artimanhas do maligno. Não tenham medo do adversário. Ele não pode lhes
fazer mal se estivéreis Comigo. Rezem, rezem.
O meu Amor vos abraça de forma extraordinária neste dia também dedicado a Chama do Meu Amor.
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Aos meus filhos da capital do estado de Minas Gerais vos digo: rezem e perdoem o próximo.
Amem-se, amem-se.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (13/12/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Rosa Mística, Mãe da Igreja.
Fico feliz por estardes hoje aqui em meu santuário. Amados, Deus os ama!
Vivei as minhas mensagens. Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me.
Rezai pelos sacerdotes e pelas vocações religiosas.
Filhinhos, não vos preocupeis com vossos problemas. Tende confiança.
Esforçai-vos para divulgar estas minhas mensagens. Amo-vos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (15/12/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, em vossos lares deve haver dialogo!
A paz em vossas famílias deve ser conquistada.
Meus filhos, e especialmente você, meu filho Eduardo, gostaria de explicar-lhe a urgência de pôr-lhe sobre
os motivos desta noite. O tempo profetizado por Mim para os acontecimentos na Europa inicia no próximo
ano...
Os meus filhos do Brasil devem orar com mais disposição e ter confiança na minha intercessão. É preciso
rezar se desejam a paz para esta nação.
Parem de criticar o próximo e olhem para sim mesmo.
Peço para iniciarem uma novena perpetua ao Espírito Santo todas as segundas-feiras. Peçam os dons do
Espírito Santo.
Amem-se, amem-se.
Nossa Senhora no dia 14 de dezembro de 2009, pediu que fosse feita uma novena perpétua em honra ao
Espírito Santo; toda segunda feira. Escolha uma oração ao Espírito Santo e faça toda segunda feira.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (17/12/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Filhos meus, as minhas mensagens deve ser levadas a sério. É preciso que estas mensagens cheguem a
todos os estados do Brasil e ou exterior. Sejam anunciadores dessas mensagens e portadores da paz.
Amem o próximo e comecem hoje mesmo a fazer a diferença em sua cidade. Forme grupos de orações e
divulguem os meus pedidos.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (19/12/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, convido-os a proclamar a vitória de Deus em suas vidas.
Amados, lembre-se que Deus é Todo-Poderoso e misericordioso, bondoso e compassivo.
Amados, coloque a sua vida em ordem enquanto a tempo.
Esteja em paz consigo mesmo. Elimine os vícios que impedem o seu relacionamento com Deus. Pare com as
fofocas, calunias,malicia e com o mal testemunho de vida.
Pare de perseguir os meus filhos que divulgam as minhas mensagens. O Anjo Ceifador ainda sobrevoa esta
nação.
Rezem, rezem, rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (21/12/2009) São José dos Pinhais/PR
Meus queridos filhinhos, louvado seja Deus!
Esperança em Jesus continua a ser o caminho para a Sua luz.
Não se desespere, pois Deus está com vocês.
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Quando parecer que tudo não tem mais saída, e você estiver sozinho, esquecido e abandonado nas mãos
dos maus, não se desespere Deus vem em vosso auxilio.
Ele compartilha sua dor e Ele vai colocar um fim aos atos de violência imposta aos Seus filhos daqueles que
optaram por não pertencer a ele.
Deus é misericordioso e amoroso.
Amados, rezem as orações que Eu vossa Mãe peço para ser rezada todos os dias. Viva as minhas
mensagens no dia-a-dia.
Amados, o natal não pode ser só de comida e presentes. O natal tem que ter um momento especial para o
Menino Jesus. Não esqueçam disso! Os meios de comunicação têm desvalorizado o verdadeiro sentido do
natal.
Vocês estão esquecendo do aniversariante do dia 25 de dezembro: Jesus!
Sou Maria Mãe de Jesus, a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (24/12/2009) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz! Que a graça do Meu Divino Filho Jesus, esteja com vocês. A nova aurora esta
surgindo e seu Salvador esta entre vós. Dê a Ele todos os seus medos e esperanças ,desejos e sonhos. Ele é
um Deus de misericórdia e Ele vai aliviar suas dores e lhes da conforto. Olhe para o céu para Jesus. Nasceu
o Salvador! Desejo que amem o próximo e que de bons testemunhos entre si. Amem-se, amem-se. Natal é
dia de oração e de reconciliação. Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (27/12/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, convido-os a continuarem a divulgar estas mensagens que ao longo desses quase 22 anos
tenho trazido a humanidade com tanto carinho. Hoje completam 11 anos da primeira lacrimação em minha
imagem da Rosa Mística aqui em São José dos Pinhais. Quantas graças foi dispensadas a vocês? Quais
foram os meus filhos que divulgaram estas lágrimas sem medo? Quais foram os padres que repararam
estas lágrimas? Hoje é dia de reparação e de reflexão!
Amados, dêem bons testemunhos do quanto Eu os amo. Agradeço a presença de vocês hoje aqui em meu
santuário das Lágrimas.
Me alegro com as 1000 Ave Marias hoje aqui rezadas.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (31/12/2009) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Rosa Mística - Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Amados, agradeço todo carinho dispensado a Mim neste ano de 2009. Também agradeço a todos que
participaram dos cenáculos e orações aqui realizados em meu santuário da Rosa Mística. Continue a
divulgar este local santo que Deus escolheu para sua serva se manifestar, convidando os seus filhos a
reconciliação e a oração. Divulgai também estas mensagens aqui deixadas com tanto carinho. Rezai o
rosário em família e também em grupos. Dêem bons testemunhos de verdadeiros cristãos.
Amem o próximo com a sim mesmo. Parem de criticar aqueles que divulgam estas mensagens ou que estão
rezando o terço em suas comunidades. Rezem pelo Brasil e também pelos sacerdotes e bispos.
Com todo meu amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

01/01/2010 - São José dos Pinhais/PR
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
Amados, sede perseverantes nas orações. Buscai as coisas dos Céus e não as da terra. Os ingratos sofrerão
a desolação, porque continuam a buscar os prazeres deste mundo.
Tornai os vossos corações puro. Alegrai-vos porque minha mãe ainda estar intervindo para que Eu não
desça a minha mão sobre esta humanidade...
Amados, afastai-vos do que é mau, para não cairdes nas armadilhas do maligno. Orai, orai muito neste ano.
A minha igreja ainda passa por períodos de confusão. Peça o Espírito Santo antes de todos os afazeres.
Amados, minha Mãe já havia pedido que formassem grupos de orações (pessoas que rezam o terço de casa
em casa), em vossas comunidades. Porque ainda relutam a esse pedido da Celeste Comandante? Depois
das tragédias não adianta mais formar grupos de orações. Sede obediente aos Nossos pedidos.
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Deixo-vos a Minha paz.
06/01/2010 - São José dos Pinhais/PR
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
Amados filhos, não desanime diante as dificuldades do dia-a-dia. Coragem!
Filhos meus, é preciso rezar antes de tudo. Se não rezardes não poderei ajudá-los. Tenho falado em muitas
mensagens passadas sem oração não há vitória.
Digo-vos mais, todo aquele que se desprender do seu tempo para Deus, está a ganhar mais.
A natureza continuara mostrando a sua revolta contra a humanidade. Los Angeles, Lãs Vegas e São
Francisco provará um pouco do cálice amargo. A terra nesta região vai tremer muito...
Rezem, rezem, rezem.
07/01/2010 - São José dos Pinhais/PR
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
Amados filhos, rezem! Quando digo para rezarem; não quero dizer para rezarem o dia inteiro, mais sim ter
um momento de dialogo com Deus. Vocês não estão levando a serio estas minhas mensagens. O Brasil
continua correndo perigo se a população não se conscientizar em rezar. É preciso também saber perdoar
aqueles que os perseguem.
Os meus filhos prediletos, os sacerdotes: rezem também o rosário em suas paróquias. O mau vos ronda e
de todas as maneiras tenta vos seduzir...
Amados filhos, forme grupos de pessoas que queiram rezar o terço ou o rosário pela nação brasileira. Ainda
há tempo meus filhos.
Amo a todos e como mãe e rainha desta nação, vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/01/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a humanidade continua se afastando de Deus. Não deixeis que o maligno vos engane com
falsas filosofias. Rezem!
Voltai o mais depressa para Deus enquanto há tempo. Tenho presenteado as cidades com a Minha
presença quando este meu servo visita para fazer os cenáculos nos lares. Amados filhos, abram-se a esta
graça. Não desperdicem este momento de benção que Eu vossa Mãe tenho trazido a terra. Rezem, rezem,
rezem. Rezai pela região sul e sudeste do Brasil. Tende confiança!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/01/2010) Palmeira/PR
Amados filhos, venho do céu para convidá-los mais uma vez a oração do rosário em família. Sem oração
não poderei ajudá-los. Rezem, rezem, rezem. Rezai com devoção as orações ensinadas por Mim nestas
manifestações.
Vivam em harmonia com a natureza e com os irmãos. Perdoem a sim mesmo e ao próximo. Lance fora toda
magoa que corroem o vosso coraçãozinho.
Neste dia também os convido a rezar por aqueles filhos que divulgam estas minhas mensagens.
Filhinhos, entregue sua vida a Deus e não tenham medo de evangelizar. Estou convosco embora não Me
vejais.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/01/2010) Ponta Grossa/PR
Queridos e amados filhos, sou Maria Rosa Mística-Rainha da Paz. Venho do Céu nesta noite para dizer que
sou Mãe de todos vós. Estou aqui porque estou preocupada com o destino desta nação. Desejo o bem de
cada um! Amados, sem oração não poderei ajudá-los.
Amados, antes de iniciar qualquer tipo de trabalho, rezem. Também é através da oração que vocês poderão
dialogar-se com Deus. Não tenham medo de divulgar estas minhas mensagens. Propagai com amor e
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devoção à reza do santo rosário em vossas famílias. Rezem pelos sacerdotes e também pelos meus jovens.
Fico feliz quando vejo um filho meu voltando para casa do Pai.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/01/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhos meus, continuai a formai grupos de orações nos lares. Rezai com devoção as orações ensinadas por
Mim. Rezai todos os dias também a Coroa das Lagrimas (terço das lágrimas).
Filhinhos, não desperdicem tempo com as coisas deste mundo. Dêem mais de si para Deus. Continue a
fazer as vigílias nos sábados a pedido do Meu Divino Filho por esta nação. Rezai pelos sacerdotes e também
por aqueles que estão trabalhando para que estas mensagens seguem ao maior numero possível de meus
filhos espalhados por este Brasil.
Amem-se, amem-se.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(16/01/2010) Laguna/SC
Amados filhos, neste dia alegro-Me com a presença de cada um de vós aqui nesta capela.
Filhinhos, venho do Céu com um grande propósito! É preciso rezar por vossas famílias. Filhos meus afastese de qualquer tipo de supertições. Essas falsas filosofias vos afastam do Criador. Não desperdicem as
bênçãos que Eu tenho dado a cada um de vós. Venho hoje aqui para trazer a reconciliação com Deus e com
o próximo. Perdoem aqueles que os magoam. Rezem pelos sacerdotes e pelas almas consagradas.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(17/01/2010) Laguna/SC
Queridos e amados filhos, venho do Céu nesta noite para dizer-vos mais uma vez que Deus os ama e deseja
urgentemente o vosso retorno para Ele.
Amados, Eu vossa Mãe Imaculada Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças, não poderia de deixar de
presenteá-los com a minha presença nesta vila.
Filhinhos, Estou aqui para convidá-los a rezarem em família. Rezem, rezem, rezem minhas filhas. Vocês são
especiais para os meus planos nesta região.
Convido-os também a rezarem pelos sacerdotes e também pelas almas consagradas. Rezai por vossas
famílias que corre perigo. O nosso adversário tenta de varias maneiras destruí-las. É preciso rezar antes de
tudo. Sem oração não poderei ajudá-los.
Confiai em Minha intercessão. Vou para o Pai, mais levo em meu Coração os vossos pedidos. Acreditai
queridas filhas...
Peço-vos também para rezarem por estes dois filhos que vem de tão longe trazendo em seus lábios os
meus apelos. Amo-vos.
Com todo o Meu Amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(18/01/2010) Joinville/SC
Amados filhos, sou a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Neste dia convido-os a dar bons testemunhos de verdadeiros cristãos aos irmãos de caminhada.
Amados, continuem a rezar em família o rosário. Propagai esta devoção com amor! Neste estado desde
1988 Me apresento com o titulo de Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças. Muitos falsos videntes
e confidentes ao longo desses 22 anos disseram que estavam Me vendo, mais não passava de um golpe do
inimigo para confundi-los para vos afastar do verdadeiro caminho.
Cuido meus filhos! Não dêem ouvidos ao inimigo. Viva as mensagens que Eu vossa Mãe já ditei ao longo
desses 22 anos de manifestações.
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Rezai pelos sacerdotes e pelas vocações religiosas. Rezai pelas famílias de modo especial pelos meus
jovens.
Amados filhos catarinenses, rezem, rezem. Perdoem o próximo e a sim mesmo. Reconciliem-se com Deus e
com o próximo.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(21/01/2010) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, não percam as esperanças! Rezem afim de que o amor pela oração cresça cada vez mais em
suas vidas. Não dêem os ouvidos às noticias desastrosas. Falem de coisas boas e só semeiam a concórdia. O
mundo precisa de portadores de paz. Amem-se, amem-se, amem-se. Rezai uns pelos outros. Sou a Rainha
da Paz a mensageira do Altíssimo.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/01/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a oração deve fazer parte de suas vidas. Rezem com devoção e amor às orações que Eu
vossa Mãe lhes ensinei ao longo desses 22 anos que tenho vindo ao Brasil. Sem oração não poderei ajudálos!
Convido-os mais uma vez a rezarem todos os dias a Coroa das Lágrimas ensinada por Mim e por Meu Filho
Jesus a minha filha Amália em Campinas-SP.
Continuem a rezar pelos sacerdotes, bispos e almas consagradas. O nosso adversário tenta de varias
maneiras desvia-los do caminho do Senhor.
Viva estas minhas mensagens e divulga-as aos vossos irmãos.
Sou a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(28/01/2010) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, sede portadores da paz!
O Brasil corre perigo se a população não se conscientizarem a promover a paz. Muitos de vocês só falam de
paz mais não a promovem.
Amados, rezem pedindo a paz. O único que pode vos dar a paz é o meu Divino Filho Jesus.
Ide a santa missa com freqüência e confesse os vossos pecados. Reconciliem-se com Deus e com o próximo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(31/01/2010) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, rezai por aqueles que ainda não acreditam nos meus sinais. Não desanime!
Filhos meus coragem em testemunhar as minhas mensagens.
Filhinhos, peço-vos que rezeis com fervor pelos padres, porque ainda tem muitos sem fé.
Convido-os a rezar todos os dias à consagração: Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Aos meus filhos de Santo Antonio do Amparo/MG: Convido-os a rezar todos os dias a Coroa das Lagrimas.
Recordai Comigo o ano de 1987. Quantos sinais Eu a Rosa Mística concedi aos meus filhos que receberam
com carinho a minha imagem naquela cidade mineira. Continuai a espalhar a devoção a Rosa Mística. Rezai
por esta cidade. É preciso construir um memorial a Rosa Mística em Santo Antonio do Amparo.
Rezai pelos jovens e pelos sacerdotes. Formai grupos de pessoas que rezem nas casas.
Rezai a fim de que o inimigo não consiga destruir vossas famílias.
Todo dia 13 fazei orações especiais a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Fazendo tudo isso que vos peço, alegrara o Meu Coração.
Abençôo a todos de Santo Antonio do Amparo.
Rezai, rezai filhos meus.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/02/2010) São José dos Pinhais/PR
Paz e oração vos peço neste dia.
Amados filhos muitos de vós ainda continuam preocupados com as coisas deste mundo. Vocês devem se
preocupar com as coisas do Céu. Amados, continuai a rezar em família pela paz no Brasil.
Rezai por aqueles que diariamente morre sem ter se arrependido de seus pecados.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Um grande acidente em uma famosa rodovia brasileira deixara muitos mortos entre as ferragens. Rezai por
essas almas vitima da imprudência do homem.
Rezai também por vossas famílias pedindo a paz de espírito.
Amados filhos, viva estas mensagens que trago em nome da Santíssima Trindade.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(04/02/2010) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, meu lírio esteja aberto a Minha graça.
Filho, tens a força do Alto para denunciar as falsas manifestações...As falsas manifestações sempre será
derrotada diante da Minha Autoridade. Sou a Luz que ilumina a escuridão que há em muitos corações.
Amados filhos, afastai-vos da mentira, do engano e da maldade. Esses falsos confidentes terão o mesmo
julgamento que teve Sodoma.
Sede juizes de vós mesmos e sentenciai-vos pelas vossas ações.
Amados filhos, buscai o vosso perdão enquanto há tempo.
Aos meus confidentes que um dia contemplaram a beleza de Minha Santa Mãe: Sede pacientes! Não
calunieis e nem jureis falso. Cuidado com a ganância. Rezai antes de qualquer atitude. Não vos deixeis
seduzir pelos divulgadores, cuidado.
A queda de muitos foi por causa que deixaram que seus divulgadores manipulassem as Minhas palavras.
Orai, orai amados filhos!
Aos meus filhos de Tabuleiro-MG: Arrependei-vos de seus pecados e voltai a Mim. Conservai acessa a
verdadeira fé. Minha Santa Mãe precisa ser amada e respeitada nesta cidade. Rezai o terço nas paróquias e
também em família.
A todos vos deixo a Minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(04/02/2010) Ribeirão Preto/SP
Amados filhos, sou a Medianeira de Todas as Graças. Venho do Céu neste dia para dizer-vos que Deus os
ama.
Amados,rezai pelas vocações sacerdotais e religiosas. Filhinhos, é preciso consagrar-vos diariamente ao
Meu Imaculado Coração. Abandonem o pecado da língua. Continuai a rezar diariamente o santo rosário. O
Brasil só poderá ser salvo através das vossas orações. Rezai, rezai.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/02/2010) Barretos/SP
Filhos meus, convido-os hoje a vos preparardes para a quaresma. Oração e uma boa confissão vos ajudarão
a passar por este período de penitencia. Não vos preocupeis com o amanhã. Continuai a rezar pelos
sacerdotes.
Oração e penitencia vos peço.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/02/2010) Franca/SP
Amados filhos, alegro-Me com a presença de cada um hoje aqui.
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Agradeço aos meus filhos Olímpia e João, por abrirem as portas deste lar e também de seus corações para
que Eu a Medianeira de Todas as Graças, viesse hoje aqui de forma toda especial.
Amados, estou muito preocupada com as vossas famílias e também com o clero desta diocese.
Filhos meus, é preciso abandonar as falsas filosofias. Abandonem o espiritismo e todo qualquer tipo de
supertições. Rezem, rezem filhos meus.
Amados é preciso rezar em família. Perdoem todos aqueles que os perseguem.
Peço também orações pelo novo bispo desta diocese. Se oração vocês não conseguirão dar bons
testemunhos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/02/2010) São Paulo/SP
Queridos filhos, estou junto de vós embora não Me vejais. Estou a segurar vossas mãos nesses momentos
de provações em que a humanidade passa.
Amados, é preciso se fortalecer na fé para superar todas as dificuldades do dia a dia.
Sem oração vocês não conseguirão vitória. Para aqueles filhos que ainda não rezam, comecem hoje mesmo
a rezar o terço. Para aqueles que já rezam o terço todos os dias, comecem a rezar o rosário.
Amados, a oração é uma das armas que vocês devem fazer uso. Rezem , rezem!
Aos grupos de oração já formados por Mim, continuem firmes nas orações e obedientes aos meus
pedidos...
Amo-vos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/02/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, oração e penitencia vos peço.
Filhinhos, recordai Comigo hoje a minha primeira aparição na gruta de Massabielle na cidade de Lourdes.
Filhinhos, imitai a minha pequena filha Bernadette Soubirous na obediência e na oração. Sou a Imaculada
Conceição Rainha da Paz.
Amados é preciso rezar. A oração precisa fazer parte de suas vidas. Quantas vezes tenho manifestado esse
pedido. Poucos têm atendido este meu apelo.
Filhos preditos (sacerdotes), dêem bons testemunhos. Ajudem os meus filhinhos a rezarem e a serem
firmes na fé. Meus sacerdotes, incentive os meus filhos a formar grupos com pessoas que rezam o terço
nos lares.
Aneçoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/02/2010) São José dos Pinhais/PR
22 anos de Aparições ao irmão Eduardo Ferreira
Amados filhos, paz, paz, paz.
Sou a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Neste dia festivo das minhas aparições a este servo, desejo estar mais próxima de vós através das vossas
orações.
Filhos meus, continuem divulgando estas minhas mensagens. Dêem bons testemunhos aos sacerdotes.
Rezem por eles afim de que o Espírito Santo os encha com os seus Dons.
Também os convido a perdoar todos aqueles que os perseguem. Rezem por eles!
Filhos meus, coragem. Estou aqui de forma toda especial para levar ao Meu Divino Filho os vossos pedidos.
Crêem minhas pequenas crianças.
Ao longo desses 22 anos que tenho vindo ao Brasil, tenho pedido ao Senhor por cada um de vós. Rezo por
vossas famílias e pelas vossas intenções. Filhos, Deus os ama. Vocês não estão sós. Coragem!
Amem-se, amem-se.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/02/2010) São José dos Pinhais/PR
Nossa Senhora:
Queridos filhos, sou a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Alegro-Me com a presença de cada um aqui em meu santuário da Rosa Mística.
Amados, desejo que se prepare com jejum e penitencia nesta quaresma.
Filhos dêem a mão para esta Mãe e não tenham medo de caminhar, pois só quero o vosso bem. Sou a Mãe
do Amor!
Filhos, rezem em família o rosário. A paz só é obtida através da oração.
Também os convido a rezarem pelos sacerdotes meus filhos prediletos. Muitos deles estão sofrendo com
depressão por não haver ninguém que os ajude, nem mesmo com orações.
Viva as minhas mensagens aqui já deixadas ao longo desses 22 anos de aparições.
Neste momento faço descer sobre vós uma chuva de bênçãos.
Eduardo:
Neste momento Nossa Senhora abençoa os objetos de piedade.
Nossa Senhora:
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(16/02/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, oração e penitencia vos peço hoje.
Filhinhos, também peço orações para os meus filhos de Florianópolis/SC.
O aborto nesta capital tem feito meu coração sangrar e eu derramar lagrimas amargas.
É preciso parar com esse crime enquanto há tempo. A natureza tomara providencia de castigá-los se não se
arrependerem em tempo. Rezem, rezem. Uma das causas das minhas lagrimas neste estado é o aborto e a
falta de perdão entre vocês. Sou a Mãe do Desterro a Virgem das Lagrimas.
Amem-se!
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(18/02/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados, nesta quaresma convido-os a rezarem com mais devoção às orações que Eu ao longo desses anos
ensinei. Não esqueçam que no dia 24 de março inicia a novena da BENDITA. Façam com devoção e amor
para que na noite de Natal recebam uma indulgência e a Minha benção.
Perdoem todos aqueles que os ofenderam. Rezem por eles.
Sou a Mãe do Divino Amor.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(22/02/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, continuai a fazer nas segundas feiras orações especiais ao Espírito Santo. Peça os Seus dons!
Se vocês rezarem com o coração saberão discernir onde Deus ta agindo com seus sinais. Não dêem ouvidos
a tudo que ouvireis nos meios de comunicação. O maligno de todas as formas esta tentando devia-los do
caminho do Senhor fabricando sinais para confundi-los. Rezem, rezem.
A esses filhos que estão sendo usados pelo maligno vos falo: rezem! Eu os amo e não quero vê-los longe de
Mim. Peça perdão a Deus e ao próximo e não contribuem para os planos do nosso adversário.
Filhos meus, satanás é mascarado e é assim que ele usa suas vitimas: com a mascara da humildade.
Não Me façam mais sofrer com os seus atos.
Rezem, rezem, rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/02/2010) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, parem de caminhar na escuridão.
Mais uma vez peço para abandonar tudo que vos afasta de Deus. As falsas filosofias têm deixado muitos de
meus filhos confusos a ponto de abandonarem a fé.
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Sou a Mãe das Dores a Senhora da Rosa Mística.
Recordai Comigo hoje a minha primeira aparição em Erechim a minha filha Dorotheia. Quanta alegria esta
filha meu deu, mais quanta dor a igreja local me fez passar pela incredulidade dos meus filhos sacerdotes.
O sinal que deixei naquele chão é pra mostrar o quanto Deus ama esta nação. As minhas aparições no
Lageado Paca precisam ser reparadas pela igreja. Colocai em pratica os meus pedidos feitos nesta aparição
a minha filha Dorotheia. Fazei procissões de reparação do santuário de Fátima ate o local das minhas
aparições no Lageado Paca.
Este região sofrera muito com a fúria da natureza.
Amados filhos prediletos, peçam perdão!
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/03/2010) Campo Largo/PR
Queridos filhos. Neste dia convido-os mais uma vez a rezarem pelo Brasil. Não se cansem de rezar e de
oferecer sacrifício pela conversão desta nação. O Brasil é muito precioso para Mim e é por isso que tenho
insistido tanto a oração. Os meus apelos para esta nação são urgentes. Preciso de cada um para que estas
mensagens cheguem aos ouvidos dos meus filhos. Não esqueça: Vim a esta nação com o intuito de salvar a
todos e fazer desta terra um exemplo para as demais nações.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(04/03/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, mais uma vez convido-os a formarem grupo de pessoas que rezem o terço nas famílias.
Amados, diga a todos os meus filhos para amar o Meu Filho Jesus. Eu a Rosa Mística- Medianeira de Todas
as Graças, garanto que estarei sempre intercedendo junto ao Meu Divino Filho por cada um de vós. Não
desanimem em divulgar estas minhas mensagens. Continuem a rezar pelo Brasil e de modo especial pelos
sacerdotes.
Aos meus filhos da cidade de Vitória, estado do Espírito Santo; convido-os a não mais ofender o Meu Filho
Jesus. Parem de freqüentar os lugares onde Eu e Meu Filho não estamos. Rezem e peçam o Espírito Santo.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/03/2010) São José dos Pinhais/PR
Paz, oração e penitencia vos peço amados filhos.
Sou a Mãe das Dores a Rosa Mística.
Queridos filhos, mais uma vez insisto na reza da Coroa das Lagrimas. Através deste terço inúmeras graças
podereis alcançar. Sou a Mãe da Misericórdia e do Amor.
Peço aos meus filhos prediletos os sacerdotes para rezarem com confiança este terço. Os sacerdotes que
difundirem este terço das lagrimas, terão seus trabalhos produzindo frutos e o amor por sua vocação(
ministério) aumentará. A difusão deste terço a outros filhos sacerdotes é de grande importância para o
triunfo da Igreja de Meu Jesus.
Amados filhos, recordai Comigo hoje a Minha aparição em 08 de março de 1930 a minha filha Amália. Há
80 anos atrás revelei preciosas promessas a quem recitar este terço.
Este terço das Lagrimas alcançara a conversão de muitos pecadores e especialmente dos possuídos pelo
maligno.
Rezai diariamente este terço das lagrimas.
Com todo Meu Amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/03/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, é tempo de oração, reconciliação e de conversão.
Filhos meus, o homem esta se esquecendo de Deus para vir depois apoiar-se em colunas de carne.
Tenho percebido que muitos de meus filhos estão confusos com alguns sinais que estão acontecendo por
ai. Amados, é preciso rezar pedindo o discernimento ao Espírito Santo. O maligno esta forjando sinais para
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confundir suas mentes e atrapalhar os meus planos para esta nação. Não busque sinais onde não tem.
Coloque em praticas estas mensagens no dia a dia.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/03/2010) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Neste dia convido-os mais uma vez a rezarem pelo Brasil de modo especial pela região centro oeste.
Também insisto que rezem pelos sacerdotes, pois o maligno esta a espreita tentando desvia-los do
caminho do Senhor. O mundo se escandalizara com a carta lida no Vaticano e muito de meus filhos vão
lamentar por não ter me ouvido. Ainda é tempo de amenizar o impacto da noticia. Rezem, rezem.
Rezem também pelo Papa Bento 16.
Oração e penitencia vos peço.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/03/2010) São José dos Pinhais/PR
Oração, sacrifício e penitencia vos peço neste dia de hoje.
Amados filhos, em vossas orações convido-os a rezarem pelos meus filhos prediletos os sacerdotes. As
vossas orações trarão para eles conforto e proteção. É preciso formar grupos de pessoas que rezem pelos
padres. O maligno quer desviá-los do caminho do Senhor.
Façam jejum as segundas feiras pelos sacerdotes. Filhos meus, não medem esforços em fazerem jejum!
Há dois anos atrás manifestei mais uma vez o Meu amor pelos meus filhos catarinenses, na imagem de
N.Sra das Graças na gruta em Itajaí/SC. Hoje os convido mais uma vez a rezarem por este estado.
Sou a Rosa Mística Rainha da Paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/03/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, quaresma é tempo de reconciliação com Deus e com o próximo.
Filhos meus, rezem para encontrarem a paz interior.
Agradeço por estarem hoje aqui em Meu santuário das lagrimas.
Convido-os a divulgarem estas minhas mensagens que eu a Rosa Mística Rainha da Paz tenho trazido ate
por vós.
Rezem, rezem, rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(18/03/2010) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou a Rainha da Paz - Medianeira de Todas as Graças.
Neste dia convido-os mais uma vez a fazerem penitencia pelo Brasil. Esta nação precisa orar como nunca.
Os meus filhos prediletos precisam conscientizar os fiéis a rezarem e a fazerem penitencia. Neste tempo de
quaresma é tempo de penitencia. Aproveitem este tempo de graça e comecem orar. Continuem a formar
grupos de pessoas que rezam o terço nas casas levando as minhas mensagens. Continuem a divulgar estas
minhas mensagens. Animo meus filhos!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(21/03/2010) São Paulo/SP
Amados filhos, fico feliz com a presença de cada um hoje aqui neste cenáculo do MSM. Meu Coração
também se alegra com a presença dos sacerdotes, bispos e do cardeal D.Odilio.
Peço amados filhos não só orações por estes sacerdotes, mais também por todos aqueles padres que
continuam obedientes ao Meu Divino Filho Jesus para que eles não caiam no erro do pecado. Rezem
também por aqueles que continuam a pecar para que eles se arrependam do erro e voltem para Deus o
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mais depressa possível. O nosso adversário tenta de todas as formas desviar os meus filhos prediletos do
caminho do Senhor. Ajudem estes sacerdotes que cometeram erros a não mais errar. Orem por eles antes
de criticá-los. Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(23/03/2010) São Paulo/SP
Amados filhos, é preciso rezar por esta nação afim de que o Senhor derrame sua misericórdia sobre cada
um de vós. O pecado tem se alastrado de forma assustadora. Padres contra padres e leigos contra leigos.
Isso me deixa muito triste!
É preciso dar bons testemunhos. Sejam portadores da paz e não da discórdia.
Sou a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Confesse seus pecados e volte a Deus.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/03/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia convido-os a rezarem pelos meus planos para com esta nação. Também peço
orações para a cidade de Taquari, local em que Eu também manifestei o meu amor por aqueles filhos.
Amados, Deus os ama e o seu Reino já se faz no meio de vós.
Ame o próximo e perdoe todos aqueles que vos persegue.
Sejam anunciadores do Evangelho.
Continuem a divulgar estas minhas mensagens.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/04/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, insisto em Meu pedido para que se reconciliem entre si e com Deus.
Filhos meus, decidam-se agora e renovem suas vidas.
Abram seus corações ao Senhor. Escutem minhas mensagens, Meu chamado a conversão.
Filhos meus rezem com o coração. Não se afobem no momento da oração. Rezem, rezem, rezem.
Lembre-se: a arma eficaz contra o maligno é o rosário.
Amem o próximo e perdoe!
Rezem pelos sacerdotes e por aqueles que promovem a paz.
Sou a Mãe do Amor, sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(03/04/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, é preciso rezar e muito.
A humanidade precisa despertar do sono em que se encontra. O homem tem se afastado de Deus a cada
dia. Isso entristece muito o Meu Coração de Mãe.
Filhos, vocês precisam ajudar o Senhor. Comecem hoje mesmo a rezar e amar o próximo!
Dias de tristeza se aproxima cada vez mais para esta nação. O Brasil precisa se abandonar nas mãos de
Deus. É preciso abandonar os falsos deuses e amar verdadeiramente Aquele que deu seu Filho como único
Salvador, Jesus Cristo.
Abandone as falsas filosofias e dêem bons testemunhos de verdadeiros cristãos.
O meu Coração Imaculado continua cercado de espinhos pela ingratidão de muitos de meus filhos.
Aos meus filhos da cidade de Araranguá/SC, peço-vos mais oração e entrega ao Senhor. O nível da água vai
subir e muitos de meus filhos vão sofrer nesta cidade. Ventos forte vindo do estado do Rio Grande do Sul
trará muita destruição para esta região. Rezem meus filhos!
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PS.irmão Eduardo e mais 3 pessoas caminhando pelo bosque dos Anjos no santuario de N.Sra Rosa Mistica,
no primeiro sabado do mes de abril(03/4/10) encontram um galho de espinho formado um coração. Na
mensagem acima N.Senhora diz que seu coração ainda esta cerado de espinhos!
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/04/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, amo-vos!
É chegado o momento de vocês se decidirem na fé.
Mais uma vez peço-vos: abandonem as falsas filosofias e voltem pra Deus.
Aos meus filhos da cidade de Camboriu/SC, peço-vos para rezarem com mais amor e devoção o terço.
Voltem para Deus enquanto a tempo. Abandonem o pecado e perdoe o próximo. Deus vos ama e os espera
de braços abertos. Filhos meus, um cego não pode guiar outro cego, por isso é preciso retornar ao caminho
certo que Eu a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças tenho indicado em minhas mensagens.
Rezem, rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/04/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, coragem em divulgar estas minhas mensagens.
Antes de tudo é preciso sempre rezar para que o Espírito Santo os guie e os oriente onde levar estas
mensagens.
Também é preciso rezar pela igreja e pelos pastores dela. O maligno tenta de todas as formas desviar os
meus filhos do caminho da conversão.
Rezem, rezem, rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/04/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou uma Mãe preocupada e é meu desejo que vocês rezem para terem discernimento
diante dos falsos sinais que estão acontecendo nesta nação. O maligno esta a espreita tentando desvia-los
do caminho do Senhor.
Filhos meus, cuidado para não caírem em contradição ao testemunhar esses falsos sinais. Em muitas
mensagens já os alertei que satanás iria seduzir muitos de meus filhos para forjar sinais dizendo que viria
de Deus. Peço encarecidamente: não brinque com as coisas de Deus. O Anjo Ceifador sobrevoa estes locais
e a justiça do Senhor já se faz presente nestes locais onde estão forjando sinais. Arrependei-vos de seus
pecados e retornem a Deus. Amo a todos e perdôo facilmente!
Amados filhos, dêem bons testemunhos de verdadeiros cristãos.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/04/2010) São José dos Pinhais/PR
Rezem, rezem, rezem.
Mais uma vez peço-vos para rezarem pelos sacerdotes e também por aqueles que estão na frente de
grupos de orações.
Amados filhos, é preciso dar bons testemunhos aos sacerdotes. Se vocês não abandonarem o pecado como
podem dar bons testemunhos aos padres? Como eles poderão acreditar na mudança de vocês? Parem de
freqüentar os lugares onde Deus não esta.
Comecem hoje mesmo a rezar e dar bons testemunhos.
Amem-se.
Sou a Mãe da Revelação.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/04/2010) São José dos Pinhais/PR
Neste dia peço aos meus filhos sacerdotes do estado Paraná que rezem para não se deixar enganar pelas
armadilhas do maligno. Amados filhos prediletos, comecem a rezar o terço das lagrimas. Ame sua paróquia
e dê bons testemunhos de filho amado do Senhor.
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Também peço aos meus filhos que amam os padres para continuarem a rezar por eles. Antes de criticá-los,
ajudem a não caírem nos erros.
Rezem, rezem, rezem.
Sou a Rosa Mística-Mãe da Igreja.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/04/2010) São José dos Pinhais/PR
Rezem, rezem, rezem.
Amados filhos, rezem por esta nação. O Brasil precisa muito de vossas orações. Continuem a rezar pelos
sacerdotes e pelos bispos. Também peço oração e penitencia para o Papa Bento XVI.
Amados filhos, continuem firmes na fé e não se deixem abalar pelas calunias e escândalos divulgados na
mídia.
Rezem, rezem, rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(18/04/2010) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, não desanime diante as dificuldades do dia a dia. A oração ajudará a continuar na caminhada
da evangelização e na divulgação destas mensagens. Rezem com o coração o rosário. Continue a rezar pelo
clero. Estou junto de vós e olho por cada um. Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja. Ide à missa com
freqüência.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(22/04/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, muitos cristãos não acreditam que o Senhor esta triste com a humanidade. Os sinais da
natureza estão ai para todos verem.
Filhos, continuem a fazer a vigília aos sábados por esta nação. O Brasil é conhecido no exterior por ser o
país com maior numero de católicos. Essa estatística esta errada, pois aqui é ao contrario. Muitos dizem ser
católicos mais não praticam e nem se quer rezam.
O Brasil cada vez mais esta crescendo na divulgação da pornografia. Isso deixa Deus muito triste. A mídia
cada vez mais esta incentivando os jovens a luxuria. Rezem pelos meus jovens enquanto há tempo. Eles são
o futuro desta nação. Parem de criticar e comecem hoje mesmo a rezar.
Rezem, rezem, rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(24/04/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia convido-os a rezarem com carinho pela cidade de Muriaé no estado de Minas
Gerais. Sou a Rosa Mística- Mãe da Consolação.
Aos meus filhos de Muriaé, peço-vos para perdoarem o passado e não mais continuarem nos erros. Amo
muito esta cidade. Rezem todos os dias pela paz e pelo clero. Forme ai grupo de pessoas que rezam na
casas o terço pela paz no Brasil.
Amem-se, amem-se.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/04/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, continue a rezar pelo clero e também pelo papa Bento XVI. Vocês também precisam fazer
algumas penitencias pelo Brasil.
Também peço aos meus filhos do estado do Rio de Janeiro para rezarem pela cidade de Natividade, local
que Eu a Mãe de Jesus apareci na década de 60. Rezem, rezem, rezem.
Amado filho Eduardo, peço que você também reze por Natividade...e também pela cidade de Itapoá/SC. A
natureza tem muito a castigar esta cidade se não houver oração na cidade.
Sou a Rosa Mística – Mãe do Bom Conselho.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(29/04/2010) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos!
Neste dia convido-os a rezarem pelo XVI congresso eucarístico nacional. É preciso muitas orações para os
bispos que lá estarão. Também peço orações pelo papa Bento XVI.
Filhos meus, agradeço-vos de Coração as orações dirigidas as vitimas das enchentes. Amo-vos, amo-vos.
Continuai firmes nas orações e não desanimem diante as dificuldades do dia a dia. Rezai pelos meus jovens!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/05/2010) São José dos Pinhais/PR
Rezem, rezem meus filhos. Não desanimem diante as dificuldades do dia a dia. Rezem pelas familias e pela
Igreja. Esta é a minha mensagem de hoje.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR
(05/05/2010) São José dos Pinhais/PR
Eduardo meu filho, os meus lábios continuam ressequidos por falta de amor.
Meu pequeno lírio, quanto ainda Me dói ver os meus sacerdotes se rebelando contra minha Igreja.
Eduardo, consola este Coração cravado pela lança da traição.
Eu o Senhor choro pelos sacerdotes...
Enquanto muitos Me perseguem, Eu desejo que se preocupem com as Minhas ovelhinhas que estão cada
vez mais dispersando.
Amados, não desanimem com as criticas.
Sou Jesus!
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/05/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a minha mensagem de hoje é que rezem pelo clero e de modo especial pela reunião dos
bispos em Brasília.
Rezem, rezem, rezem. A oração faz milagre.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/05/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sede perseverantes em vossas orações. Não desanimem!
Filhos prediletos (sacerdotes) rezem. Dedicai-vos mais a oração. A solidão tem tomado muitos corações de
meus sacerdotes. Sede vigilantes.
Vivei o vosso sacerdócio com amor.
Amados filhos prediletos, não permitais que o demônio adentre os vossos corações.
Os meus sacerdotes estão surdos ao Meu chamado. Filhos a vossa surdez permite que o maligno acorrente
os vossos corações. Rezai amados filhos prediletos.
Eu a Rosa Mística, Mãe da Igreja peço-vos mais uma vez: propagai o rosário nas vossas comunidades, caso
contrário muitas almas vão se perder.
Esta é a única forma que tens de construir uma paróquia sobre a proteção do Senhor.
Filhinhos, rezai pelos meus filhos prediletos. Rezai por vossas famílias.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(09/05/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, se queres presentear Minha santa Mãe, comece hoje mesmo a ser obedientes aos seus
apelos.
Quanto Me dói ver o descaso para com suas mensagens. Vejo a Minha Igreja diminuindo por não levar a
sério as mensagens de Minha santa Mãe.
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Meus sacerdotes, afastai-vos da rebeldia. Começai hoje mesmo a rezar o rosário. Estais em batalha e por
isso é preciso rezar o rosário e não mais o terço.
Se o meu filho João Paulo 2 instituiu mais um terço no rosário, foi porque ele já sabia que o nosso
adversário tentaria de todas as formas derrubar a Minha Igreja. Por inspiração de Minha Mãe, João Paulo 2
instituiu ao rosário os mistérios luminosos, para afirmar que Eu estou verdadeiramente na Eucaristia.
No ano 2000 o Arcanjo Miguel coloca nas mãos da imagem da Rosa Mística a Eucaristia.*
Em 2003 o Papa João Paulo 2 acrescenta ao rosário o mistério da luz que fala da Minha ultima ceia com os
apóstolos. Quantas bênçãos ainda estão sendo derramadas para esta geração.
Acordai do sono enquanto há tempo.
*no dia 31/12/2000 São Miguel coloca milagrosamente nas mãos da imagem de N.Sra Rosa Mística que há
no santuário, uma Eucaristia. Ela se conserva até hoje.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/05/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, convido-os a rezarem pelo Egito de modo especial pela cidade do Cairo.
Também peço orações por todos aqueles que dedicam sua vida aos enfermos. Neste dia faço descer sobre
todos os enfermeiros uma benção especial.
Continuem a rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas.
Rezem em família!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/05/2010) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, neste dia convido-os a rezarem pela Igreja de modo especial pelo papa Bento
XVI.
Filhos meus, peço que intensifique vossas orações pelos meus filhos prediletos (sacerdotes).
O demônio esta furioso com eles e tenta afasta-los de perto de Mim. Rezem pelos sacerdotes para que eles
comecem a rezar o rosário.
Derramo minha benção maternal de Fátima, Bonate e de São José dos Pinhais.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/05/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, não desanime diante dos obstáculos do dia a dia. Estou junto de cada filho e intercedo por
cada um diante do meu Jesus.
Filhos meus, satanás esta tentado engana-los de todas as formas. Rezem e peçam o Espírito Santo. O
maligno quer separá-los uns dos outros. Estejam atentos. Quem tem Deus tem tudo. Rezem, rezem, rezem.
Amados filhos, sejam anunciadores da benção e da boa nova.
Rezem em família o rosário tão pedido nestas aparições.
Filhos, mais uma vez vos falo: Proclamem a vitória em suas vidas.
Sou a Mãe do Amor e da Unidade.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (22/05/2010) Curitiba/PR
Amados filhos, hoje com urgência venho para convidá-los a rezarem pelo clero do Brasil. É preciso rezar
pelos sacerdotes, bispos e pelas vocações religiosas. Muitos seminários estão para fechar se não houver
mais vocações. É preciso rezar pelas vocações destes jovens que buscam ajuda e testemunho nos
sacerdotes...
Amados filhos, vigiai com oração e jejum para não caírem em pecado.
Rezai pelos meus jovens que buscam uma vida sem pecado.
Hoje de modo especial abençôo todos aqueles que lutam para ver esta nação livre da ganância e de
pecado.
Abençôo também as minhas filhas de santa Clara.
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Peço a vocês meus filhos sacerdotes do Brasil, que rezem para que o Meu Imaculado Coração triunfe na
Igreja do Brasil.
Abençôo a policia militar do estado do Paraná que trabalha com coragem para ver os seus irmãos
caminharem com segurança.
Amados filhos (policiais), perdoai-vos uns aos outros, vivendo na simplicidade, no amor e na união. Rezai
meus filhos antes de qualquer missão e depois agradeça ao senhor pelo dom da vossa vida.
Não sejais ingênuos em achar que o mau não existe e que não está agindo astuciosamente pelas ruas.
Rezai!
Peço que Me aceitem e se consagrem ao Meu Coração. Não desanimem com as dificuldades que
encontrarão durante esta missão de ser policial.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (26/05/2010) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, a paz e amor de Jesus esteja com todos vocês.
Filhos meus, mais uma vez convido-os a rezarem pelo papa. Rezem, rezem!
Filhinhos, deixem-Me ajudá-los. Meu desejo é ensiná-los a rezar e caminhar seguros rumo a Jesus.
Filhos meus, neste dia recordai a minha primeira aparição em Caravaggio.
Sou a Mãe do Amor e da Confiança. Rezem meus filhos. Rezem com o amor.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/05/2010) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, sem amor vocês não podem crescer na santidade. É preciso amar sem distinção!
Comecem hoje mesmo a rezar por aqueles que vos perseguem.
O amor opera grandes milagres. Sou a Mãe do Amor!
Peço-vos aos meus filhos da cidade de Tubarão/SC, que rezem bastante. Tenham confiança em Deus e não
desanimem diante as tribulações.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(30/05/2010) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos convido-os a rezarem em grupo e também em família. Convido-os a fazerem
penitencia pelos sacerdotes.
Sou vossa Mãe a Imaculada Conceição Rosa Mística Rainha da Paz. Venho do céu neste inicio de noite para
dizer-vos que Eu os amo muito.
Filhos meus coragem, não desanimem. Estou junto de vós embora não Me vejas e intercedo por cada um
diante do meu Jesus.
Amados, dêem bons testemunhos de bons filhos. Com as vossas orações vocês poderão converter muitos
de meus filhos prediletos, os sacerdotes.
Vidente: Neste momento Nossa Senhora ora por cada um aqui presente.
Amados filhos, divulgai estas mensagens e as colocai em pratica no dia-a-dia. Alegro-Me com a presença de
cada um hoje aqui em Meu santuário das Lágrimas.
Oração, sacrifício e penitencia vos peço.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (01/06/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, mais uma vez chamo-os à conversão.
Filhinhos, é preciso rezar e muito. Sou vossa Mãe a Imaculada Conceição!
Filhos meus, deixem-Me ajudá-los.
Neste mês de junho convido-os a multiplicar vossas orações pelos sacerdotes e de modo especial pelo
Papa.
Agradeço-lhes pelas orações e pela presença de cada um em Meu santuário das Lagrimas no ultimo dia 30
de maio.
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Derramo-lhes a Minha benção maternal em nome no Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (03/06/2010) Curitiba/PR
Filhos meus, agradeço-lhes pelos esforços e orações e não deixem de rezar pelos sacerdotes. O inimigo esta
tentando colocar uns contra os outros.
Filhos meus, com a oração e entrega de suas vidas, vencerão o mal. Não desanimem diante as dificuldades.
Amo-os.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (10/06/2010) São José dos Pinhais/PR
Queridos a amados filhos, é preciso rezar com o coração arrependido de seus pecados. Não desanimem
diante as dificuldades do dia-a-dia.
Arrependei-vos de vossos pecados e retorne o Deus o mais depressa possível.
Amados, não negociem com Deus. Vejo que muitos de meus filhos estão a negociar com Deus. Muitos
pensam assim: _Primeiro Deus me dá e depois eu faço a minha parte!
Filhinhos, Deus é justo e misericordioso. Ele não é um Deus de brincadeira.
Rezem, rezem, rezem.
Reconciliem-se com Deus e com o próximo enquanto a tempo.
Sou a Imaculada Conceição.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (12/06/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Desejo que a graça e o Amor de Deus estejam sempre com vocês meus filhos.
Filhinhos, convertam-se sem demora!
Filhinhos dêem bons testemunhos de verdadeiros cristãos.
Eu os abençôo e continuarei sempre aqui de braços abertos a esperá-los.
Rezem, rezem, rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (13/06/2010) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, sou Maria-Rosa Mística.
Mais uma vez agradeço-lhes pelas orações e esforços que vocês tem tido para que estas mensagens
cheguem ao maior numero de meus filhos.
Eu como Mãe, desejo convidá-los a rezar pela união de vossas famílias.
Com a oração e entrega de suas vidas, vocês terão vitória! Prometo-lhes acompanhá-los sempre. Rezem,
rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (15/06/2010) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, sou a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Neste dia convido-os a rezarem pelos meus filhos da cidade de Itajaí-SC.
Muitos foram os sinais e mensagens dirigidas a esta cidade, mais poucos foram os que acolheram com
carinho os meus apelos. Muito Me entristece ao olhar para esta cidade e ver que o desamor e o pecado se
alastram sem controle.
A Igreja nesta cidade precisa cultivar os valores cristãos o mais depressa possível.
Um escândalo na Igreja local deixara muitos de meus filhos tristes e decepcionados.
Rezem, rezem, rezem.
Amados filhos, parem de caluniar. O mal da língua tem trazido tristeza ao Meu Coração.
Filhos de Itajaí, amem o próximo e perdoe a si mesmo.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (17/06/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Medianeira de Todas as Graças.
Convido-os a rezarem pelo papa Bento XVI. Sua saúde esta frágil e por isso é preciso rezar para que ele
conduza a Igreja de Meu Jesus com segurança. Continuem a rezar em grupo.
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Rezem pelos meus filhos da Polônia, da França, da Itália e da Espanha. A natureza nesses paises castigará
muitos de meus filhos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (20/06/2010) Aparecida/SP
Amados filhos, sou a Imaculada Conceição!
Hoje, Eu os convido a rezarem pelos meus filhos prediletos.
Filhos meus, procurem com humildade fazer a vontade do Senhor.
Coloque em pratica estas mensagens que Eu a Serva do Senhor venho trazendo em nome da Santíssima
Trindade.
Rezem, rezem meus filhos. Esta nação precisa de orações.
Rezem em família e perdoe o próximo.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (21/06/2010) Guarulhos/SP
Amados filhos, convido-os a oração em família.
Filhinhos, uma família não pode dizer que está em paz se ela não reza. Por isso comece hoje mesmo a
rezar.
Continuem a rezar todos os dias o terço das lágrimas. Abandonem o pecado e retornem a Deus.
Amados filhos de Guarulhos, rezem pelos sacerdotes e parem de caluniar o próximo.
Abençôo esta cidade de modo especial dando aos meus filhos desta cidade a graça de ser verdadeiros
servos do Senhor.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (22/06/2010) São Paulo/SP
Queridos e amados filhos.
Desejo que vocês reflitam as mensagens que Eu tenho dado ao longo desses 22 anos que tenho vindo ao
Brasil.
Amados filhos, grande é o Meu amor por vocês. Rezem, rezem com o coração. Não se distraem quando
rezarem.
Filhos meus, consagrem o seu coração a Deus.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (24/06/2010) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos. Sou a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Venho do Céu neste dia para convido-os a se abrirem a Deus a fim de que Ele transforme os seus corações.
Amados filhos, desejo renová-los e conduzi-los ao Meu Jesus.
Amem o próximo e perdoe.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (26/06/2010) Ponta Grossa/PR
Amados filhos, sou a Mãe da Divina Graça. Venho do céu para convidá-los mais uma vez a oração em
família. Continuem a rezar o terço das lágrimas todos os dias.
Filhos meus, que este tempo seja para vocês um tempo de graça.
Filhinhos, dêem bons testemunhos! Perdoe o próximo e reze por aqueles que caluniam.
O maligno esta tentando forjar sinais para afastá-los do verdadeiro caminho do Senhor. Estejam atentos
meus pequenos. Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (29/06/2010) Curitiba/PR
Queridos filhos, rezem, rezem, rezem.
Filhinhos, satanás é forte e com todas as suas forças, ele deseja que vocês se aproximem dele. Ele quer
separá-los de Mim! Peçam o Espírito Santo quando forem ler supostas mensagens que supostos videntes
dizem ter recebido de Mim. Satanás é astuto, ele está rodando para agarrar muitos de meus filhos.
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Rezem o rosário e o terço das lagrimas todos os dias.
Neste dia abençôo de modo todo especial o papa Bento XVI.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO - (30/06/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados, a paz esteja convosco.
Neste dia desejo que vocês orem com fé pedindo a graça da conversão.
Amados, o joio do trigo esta sendo separado dos locais das verdadeiras aparições Minha e de Minha santa
Mãe. Não temam!
Recordai Comigo da primeira missa celebrada neste santuário. Quantas graças estão sendo derramadas
neste local. São mais de 50 missas celebradas ao longo desses dez anos. Quantas curas e conversões já
aconteceram ao longo desses anos. Amados, dêem bons testemunhos.
Sou Jesus.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (01/07/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, não desanimem diante as dificuldades do dia a dia. Estou convosco embora não Me vejais.
Amados, é preciso rezar para que Eu possa ajudá-los. Sem oração vocês não terão vitória diante do Golias.
Filhos meus, Deus permitiu-Me ficar por um tempo com vocês, e por isso amados filhos; comecem hoje
mesmo a rezar e a perdoar o próximo. Com a oração vocês compreenderão e aceitarão as Minhas
mensagens.
Sou a Medianeira de Todas as Graças a Mãe do Divino Amor.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (03/07/2010) São José dos Pinhais/PR
Sou a Rosa Mística, Mãe da Igreja e do Amor.
A humanidade continua se afastando de Deus. O braço da Justiça Divina cai sobre esta humanidade. Já não
agüento mais segurar...
Amados filhos, rezem e façam penitencia, se quiserem ser salvar.
Queridos filhos, convido-os a serem humildes. Vivam no amor!
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
Continuem a rezar todos os dias. Eu os amo com todo Meu Coração e vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (08/07/2010) São José dos Pinhais/PR
Convido-os neste dia a rezarem pelos meus filhos prediletos os sacerdotes, de modo especial pelos padres
desta diocese. Também é preciso fazer penitencia por eles. Satanás esta furioso tentando desviá-los do
caminho do Senhor. Não critiquem e sim rezem!
Dêem bons testemunhos e rezem.
Sou a Rosa Mística-Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (11/07/2010) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, neste dia convido-os mais uma vez a rezarem em família, rezem, rezem!
Filhos meus, não os quero separados de Mim. Amados, fiquem atentos a vozes estranhas as doutrinas da
Igreja, para não caírem na confusão que os poderá levar a perda da fé. Rezem.
Sou Maria Rosa Mística, Mãe da Igreja.
Convido os meus filhos prediletos a se consagrarem todos os dias ao Meu Imaculado Coração.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (12/07/2010) Curitiba/PR
Queridos e amados filhos. Sou a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças. Venho do Céu neste dia
para dizer-vos mais uma vez que o Senhor tem pressa por vossa conversão.
Amados, vigiem e orem para não caírem nas armadilhas do maligno.
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Satanás continua a forjar sinais para confundi-los e afasta-los de perto de Mim.
Há quanto tempo tenho avisando que deveis tomar cuidado com falsos sinais e até mesmo com falsas
aparições. Em muitas mensagens já avisei que não mais choro em Minhas imagens desde 08/12/2006.
Satanás tem usado muitos de meus filhos para enganá-los e até mesmo coloca-los contra Mim, pois quando
descobrem que as supostas lagrimas são uma farsa, ai descarta as verdadeiras e blasfemam contra vossa
Mãe. Amados, sejam fortes e rezem.
Peçam discernimento ao Espírito Santo.
Nestas aparições desde 1988, tenho revelado os locais onde Eu apareci verdadeiramente. Sejam
obedientes aos meus pedidos e muitas graças o Senhor tem a lhes dar. Rezem, rezem, rezem.
Abençôo todos os romeiros que estão hoje em Natividade.
Sou a Mãe do Amor!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (15/07/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Mãe Puríssima, escolhida pelo Pai Celestial para ser vossa Co-redentora, a vossa
Advogada e Medianeira de Todas as Graças.
Filhos, rezem diante de todas as dificuldades. Não desanimem!
Venho do Céu mais uma vez para dizer-vos que Deus os ama e quer vê-los feliz.
Amem-se.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (20/07/2010) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, neste dia convido-os mais uma vez a rezarem pelos sacerdotes.
Filhinhos, por que endurecem seus corações diante do que peço?
Rezem, rezem!
Sou a Imaculada Conceição que pisará a cabeça do dragão nos locais onde estão forjando sinais dizendo
que vem de Deus.
Amados, arrependei-vos dos vossos pecados enquanto a tempo.
Peço aos meus filhos da cidade de Balneário Camboriú, para rezarem com mais fé e para não desanimarem
diante dos problemas. Também peço para rezarem pelos meus jovens que caminham para destruição. A
prostituição tem levado muitos de meus jovens ao pecado. Rezem muito por eles.
A todos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (22/07/2010) São José dos Pinhais/PR
Meus queridos filhos.
Rezai pelos meus sacerdotes. Eles precisam de suas orações e apoio.
Vocês sem os sacerdotes, não teriam Eucaristia, e sem Eucaristia, não haveria um sacerdócio santo. Seria
humanamente impossível.
Jesus na Santa Eucaristia oferece-se para a sua santificação.
Por favor, meus queridos filhos, orem para meus queridos sacerdotes e apoiá-los.
Jesus está presente para você na Sagrada Eucaristia.
Não é um símbolo ou uma expressão do Seu amor. Eucaristia é o próprio Jesus plenamente presente no
Seu corpo místico e sangue.
Jesus é o Deus que Se fez homem, não só para morrer por você, mas também para viver com você na Santa
Eucaristia.
A oração de todos vocês, é necessária para meus sacerdotes.
Satanás está inundando o mundo com as questões morais, e sem graça divina, de intervenção e de oração,
muitas pessoas, inclusive sacerdotes andará nas trevas.
Concentre-se na verdade de Jesus na Santa Eucaristia.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (29/07/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sem oração o mundo não terá paz. Comecem hoje mesmo a rezar por esta intenção.

225

Rezem, rezem, rezem.
Rezem também pelos meus sacerdotes e pelos seus superiores.
Rezem pelas vossas famílias e pelos futuros governantes desta nação.
Se vocês querem ter um Brasil melhor, comecem hoje mesmo a rezar.
Vivam estas mensagens que Eu a Mãe de Jesus tenho trazido ate vocês com tanto carinho.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (31/07/2010) Ponta Grossa/PR
Amados filhos.
Nesta tarde transcorrida em oração, quero Eu vossa Mãe Imaculada, dizer-vos que Deus tem pressa por
vossa conversão.
Amados, alegro-Me com a presença de cada um hoje aqui neste salão.
Obrigada por estarem hoje aqui para ouvir a minha mensagem de esperança.
Filhos meus, não desanimem diante das dificuldades. Rezem, rezem.
Dêem bons testemunhos aos seus párocos. Só assim eles compreenderão o sentido da Minha vinda nesta
nação. Rezem por eles e pelos bispos também. Amem-se, amem-se.
Sou a Rosa Mística, Mãe da Divina Graça.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (05/08/2010) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos,sou a Imaculada Conceição Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Hoje Eu vossa Mãe estou muito feliz por ser dia dedicado ao meu nascimento.
Amados, mais uma vez quero dividir essa alegria com cada um de vós.
Mais uma vez agradeço aos meus filhos por toda bondade de seu coração por serem obedientes aos meus
apelos nestas aparições.
Rezai uns pelos outros. Rezai pelos sacerdotes e bispos.
Não desanimeis em vossas orações. Rezai, rezai, rezai.
Tende confiança meus filhos!
Continuem a rezar para que a construção da nova igreja se inicie o mais rápido possível.
Amados, querem Me dar um presente?
Ouçam estes Meus pedidos e os acolham com amor em seus corações, colocando-os em pratica.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Obs: O santuário ganhou de presente uma linda imagem de N.Sra Menina,que a Virgem Mãe abençoo e
que será exposta numa urna aqui no santuário.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (08/08/2010) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, Eu sou a Mãe Rosa Mística a Rainha da Paz.
Filhinhos, é chegado o momento de vocês testemunharem estas mensagens. É chegado a hora de vocês se
levantarem e darem bons testemunhos. Rezem, rezem, rezem com confiança.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (13/08/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, tenho vindo a São José dos Pinhais para ensiná-los o caminho do amor, da oração e do
perdão.
Muitos ainda não compreendem qual o sentido da minha vinda aqui. Meus amados, compreendam que o
meu Coração é e sempre será o refúgio que o Senhor preparou com muito carinho para todos vocês.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz. Sede construtores da paz em vossos lares.
Filhinhos, não permitam que nada e ninguém vos afastem do caminho que Eu a Rainha da Paz, vos apontei.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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No dia 12 de agosto de 2010, Nossa Senhora se manifestou e ditou uma linda mensagem de
encorajamento. Rezamos e façamos a vontade do Senhor, conforme Nossa Senhora vem pedindo em suas
aparições em São José dos Pinhais.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (19/08/2010) Curitiba/PR
Queridos e amados filhos, não é o meu desejo falar das coisas que vos encha de medo, mais Eu como mãe;
quero adverti-los com palavras do céu, que se não rezarem dias difíceis vão vir sobre a humanidade.
Filhos meus, é somente através da graça da oração que vocês serão capazes de discernir o que é bom e o
que é mau.
Amados filhos, um fato espantoso será visto no céu de muitas cidades brasileiras e se repetirá quase
semelhante em muitos paises. Estejam atentos, pois dias decisivos se aproxima para toda humanidade.
Mantenha perto de Jesus no Santíssimo Sacramento, pois os dias estão chegando, quando muitas pessoas
da igreja vão duvidar de Sua presença verdadeira.
Rezem por seus sacerdotes porque há muita confusão dentro da igreja.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (26/08/2010) São José dos Pinhais/PR
Falsas aparições e sinais
Queridos e amados filhos, mais uma vez convido-os a conversão.
Filhinhos, desejo que cada um de vocês seja o portador dessas minhas mensagens.
Filhos meus, convido-os a viverem as minhas mensagens que lhes tenho dado no decorrer desses 22 anos.
Amados, este é tempo de graça!
Filhinhos, rezem para terem discernimento diante desses sinais que muitos dizem estar acontecendo aqui
no Brasil. O maligno continua a forja sinais. Muitos de meus filhos estão sendo enganados por falsas
aparições e sinais. O maligno esta tentando confundi-los. Já não me manifesto em muitos locais, mais o
nosso adversário tenta engana-los com falsas mensagens e sinais. Rezem, rezem, rezem.
Sou a Mãe do Puro Amor. Sou a Rosa Mística.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (31/08/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, mais uma vez convido-os a conversão individual.
Filhos meus, é preciso rezar com confiança o rosário. Eu estou junto de vocês e intercedo diante de Deus
por cada um de vocês meus filhos.
Peço vossas orações pelos meus filhos da Guatemala, Coreia do Sul e do Japão. O Anjo Ceifador sobrevoa
estes paises até o fim do ano.
Rezem, rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (02/09/2010) Curitiba/PR
Blumenau/SC
Queridos filhos, neste dia convido-os a rezarem pelos meus filhos da cidade de Blumenau/SC.
Amados filhos blumenauenses, escutem com atenção vossa Mãe Imaculada a Rainha e Medianeira de
Todas as Graças. Amados, desejo falar e convida-los a terem mais fé e confiança em Deus, que os ama sem
medidas. Filhinhos, é preciso dar bons testemunhos para viver na graça de Deus. Rezem, rezem! Diante das
dificuldades, chamai pelo Altíssimo que vê vossos sofrimentos. Afastai das falsas filosofias e retornai a
Deus.
Esta cidade tem sido muito castigada, por isso é preciso retornar a Deus com o coração sincero e
arrependido de seus pecados. Não deixe que o pecado tome conta de vossos filhos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (08/09/2010) São José dos Pinhais/PR
MAFRA/SC
Meus queridos filhos, sou a Imaculada Mãe do Perpetuo Socorro. Amados, neste dia minha mensagem é
dirigida de modo especial aos meus filhos da cidade de Mafra/SC.
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Filhos meus, é preciso rezar, pois uma batalha espiritual esta se travando nesta cidade. Os meus jovens
estão se perdendo sem ter ninguém que os oriente ou ate mesmo que rezem por eles. É preciso fazer
procissões pela cidade e conscientizar os fiéis a rezar. As mais de 90 anos pedi em Fátima sacrifício para a
conversão dos pecadores em reparação dos pecados contra o Sagrado Coração de meu Divino Filho. Peço
que esta cidade se consagre ao meu Coração Imaculado o mais depressa possível. Espalhai a devoção ao
Castissimo Coração de José. Fazei novenas de preparação e procissão em sua honra no dia 19 de março de
cada ano. São José é o sustentáculo da Igreja e das famílias.
Peço os meus filhos ucranianos que não desanimem. Rezem com confiança!
O rio vai encher e trará tristeza para alguns, mais eu a Mãe Imaculada estarei com vocês. Não desanimem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (09/09/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Filhos meus, desejo renová-los e conduzi-los com o meu Coração de Mãe ao Coração de Meu Jesus que
continua a sofrer por vocês.
Amados, não desanimem nas orações. Rezem, rezem.
Filhos meus, compreendam que vocês são hoje o sal da terra e a luz do mundo.
Amo-vos.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (12/09/2010) São José dos Pinhais/PR
Canoinhas/SC
Amados filhos, convido-os a amar a Deus em primeiro lugar e depois o próximo.
Meus filhos, vocês não podem crescer na santidade se não tiver amor em seus corações. Por isso filhinhos,
comecem a rezar pedindo a Deus o dom do Amor.
Amados, mais uma vez convido-os a se unirem a Mim que sou vossa Mãe.
Dêem bons testemunhos. Perdoem o próximo e rezem por eles.
Neste dia também convido-os a rezarem pela cidade de Canoinhas/SC. Aos meus filhos desta cidade
convido-os a se entregarem mais a Deus e deixarem de lado todo o tipo de superstições. Afastam-se das
falsas filosofias enquanto a tempo. Não permitam que o maligno faça parte de suas vidas. Peço-vos
oração,confissão e missa!
Sou a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-Vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (14/09/2010) Curitiba/PR
Erechim/RS
Amados filhos, convido-os a colocarem a Sagrada Escritura em destaque visível em suas casas, leiam-na e
vivam-na. Amados abram a porta de seus coraçãozinhos a Jesus. Rezem, rezem.
Neste dia da Exaltação da Santa Cruz, quero de modo especial abençoar os meus filhos que estão em
oração no meu santuário da Santa Cruz em Erechim/RS. Não desanimem meus filhos! Este local também é
rico de benções, porque Eu vossa Mãe pesei com os meus pés neste chão e ali deixei o meu sinal.
Respeitem este local e dêem bons testemunhos.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (16/09/2010) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, neste dia convido-os mais uma vez a estardes particularmente unidos aos nossos Sagrados
Corações.
Agradeço-lhes pelas 1000 Ave Marias hoje rezadas em minha homenagem.
Amados, o caminho para a conversão esta cada vez mais estreito. É preciso rezar e muito! O mau vos ronda
de varias maneiras. O nosso adversário tenta colocar em vossos caminhos vários obstáculos. Rezem e
jejuem.
Sou a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (23/09/2010) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, sou a Rainha e mensageira do Senhor. Neste dia convido-os mais uma vez a darem bons
testemunhos.
Filhos meus, Eu vossa mãe venho lhes pedir mais uma vez a conversão.
Amados, entreguem-se a Jesus através da oração, jejum, penitencia e comunhão.
Não desanimem. Rezem, rezem, rezem!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (30/09/2010) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, agradeço por rezarem com o coração e atenderem o Meu pedido.
Amados, abram os seus corações a Mim e a Jesus para que assim vocês perseverem na glória de Deus. Não
desanimem.
Continuem a rezar aqui em Meu santuário. Rezem com fervor! Peço-vos orações pelo povo do Equador.
Rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (01/10/2010) Curitiba/PR
Amados filhos, nesta noite convido-os a oração em família pela paz no Brasil.
Sem oração vocês não terão paz nos lares. Também os convido a unirem suas vidas com a de Jesus. Ide ao
Santíssimo Sacramento com freqüência!
Rezem, rezem, rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (07/10/2010) São José dos Pinhais/PR
Filhinhos, mais uma vez convido-os a conversão.
Alegre-Me com as 1000 Ave Marias rezadas neste dia.
Também desejo que cada um de vocês meus filhinhos, seja o portador das minhas mensagens.
Amados filhos, convido-os a viverem as mensagens que lhes tenho dado no correr destes anos. Rezem em
família.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (12/10/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou Mãe de vocês e hoje venho abençoá-los neste dia tão especial.
Amados se querem encontrar-se com o meu Jesus, é preciso se abandonar em suas mãos e confiar em seu
Amor.
Filhinhos, não se preocupem com as dificuldades do dia a dia. Se preocupem com o que Eu lhes peço agora:
conversão.
Rezem e confiem, pois é na confiança no Senhor que encontrarão sua salvação.
Peço que dêem bons testemunhos deste local. Sou Maria Auxiliadora dos Cristãos.
Neste momento acolho com carinho seus pedidos e os levo ao Meu Jesus.
Amados, levem para os seus lares a paz e a harmonia. Rezem em família!
Rezem pelos futuros governantes desta nação. Se quiserem paz para o Brasil, comecem hoje mesmo a
rezar.
Agradeço a presença de cada um de vocês hoje. Também abençôo os coordenadores de romarias. Sou a
Imaculada Conceição.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (14/10/2010) Curitiba/PR
Queridos filhos, sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Venho do céu nesta tarde, para pedir orações pela capital da Itália e também por Curitiba, capital
paranaense. Um grande incêndio deixará muitas pessoas em pânico em Curitiba. Rezem!
É preciso que se convertam urgentemente. Rezem e confiem, pois dias difíceis estão por vir para esta
nação. Rezem em família. Formem grupos com pessoas que rezem o terço nos lares, pelo menos uma vez
por semana. Não desanimem meus filhinhos.
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Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (17/10/2010) Guarulhos/SP
Amados filhos, mais uma vez eu convido vocês a se decidirem pela paz. É preciso rezar unidos para
encontrarem a paz tão pedida por mim. Sem amor vocês não podem viver a paz. Amem o próximo!
Rezem, rezem, rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (18/10/2010) São Paulo/SP
Filhos meus, sou a Mãe da Consolação. Venho do Céu nesta manhã para dizer-vos que Eu os amo muito e
quero vê-los junto de mim.
Convido vocês a viverem a paz em seus corações. Eu estou junto de vocês minhas crianças. Não
desanimem! É preciso rezar para encontrarem a paz. Se oração eu não poderei ajudá-los.
Satanás os tenta de todas as formas. Estejam atentos, rezem o coroa das lagrimas todos os dias.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (21/10/2010) Curitiba/PR
Amados filhos, não desanimem diante as dificuldades do dia a dia. É preciso rezar para vencer todas essas
barreiras que muitas vezes o maligno tenta colocar em vossos caminhos; desanimando-os na oração.
Rezem todos os dias às orações em Eu vossa Mãe já os ensinei ao longo desses 22 anos que tenho vindo ao
Brasil. Rezem por esta nação.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO - (23/10/2010) São José dos Pinhais/PR
Amado mais uma vez Estou revivendo o caminho do calvário, junto com a Minha Igreja. É por vós que sofro
grande agonia.
Amados, não luteis por coisas vãs, mas por obras verdadeiras.
Muitos de vós sois atormentados pelo pecado da carne. Combatei com a oração e com o jejum.
Quero salvar-vos e conduzi-vos á Morada junto com o Meu Pai.
Eu sou o Senhor que orienta os vossos passos. Tudo o que pedirdes por meio de Minha Mãe, Eu vo-lo
concederei.
Deixo-vos a Minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (28/10/2010) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, convido-os mais uma vez a dar o melhor de vós na tarefa que Eu a Rosa Mística – Rainha da
Paz vos confiei.
Abri vossos corações aos meus pedidos. Quem esta com Deus vencerão todas as dificuldades, rezem.
Não vos preocupais com vossos problemas!
Rezem antes de qualquer tarefa que fores fazer.
Oração, sacrifício e penitencia vos peço.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO - (29/10/2010) São José dos Pinhais/PR
22 anos de aparições de Nosso Senhor ao irmão Eduardo
Amados, não tenhais medo das dificuldades.
Filhos, quero dizer-vos, revestir-vos do Meu entendimento para não cairdes em confusão. Nosso adversário
esta forjando falsos sinais para confundi-los. Amados, renascei em Mim!
Se quiserdes para vós tesouros verdadeiros, afastai-vos de toda a iniqüidade. Não quereis para vós coisas
inúteis, vãs e passageiras.
Deixo-vos a paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (01/11/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Neste dia convido-os mais uma vez a rezarem pelos meus filhos da Colômbia. Arrependei-vos de vossos
pecados e retorne a Deus o mais depressa possível.
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A natureza neste país (Colômbia) se voltara contra o homem e deixara muitas vitimas.
Também neste dia peço-vos orações pelos meus filhos de Itatiba/SP. Recordai comigo as minhas
manifestações nesta cidade no fim da década de 80. Quantas graças derramei aos meus filhos que ali
estiveram com o coração arrependido. Peço-vos aos meus filhos de Itatiba, para rezarem com confiança o
terço das Lagrimas. A paz é possível a todos! Esforcem-se e dêem bons testemunhos.
Aos meus filhos sacerdotes desta cidade, peço-vos encaricidamente: celebrem missas em desagravo ao
Meu Coração, aos pés da minha imagem da Rosa Mística na igreja de São Bento.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (02/11/2010) Curitiba/PR
Rezem, rezem, rezem!
Convido-os neste mês a rezarem diante da Cruz.
Rezai pela Igreja!
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (04/11/2010) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, peço-vos orações pelos meus sacerdotes. Dêem bons testemunhos a eles.
Rezem com confiança o rosário pela conversão de meus filhos prediletos.
O inimigo tenta de todas as formas desvia-los do caminho do Senhor. Não desanimem, rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (10/11/2010) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças. Venho do céu neste dia
para dizer-vos que Deus os ama e deseja a conversão de todos vós.
Hoje eu vossa Mãe novamente os convido a oração pelos sacerdotes, rezem, rezem.
Recordai Comigo a minha primeira aparição com este titulo de Rainha da Paz – Medianeira de Todas as
Graças a este filho na cidade de Itajaí/SC.
Amados, consagre diariamente esta nação ao Meu Imaculado Coração fazendo diariamente a consagração
ensinada por Mim a este servo.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
RAINHA DA PAZ E MEDIANEIRA DE TODAS AS GRAÇAS
“Virgem Mãe, Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Eu te ofereço e consagro o meu corpo e a minha alma, o meu coração, tudo quanto sou, tudo o que tenho.
Me consagro a ti por amor e para amar. Ofereço-me aos teus cuidados de Mãe.
Quero como fez Jesus toda sua vida, honrar-te unido ao teu coração.
Quero ó Mãe sobretudo, imitar a tua pureza, a tua humildade, enfim todas as tuas atitudes.
Quero ó Mãe, dedicar-me e lutar sob tuas ordens para que venha o Reino de Deus.
Mãe, acolhe esse meu ato de consagração, toma-me como teu filho e oferece-me juntamente com Jesus ao
Pai Celeste.
Ajuda-me a ser fiel até a morte.
Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Amém."
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (11/11/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, desejo fazer de vocês testemunhas da Boa Nova.
Amados, rezem e convertam os seus corações e aproximam-se de Mim que sou vossa Mãe.
Eu a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças os abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (12/11/2010) Belo Horizonte/MG
Queridos filhos, convido-os a confiai no Senhor e na minha intercessão de Mãe.
Amados, não desanimeis diante as dificuldades do dia a dia, rezem.
Filhinhos, sabei que este é o tempo da graça.
Arrependei-vos dos vossos pecados o mais depressa possível.
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Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Amai sempre!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (13/11/2010) Capela São Sebastião - Tapirai/MG
Queridos e amados filhos. Sou Maria Rosa Mística – Mãe e Rainha da Paz.
Venho do Céu nesta tarde para dizer-vos que Deus tem pressa pela vossa conversão.
Muito Me alegra quando vejo um filho em oração.
Amados, peço-vos mais uma vez orações pela nação brasileira!
Filhos meus, peço-vos, arrependei-vos de vossos pecados enquanto a tempo. Não desperdice este tempo
de graça.
Vivam em harmonia entre si e com a natureza. Deus os ama e Eu também.
Aos meus filhos desta cidade peço-vos: oração todo o dia 13 nesta capela em honra a Mim com o titulo de
Maria Rosa Mística.
Filhos meus, sou vossa Mãe e os amo muito.
Perdoe o próximo e a si mesmo. Rezem, rezem, rezem.
Ao meu filho tão amado padre Aldezire: não canseis de rezar e divulgar esta devoção. Sou a Mãe dos
Sacerdotes...
Filhos meus, peço-vos que divulgueis estas minhas mensagens que ao longo desses anos tenho vindo trazer
ao mundo.
Muito Me alegra em vê-los hoje aqui diante de Mim.
Amo-vos.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (14/11/2010) Côrrego Danta/MG
Vidente:
Nossa Senhora veio na forma de Nossa Senhora das Graças. Ela esta de braços abertos acolhendo todos os
nossos pedidos. Ela agradece pela presença de cada um aqui hoje.
Nossa Senhora:
Queridos e amados filhos, sou Maria Rosa Mística Rainha e Mensageira da Paz. Venho do Céu nesta tarde
aqui em Córrego Danta, para convidá-los a conversão. Deus mais uma vez tem pressa para a conversão de
cada um. Peço-vos amados filhos, orações para os meus filhos prediletos, os sacerdotes! Também abençôo
esta cidade tirando dela qualquer tipo de maldição que já foram lançadas durante estes anos. A partir de
hoje amados filhos, essa cidade será diferente, mais é preciso oração, sacrifício e penitencia. É preciso
perdoar a si mesmo e também ao próximo. Vivem em harmonia!
Peço-vos orações também para os meus pequenos jovens, muitos deles estão se desviando do caminho do
Senhor.
A estes que estão diante de Mim, peço-vos fidelidade divulgando estes meus apelos que faço a este meu
servo Eduardo.
Rezem, rezem, rezem.
Sou uma Mãe amorosa e preocupada ao mesmo tempo. Repito a mesma canção: convertei-vos, converteivos.
Em nome da Santíssima Trindade deixo-vos cair sobre voz uma chuva de bênçãos. São graças filhos para
sustentá-los na vossa caminhada.
A esta filha amada Viviane, peço-vos coragem diante das dificuldades. Perdoe o próximo. Só com o perdão
amada filha tereis vitória.
A partir de hoje envio diante de ti o Arcanjo Miguel para te afastar de todas as ciladas demoníacas, mas é
preciso filha, ser fiel aos meus apelos. Sua missão é grande. Ajudai esta Mãe que já esta cansada. Denunciai
todos os erros.
Amada filha, vinde para junto de Mim. Consagre tua família ao Meu Imaculado Coração. Acredite, não
desanime amada filha. De bons testemunhos.
Vidente:
Neste momento Nossa Senhora vai abençoar os terços.
Nossa Senhora:
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Peço-vos amados filhos, fidelidade a esta Mãe com todo o carinho vos abençôo em nome da Santíssima
Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Fique na paz de Meu Divino Filho.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (15/11/2010) Côrrego Danta/MG
Filhos meus, sou a Imaculada Conceição Rosa Mística - Rainha da Paz.
Venho do Céu nesta manhã para dizer-vos mais uma vez que Deus os ama.
Filhos, não vos preocupeis com vossos problemas. Tende confiança, fé e esperança.
Abandonem o pecado e retorne a Deus. O Anjo Ceifador sobrevoa esta cidade desde o inicio do ano. Ele
esta aqui para julgar os ímpios. É preciso rezar e arrepender-se de seus pecados enquanto a tempo.
Alegro-Me em vê-los em tão grande número aqui nesta capela dedicada a Rosa Mística.
Amados, continuem a divulgar este titulo: Rosa Mística.
Também os convido a divulgar estas mensagens que ao longo destes 22 anos tenho passado a este filho tão
amado: Eduardo.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (15/11/2010) Itaúna/MG
Filho meu, alegro-Me com a tua presença neste meu santuário.
Amado, somente rezando o mundo terá paz e a nação brasileira não sofrera.
Se os homens não se converterem e não mudarem de vida, um grande mau vira sobre todos.
Abençôo a todos que por aqui passarem diante desta gruta. Prodígios e milagres aqui ainda continuaram
acontecer. Sejam puros e mansos de coração. Rezem, rezem, rezem.
Amo-vos.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (18/11/2010) Curitiba/PR
Amados filhos, Eu sou a sua Mãe do Céu, desejo que rezem em família. Não desperdicem o tempo da graça
que corre como um relógio desesperado.
É preciso que se convertam e dêem bons testemunhos aos seus sacerdotes. Rezem por eles enquanto a
tempo. O maligno tenta armar ciladas para desviá-los do caminho do Senhor.
Entreguem-se a Jesus e ao Meu Imaculado Coração. Rezem diariamente em família.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE SANTO ANTÕNIO - (24/11/2010) São José dos Pinhais/PR
Caríssimos, nesta noite a amada Mãe Maria Santíssima; abre mais uma estreita porta no Céu.
Irmãos, o Senhor está a derramar graças especiais para aqueles que estão a colaborar para que estas
mensagens cheguem ao maior numero possível de seus irmãos.
Maria Santíssima já os avisou que as graças já são escassas e por isso avante.
Amados, a medida em que vocês trabalharem para que estas mensagens cheguem aos seus irmãos, o
Senhor os agraciará com graças Divinas. Não negociem com Deus!
Perdoem o próximo e a si mesmo. Dêem bons testemunhos desta obra amados.
Deus os abençoe!
Paz e bem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (25/11/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia convido-os mais uma vez a rezarem pela paz nesta nação. Meus pequenos e
amados filhos, não desanimem! As vossas preocupações do dia a dia não devem abalar a vossa fé.
O Brasil precisa aceitar esses meus apelos. Deus espera o vosso sim hoje.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (27/11/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Virgem da Medalha Milagrosa.
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Filhinhos, sei das vossas dificuldades, mais vos peço; não desanimeis.
Rezai com fé e confiança o rosário. Avante com alegria!
Filhos meus, mais uma vez vos digo: não permitais que satanás tenha vitória em vossas vidas. Abri vossos
corações à graça de Deus. Voltai-vos para Ele o mais depressa possível.
Abençôo todos os romeiros que estiveram hoje em Meu santuário em Itauna.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
(Ps: mensagem recebida durante as 1000 Ave Marias)
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (02/12/2010) Curitiba/PR
Amados filhos, neste dia convido-os a oração.
Eu a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças, peço a vocês amados filhos, que rezem e Me ajudem a
ajudá-los. Eu estou perto de vocês e intercedo diante do altíssimo por cada um de vocês. Não desanimem!
Filhinhos, que este tempo seja para vocês um tempo de graça. Aproveitem cada instante para fazer o bem,
porque somente assim poderão sentir em seus corações, o nascimento de Meu Divino Filho Jesus.
Dêem bons exemplos ao próximo. Vocês devem se tornar sinal de amor de Deus em suas comunidades.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (08/12/2010) São José dos Pinhais/PR
Convido-os a refugiarem-se em Meu Imaculado Coração. Também os convido a rezarem com amor e
confiança o santo rosário em seus lares e comunidades.
Amados, só através das suas orações é que a paz reinará em suas casas.
Filhinhos, rezem pela Papa. Também os convido a rezarem para que haja mais santas vocações. Rezem!
Só com as suas orações é que obteremos vitória sobra o mau.
Sou a Imaculada Conceição, Rainha e Mensageira do Senhor.
Não desanimem. Amados, viveis o grande momento da purificação.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (09/12/10) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, venho do Céu neste fim de tarde, para dizer-vos mais uma vez que Deus os ama
e tem pressa pela conversão de cada um de vós.
O Meu trabalho é ajudar-vos nesta conversão. São poucos os que estão aceitando a Minha ajuda.
A apostasia eclesiástica tem cegado os olhos de meus sacerdotes. A corrupção, o dinheiro, o poder e o
pecado da carne; atraem o Anjo da Palma sobre as cidades.
Não choro mais em minhas imagens, mais sofro ao ver os meus filhos consagrados se afastando de Minha
benção.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz. Rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO - (09/12/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados, a dureza de seus corações é grande ainda.
Sou o Bom Pastor e já estou a pedir contas pelos vossos atos (obras).
Onde estão as Minhas ovelhas que confiei a Minha Igreja? O que fizeste tu Igreja para curá-las?
Eu Sou o Senhor da vinha. Arrependei-vos enquanto a tempo.
Poucos vivem na dignidade e na fé. A salvação dos justos é certa.
Amados o mundo vos oferece a perdição e vós, sem vacilar caminhais desgovernados para o abismo.
Crede em Mim e tereis tudo o que procurais para o vosso sustento.
Dou-vos a paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (12/12/2010) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, neste fim de tarde, Eu a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças,
convido-os a darem bons testemunhos desta obra e também testemunhos do Evangelho de Meu Divino
Filho Jesus.
Amados, sede perseverante em vossas orações. Confiai na minha intercessão de Mãe e Rainha.
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Amados filhos, sede bons uns para com outros. Rezem, rezem, rezem.
Convido os meus filhos de Belo Horizonte a rezarem e também a darem bons testemunhos. Não
desanimem amados filhos.
A estes que aqui estão no cenáculo, derramo uma chuva de benções...
Sede corajosos filhinhos! Não desanimem diante as dificuldades do dia a dia. Agradeço a presença de cada
um de vós hoje aqui.
Abençôo os vossos lares para que haja paz neste natal.
Também vos peço orações pelos meus filhos prediletos os sacerdotes.
Amo-vos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do espírito Santo. Amém, amém, amém.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (16/12/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Mãe da Divina Graça.
Convido-os novamente a oração pelo Brasil. Não desanimem!
Filhinhos, que este tempo seja para vocês um tempo de graça. Aproveitem cada minuto para fazerem o
bem ao próximo.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO - (18/12/2010) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, nesta manhã peço-te um pouco de ti...
As lágrimas de Minha Mãe foram por essa geração sem fé, que desolada na fé escolheu o pecado...
Eu vos peço amados, libertai-vos de vossos pecados, dos vossos vícios, para não pertencerdes ao maligno.
O ser humano deseja a fortuna e os prazeres da carne e se esquece de Deus. A humanidade não terá
recompensas porque não estão buscando as coisas de Deus.
Meditai nas frases que Eu o Senhor vou dar por meio deste servo.
Amados, perdoai a todos e vós sereis dignos de serem perdoados.
Lutai pelo Meu Reino!
Amados, continuo só nos sacrários. Depois que fui pego no horto das Oliveiras,enfrentei bárbaras torturas
até chegar diante de Caifas.
Passei o resto daquela noite na prisão. Os soldados o tempo todo Me insultavam com palavras e atos,
escarnecendo de Mim.
Bateram – Me na cabeça em todo o corpo. Eu já não Me podendo por em pé, abandonaram-Me sozinho e
amarrado naquele lugar úmido e escuro da cela.
Amados filhos, passei apenas boa parte da noite na prisão, mas no sacrário das Igrejas, quantos dias e
quantas noites, passo Sozinho. Na prisão, passei frio, fome e sede e nos sacrários Me falta abrigo do amor
de cada um de vós. Quereis dar-Me provas de vosso amor? Daí - me vosso amor então!
Amados, quantos são ainda presos inocentes e até mesmo açoitados sem terem feitos nada. Muitos até
condenados a morte, como foi o Meu caso.
Filhos meus, a descrença esta tomando conta de todos os meus discípulos. Rezai!
Com a ajuda de Minha Santa Mãe, quero restaurar a Minha Igreja. Não permitam que o Meu Templo
continue sendo saqueado por malfeitores.
Muitos de meus discípulos serão perseguidos em Meu Nome! Rezem para que não cedam as suas
armadilhas.
A nação brasileira terá que sofrer. Só assim ela será purificada.
Torno a dizer : Não há erro que continuará oculto e não há trevas que Eu o Senhor não poderei clarear.
Afastai-vos das falsas filosofias (superstições, poder da mente, hipnose, esoterismo etc ).
Os que estiverem em constante oração com Minha amada Mãe, não se abalarão e nem sentirão os
transtornos do dia a dia.
Amados, permanecei vigilantes e orai sem cessar.
Dou-vos a Minha paz.
Jesus Nazareno.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (19/12/2010) São José dos Pinhais/PR
Garopaba/SC
Amados filhos, continuem a rezar em família para não serem pegos de surpresa pela maldade do nosso
adversário.
As famílias precisam orar unidas, pois os nossos jovens correm perigos.
Pais e mães sejam amigos de vossos filhos!
Neste dia também vos peço orações pelos meus filhos da cidade de Garopaba no belo estado de Santa
Catarina. Com suas lindas praias Garopaba tem atraído muitos de meus filhos para a perdição. É preciso
rezar e fazer o povo rezar e cultivar os bons costumes. Não se desviem do caminho de Deus meus amados
filhos. Lazer e preciso mais com moderação! Agradeço o carinho para com a devoção a São Joaquim.
Sou vossa Mãe e me preocupo com vosso futuro.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (23/12/2010) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou a Medianeira de Todas as Graças.
Amados, o Senhor permitiu-Me ficar por um determinado tempo com vocês...
Amados, convido-os a paz! Rezem pela paz!
Mais uma vez eu a Rainha da Paz os convido a se unirem a Mim.
Amo-vos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO - (26/12/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados, se queres vos salvar, tomai a vossa cruz com amor e arrependei-vos de vossos pecados. Eu o
Senhor sou a vossa salvação!
Amados, sede perseverantes nas orações. Sede firmes e atentos e rezai muito.
Os que Me persegue sofrerão a desolação! Não vos deixeis enganar por falsos sinais. Não procurei
esoterismo e adivinhos, onde tendes de ir às escondidas. Essa pratica Me deixa muito triste.
Eu vos dou o amor. Dou-vos a Minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (27/12/2010) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, dizei sim ao Meu chamado. Eu quero ajudar-vos, mais é preciso abri vossos corações a Deus.
Não vos esqueçais de pedir perdão de vossos pecados.
Neste dia dedicado ao aniversário da minha primeira lacrimação nesta imagem da Rosa Mística, quero Eu
vossa Mãe Imaculada, derramar sobre cada um de vós a minha benção.
Filhinhos, não vos aflijais, Eu a Rosa Mística – Rainha da Paz; estou junto de vós, coragem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Obs: Neste dia foi rezado 1000 Ave Marias, para comemorar os 12 anos da primeira lacrimação na imagem
de Nossa Senhora Rosa Mistica em São José dos Pinhais/Paraná.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA - (30/12/2010) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sede portadores da paz em vossos lares. Amai sempre e fazei o bem a todos sem olhar seus
defeitos.
Filhinhos, ajudai-Me a salvar almas para Jesus.
Amados, não permitais que ninguém vos afaste de Mim. Rezai sempre!
Abri vossos corações ao Amor de Deus. Sou a Imaculada Conceição - Rainha da Paz.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. Amém, amém, amém.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/01/2011) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, nesta madrugada quero Eu a Rainha e Mensageira do Senhor, revelar-te alguns segredos.
Prestes bem atenção:
Quem tiver profunda devoção ao Coração Castíssimo de São José, não se perderá na hora da morte.
Meu amado filho na época que José partiu, Jesus tinha apenas 27 anos. Jesus tentou substituí-lo na
trabalho até os 30 anos. Para depois seguir sua missão publica.
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Amado, muito Me alegra quando vejo um filho fiel pondo em pratica meus ensinamentos. Jesus muito se
alegra!
Tua participação nesta obra fará com que muitos de meus filhos separados voltem à casa do Pai. Essa
tarefa não será fácil, mais estarei contigo!
Confiai em Mim que sou a Medianeira de Todas as Graças.
Tendes grande responsabilidade por esta obra. Não desanime!
Lutai amado filho. Seremos vencedores.
Amado filho, a Igreja encontra-se em perigo e com ela os meus sacerdotes. Só a oração poderá mudar tal
situação...
Os sacerdotes devem rezar pelo menos um terço todos os dias e fazer o jejum as segundas feiras, libertarão
muitas almas do purgatório. Isso é serio que vos falo.
Continuai a rezar o terço das lagrimas todos os dias.
Peço-lhes que escutem e vivam as minhas mensagens.
Desejo trazer-vos a paz, o amor e a alegria. Não desanimeis diante as dificuldades do dia a dia.
Continuai firmes com as vossas orações.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(05/01/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados, não vos igualais aos outros, mas sede sempre o menor.
O inimigo tem escarnecido de meus filhos forjando falsos sinais para desviá-los da verdade.
Alertai a todos que a vós chegarem denunciando a mentira. Não tenhais vergonha e testemunhai a
verdade.
O perdão é a cura para muitos males físicos e espirituais. Perdoai para serdes perdoados. Amai para serdes
amados.
Muitos de meus filhos ficam no comodismo achando-se merecedores das graças. Não duvideis da Minha
existência neste local.
A chave é dada a este pequeno servo.
Quero-vos todos felizes junto de Mim.
MNESAGEM DE SÃO JOSÉ
(05/01/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados, desejo a conversão, a paz entre todas as famílias.
Rezai mais para que o maligno não consiga destruir os planos de Maria Santíssima para esta nação. Rezai,
rezai, rezai.
Amados, rezem sempre pelas almas do purgatório. Venha sempre aqui neste santo lugar e rezem pelas
almas aos pés da Cruz.
Amados, reunir-vos mais em oração em família.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/01/2011) São José dos Pinhais/PR
Filho meu, neste dia o Céu se alegra com as vossas orações e sacrifícios.
A tua presença neste local Me consola.
Amados filhos, sou a Virgem da Consolação, vos trago e vos dou o consolo em meus braços.
Amados, sedes obedientes aos meus ensinamentos. Peço-vos unidade entre os grupos de orações, seja eles
o apostolado da oração, seja o da legião de Maria ou até mesmo o da renovação carismática. Sem unidade
o Espírito Santo não poderá agir no meio de vós.
O Anjo de Luz esta no meio de vós e fala-vos através do coração.
Amados filhos, é sempre uma grande alegria recebe-los aqui em Meu santuário. Peço-vos que sejais
perseverantes na oração do dia – a – dia.
Filhinhos, grandes são os desígnios de Deus para esta nação. Sede bons uns para com outros. Perdoem!
Eis-Me aqui aos pés de Meu Jesus pedindo por cada um de vós.
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Obrigada pelas vossas orações, pelas vossas lágrimas e pelos vossos corações que com tanto amor e com
tanta dor, vós Me ofereceis.
Sou a Virgem da Consolação.
Neste dia tão especial vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
PS. Hoje comemoramos os 28 anos em que o irmão Eduardo encontrou a pequena imagem de N.Sra
Aparecida no quintal de sua casa em Itajaí/SC.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/01/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, sem oração não poderei ajudá-los.
Hoje mais uma vez convido-os a se abrirem a Deus. Não guardem magoas em vossos coraçãozinhos,
perdoem o próximo. A graça é para todos!
Mais uma vez estou aqui para conduzi-los a Jesus.
Mais uma vez peço-vos unidade entre os movimentos e grupos de orações.
Rezem, rezem, rezem. Não desanimem!
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/01/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia dedicado a Chama do Meu Amor, quero eu vossa Mãe Imaculada Rainha da Paz,
convida-los mais uma vez a rezarem em família.
Também os convido a abrirem à graça do Meu amor.
Amados não alimenteis de ódio, rancor e maldições em vossos corações, perdoem!
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/01/2011) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, não quero ver nenhum de vocês se perderem pelas trevas do maligno.
Filhinhos as minhas profecias estão se realizando dia após dia. Estejam atentos!
Sou a Mãe do Eterno Amor, a Medianeira de Todas as Graças.
Filhos meus rezem, a fim de que Deus transforme os corações de muitos de meus filhos.
Refugiai-vos em meu Imaculado Coração. Tende confiança em Mim.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/01/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia peço-vos para serem humildes para com Deus e grande na doçura com o próximo.
Filhinhos, a doçura é virtude dos fortes, nunca esqueçam disso.
Filhos meus, consagram toda a sua vida e exercícios para o bem da Igreja e a salvação do próximo,
mediante orações e bons exemplos.
Peço aos meus filhos do estado do Rio de Janeiro mais entrega ao Senhor. Não desanimem! Coragem.
Reparem os verdadeiros locais onde Eu apareci neste estado carioca.
Façam uso da água abençoada por Mim nestes locais santos.
Rezem, rezem, rezem.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai,do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(25/01/2011) São José dos Pinhais/PR
Meu pequeno lírio tende a Minha Paz.
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Amado coragem! Não abandone o caminho que estais a seguir junto de minha Santa Mãe. Mais uma vez
repito: Nada e ninguém neste mundo haverá de tirá-lo da missão que Eu o Senhor te confiei.
Confie tudo na Minha providência amado.
Eduardo meu filho, diga mais uma vez aos meus sacerdotes que o manancial de graça jorra em abundância
durante as Missas para todos os fiéis.
Amados, não se admirem e nem desanimem por sentir repugnância pelo sofrimento.
Eu o Senhor também senti. Vocês amados podem pedir a Deus que os livres da tribulação, mas
acrescentem à resignação de cumprir aquilo que for a vontade de Deus em suas vidas.
Filhos amados, o sofrimento jamais é perdido, ainda quando parece inútil. Não desanime.
Amados, tenho encontrado almas adormecidas. Tento desperta-las e até mesmo arranca-las de suas
preocupações pessoais, mais muitas vezes é inútil.
Muitos de meus filhos têm respondido: agora não posso Senhor.
Amados, vigiai e orai.
Não vos deixeis arrastar por coisas deste mundo combatei com a oração e sacrifício.
Amados façam sua confições com a maior fé, humildade e contrição.
Amados, lembre que o perdão que vocês recebem com tanta facilidade, custou o sangue e a minha vida e
também as dores e lagrimas de nossa mãe Santíssima.
Amados, esforcem-se para evitar o pecado perseverem na fé meus queridos!
Deixo - les a minha Paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/01/2011) São José dos Pinhais/PR
Sou a Rainha da Paz-Medianeira de todas as Graças
Nesta madrugada, venho te consolar e te dizer: acalma o teu coraçãozinho. O Senhor está no controle de
tudo.
Filho meu, vivei a disciplina e a obediência a Mim e ao meu Filho Jesus.
Sede simples e obediente.
Amados, fazei de vossas vidas uma verdadeira oração. Apressai-vos! Não tendes muito tempo. O Brasil
corre perigo. Formai grupos de orações nos lares, rezando o terço. Vigiai com oração, jejum e penitência.
Acordai meus filhos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/01/2011) Curitiba/PR
Amado, não desperdice seu tempo com coisas deste mundo. O tempo é agora! Rezai e confessai.
Dêem bons testemunhos meus amados.
Vivam as minhas mensagens e vereis o quão grande é este presente que o Pai vos dá por meio desta Mãe.
Amo-vos.
Abençôo em nome do Pai,do Filho e do Espírito santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(30/01/2011) São José dos Pinhais/PR
É com grande alegria que a vossa Mãe, Rainha da Paz e Medianeira da Todas as Graças vem estar com
vocês meus amados filhos, neste inicio de madrugada para dizer-vos que Eu os amo muito e desejo estar no
meio de vós.
Amados é preciso rezar e muito, pois vós sabeis que dias decisivos estão por vir para toda a humanidade.
O Brasil está incluído para com o desequilíbrio do mundo e por isso a natureza nesta nação castigará muitas
cidades. Os que estiverem próximos do mar deverão sair e os que estiverem no centro urbano, não subam
mais de um andar. Os que estiverem nos campos, permanecei longe dos perigos que os leva a ruína.
Levai a sério o que vos falo. É preciso colocar em praticas estas mensagens o Anjo da Palma, sobrevoa até
15 de fevereiro as seguintes cidades:
Porto Alegre, Passo Fundo, Criciúma, Florianópolis, Canburiu, Blumenau, Joinville, Caçador, Rio Negro, São
Mateus do Sul, Lapa, Curitiba, São José dos Pinhais, Pinhais, Ponta Grossa, Londrina, Paranavaí, Cascavel,
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Foz do Iguaçu, São Paulo, Suzano, Campinas, São Bernardo dos Campos, Osasco, Guarulhos, Rio de Janeiro,
Niterói, Volta Redonda, Campos, Cabo Frio, Vitória, Serra, Castelo, Salvador, Anguera, Itabuna, Teixeira
Freitas, Feira de Santana, Aracaju, Maceió, João Pessoa, Recife, Olinda, Fortaleza, Sobral, Manaus, Belém,
Santarém, Terezina, Brasília, Goiânia, Aparecida de Goiás, Campo Grande, Cuiabá e Dourados.
Esses locais precisam orar muito, pois este anjo é enviado pelo Altíssimo. Rezem e confessem.
Belo Horizonte voltai para Deus por meio da oração.
O estado de Minas Gerais é um estado abençoado, Fazei valer esta riqueza.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/02/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, é com o coração transbordante de alegria que venho estar no meio de vós para dizer-vos
que Deus os ama e deseja vossa conversão urgente.
Neste fim de noite, convido-os mais uma vez a dizer sim aos meus planos para com este santuário.
Filhinhos, não desanimem, coragem!
Sou vossa Mãe e estou junto de vós embora não Me vejais.
Também quero dizer-vos que Deus tem um plano para cada um de vós aqui reunidos.
Saiba amada filha, desde cedo Deus já te reservava estes momentos de intimidade Comigo. Creia!
Amados, dêem bons testemunhos.
A ti filho Rodrigo, perseverai nas tuas orações; não tenha medo de perder o que já conquistaste. O teu
desprendimento te lavará para mais próximo do Meu Imaculado Coração. Reze e confie!
Agradeço vossas orações para este filho (Ir. Eduardo).
Rezem meus filhos, afim de que o Senhor opere milagres no meio de vós. Sou a Mãe do Amor a Virgem da
Conceição. Abençôo os meus filhos que contribuíram para realização da cirurgia deste filho.
Oração e penitência vos peço!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém .
Obs: Hoje comemoramos 15 anos dos estigmas no irmão Eduardo. Nossa Senhora também abençoo os
fiéis(de Campinas, Curitiba e Ponta Grossa), que estiveram hoje no santuário.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(03/02/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados, vivam em comunhão com os irmãos e com o vosso Criador.
Amai, amai! Os Anjos do Senhor caminha no meio de vós, estejais certos disso.
Vivam estas mensagens que tenho trazido em São José dos Pinhais ao longo desses anos.
Perseverem na fé meus amados.
Divulgai com urgência estas mensagens de amor que transmito por meio deste filho.
Abençôo-os nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/02/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, neste dia quero Eu a Imaculada Conceição,mais uma vez pedir-vos orações pelo
Brasil,rezem!
Mais uma vez desejo convida-los a rezar pela paz das grandes cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Porto Alegre, Recife, Brasília e Vitória e Salvador.
Sede corajosos meus amados.
Amo a todos e convido-os a testemunharem o Meu Amor.
Abençôo os meus filhos da cidade de Pesqueira. Quanta ternura tenho por vós.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/02/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, continuai firmes no caminho que vos indiquei.
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Amados, não esqueçais que Eu a Medianeira de Todas as Graças, preciso muito de vós. Minhas mãos estão
sobre cada um de vós.
Amados, dobrai vossos joelhos em oração e peçam perdão de vossos pecados. Sejam sinceros para vocês
mesmos. Quero vê-los junto de Mim.
Não desanimem meus filhos. Rezai pelo clero!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/02/2011) São José dos Pinhais/PR
Meu filho neste dia Eu a Imaculada Conceição abençôo o mundo inteiro.
Peço-lhes queridos filhos, que escutem e vivam estas mensagens. Filhos meus , continuem a rezar sem
medir esforços. Peço-vos que rezem pelo Papa Bento XVI. Rezem também pelos meus filhos prediletos os
sacerdotes, afim de que eles possam se esforçar mais a viverem em santidade junto de suas comunidades.
O mau os ronda e tenta denegrir a Igreja de meu Jesus semeando discórdia e calúnias.
Filhos prediletos ( sacerdotes ) ajudem esta Mãe a salvar almas para Deus. Dêem bons testemunhos.
Filhos meus, continuai a rezar em família. Amo-vos!
Na festividade dos 153 anos da minha primeira aparição em Lourdes, eu os abençôo em nome do Pai , do
Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(12/02/2011) São José dos Pinhais/PR
Amado, neste dia lindo e maravilhoso que o Pai preparou com tanto carinho para vós, eu o Senhor venho
estar no meio de vós para encorajar-vos a seguir seguros pelo caminho que eu o Senhor vos indiquei. Sede
firmes ao caminhar. Rezai meus amados. No fortalecimento da vossa fé é que encontrareis a Sabedoria
Divina. Não sejais fracos para não cairdes nas armadilhas do maligno.
Amados, a humanidade está sofrendo abalos por conseqüência dos estudiosos (cientistas). Não pequeis,
não jureis falso e não calunieis .
Filhos meus, a salvação está a vossa escolha. Sede obedientes aos apelos de minha Santa Mãe. Sede vós
merecedores de suas graças. Crede nela!
Dou-vos a minha Paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/02/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Rainha da Paz e Medianeira de todas as Graças. Meus filhos , hoje venho lhes
transmitir a seguinte mensagem:
Se vocês rezarem e se converterem o Pai vos recompensará com uma grande alegria. Peço-lhes que
continuem a vir aqui. Amados, rezem muito pelo Brasil. Desejo transformar o Brasil em um lindo jardim.
Sou a Mãe do Amor! Amados, deixem-se ser conduzidos por mim até meu filho Jesus.
Neste dia recordai Comigo a minha primeira aparição a este filho em Itajaí-SC. Quantas bênçãos e sinais
foram dados a vocês ao longo desses 23 anos. Me alegro ao vê-los obedientes aos meus apelos. Amados,
rezem o rosário todos os dias e também o terço das lágrimas. Se consagrem todos os dias a esta Mãe,
fazendo com amor a consagração que eu lhes ensinei em 21/08/1996, por meio deste servo. Dêem bons
testemunhos. Rezem pelo clero do Brasil.
Rezem para que as sementes que vocês foram semeando ao longo dos dias, possam dar lindos frutos.
Semeiem a Paz. Sede portadores desta paz que o meu Divino Filho Jesus vem lhes dar. Rezem por aqueles
sacerdotes que hoje já não se encontram no meio de vós , para que eles encontrem a paz junto de Deus. Os
maus testemunhos levaram muitos deles ao purgatório. Agora vos resta rezar!
Amem-se, amem-se.
Abençôo-vos em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/02/2011) São José dos Pinhais/PR
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Paz e oração vos peço hoje. É com grande alegria que eu a Rainha da Paz e Medianeira de todas as Graças
vem estar no meio de vós . Amados filhos, rezem! Não desanimem.
Deus ouve vossas orações. Refugiai-vos em meu Imaculado Coração. Mais uma vez peço-vos para não
guardarem magoas em vossos coraçãozinhos.
Amo-vos!
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(17/02/2011) Curitiba/PR
Queridos filhos, sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Neste dia convido-os mais uma vez a proclamar a vitória de Deus em suas vidas.
Filhos meus, elimine de seus coraçãozinhos a magoa que impede de vocês se aproximarem do Senhor.
Perdoem o próximo e si mesmo. Rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(24/02/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Mãe do Amor a Rosa Mística.
Neste dia venho abençoá-los derramando sobre os meus filhos que divulgam estas mensagens a Minha
graça.
Filhos meus, coloquem a preguiça de lado e comecem hoje mesmo a divulgar estas Minhas mensagens que
ao longo desses 23 anos, tenho trazido ao Brasil por meio deste meu filho o Eduardo.
Amados, tenha a certeza que Eu estarei ajudando-os a transmitir os meus recados.
Filhos meus, rezem por aqueles irmãos que ainda não aceitam as minhas mensagens e que ainda estão
cegos e não conseguem enxergar a verdade.
Amados, tende confiança! Pratiquem a caridade.
Na oração vocês encontrarão a verdadeira paz. Na oração filhinhos, vocês encontrarão a solução para tudo
aquilo que lhes é dificuldade do dia a dia. Rezem, rezem, rezem.
Refugiem – se no Meu Imaculado Coração. Sejam perseverantes nas orações.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(25/02/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados, Eu o Senhor venho hoje lhes dizer que rezem com mais confiança.
Amados, peço-lhes que escutem e vivam as santas mensagens de Minha Mãe. Estando com Minha Mãe,
estarão Comigo.
Mais uma vez peço-lhes: Não busquem em vossas orações somente interesses para vós.
A calunia é infâmia que terá alto preço.
Que o vosso coração seja sincero e simples.
Filhos meus, não deixeis se apossar dos vossos corações a raiva. Não façais hoje o que não quereis receber
amanhã.
Dou-vos a paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/02/2011) São José dos Pinhais/PR
Falsas aparições e sinais
Queridos filhos, rezem, rezem!
Filhos meus, compreendam que não é através de sinais que vocês se converterão.
Filhinhos, vocês se converterão a partir do momento em que começarem a viver estas mensagens que
trago em nome da Santíssima Trindade.
Filhinhos, é preciso que todos conheçam estas mensagens.
Amados, vocês estão vivendo dia a dia as Minhas mensagens?
Não procurem mais sinais. O maligno é astuto e tenta confundi-los com falsos sinais.

242

Aqui mesmo no Paraná, o maligno tenta confundi-los com falsas mensagens e sinais dizendo que vem de
Deus. Esses falsos confidentes (videntes), se deixam levar pela soberba, inveja e pela incredulidade.
Eu lhes peço que rezem por eles.
Filhinhos, em breve vocês verão coisas espantosas. Muitas delas já estão acontecendo.
Peço aos meus filhos que mentem dizendo estar recebendo mensagens Minha, que se arrependam.
Busquem uma vida santa de oração.
Rezem, rezem, rezem.
Hoje também os convido a rezarem pelo estado de São Paulo. Tem crescido o numero de falsos confidentes
(videntes) nesse estado. Sei que muitos de vocês estão carentes de amor e buscam nesses confidentes
(falsos), soluções imediatas para os seus problemas. Muitos até recebem graças, porque foram com os
corações abertos e confiantes.
Mais saiba filhos meus, muitos continuam a mentir, porque vocês os incentivam indo nesses locais falsos.
Rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(03/03/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Quanta dor, quanta agonia em ver meus filhos sendo enganados pelo maligno. Muitos de vocês estão
surdos e cegos ao meu chamado à conversão.
Acolhei com carinho o que venho trazer. Vivei as minhas mensagens.
Filhinhos, com muita dor vos digo: muitos sacerdotes estão se perdendo por não ter ninguém que reze por
eles. Muitas ovelhinhas estão doentes e até mesmo agonizando por falta de pastores.
Acordai filhos prediletos. Afastai-vos das falsas filosofias.
Rezai, rezai, rezai.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/03/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, recordai Comigo a Minha aparição a minha filha Amélia em 1930 com o titulo das Lágrimas.
Hoje venho até vós com o Coração cheio de amor para dizer-vos mais uma vez: Deus tem pressa pela
conversão de cada um de vós.
Filhos meus, desejo guia-los até meu Jesus.
Mais uma vez desejo convidá-los a rezar diária do terço das lágrimas. Com este terço vocês receberam
inúmeras graças de meu Divino Filho.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/03/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, hoje desejo convidá-los a rezar pelos meus sacerdotes. Nesta quaresma é preciso multiplicar
vossas orações pelos sacerdotes! Oração penitência, missa e jejum também vos peço.
Filhos meus, que o santo terço esteja sempre em vossas mãos.
Amados, peço-lhes que acolham com carinho estas mensagens que tenho trazido ao longo desses 23 anos.
Rezem pelos estados de Sergipe, Bahia e Amazonas.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/03/2011) São José dos Pinhais/PR
ITÁLIA, CORREIAS E TAILANDIA
Amados filhos, neste dia convido-os a rezarem pelos meus filhos do Japão!
Também vos peço orações pela Itália, pelas Correias e pela Tailândia.

243

Na Itália a montanha adormecida soltará fogo e fumaça e muitos de meus filhos correrão assustados. Nas
Correias se não rezarem, uma usina trará pânico ao mundo.
Tailândia, a terra no teu país tremerá e muitas vitimas temerão.
Filhos, neste tempo de quaresma é preciso jejuar pelos irmãos. Perdoem aqueles que vos perseguem.
Amados, rezem, rezem.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/03/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Venho neste inicio de noite convida-los a rezarem diante da Cruz pelos meus filhos do Japão.
Também os convido a se unirem mais vezes em oração neste local.
Filhinhos, Eu como mãe me preocupo com o futuro de vocês.
Peço-vos que retornem o mais depressa para Meu Jesus.
Nesta quaresma peço-vos jejum e penitencia pelos sacerdotes.
Dêem bons testemunhos de verdadeiros filhos de Deus.
Perdoem ao próximo e a si mesmo.
Rezem, rezem, rezem.
Continuem com a vigília dos sábados.
Rezem com confiança o santo rosário.
Amem-se, amem-se, amem-se.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(17/03/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Filhinhos, rezai e não temais aos rumores de catástrofes.
Eu a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças, venho estar no meio de vós, para assegurá-los a
vitória.
Desejo que rezem o rosário e confiem em Mim.
Consagram suas famílias todos os dias ao Meu Imaculado Coração. Não guardeis magoa e nem espírito de
vingança. Perdoem o próximo e a si mesmo.
Divulgai com urgências estas mensagens que tenho trazido ao longo desses 23 anos ao Brasil. Preciso de
vocês meus filhos!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/03/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, Sou a Mãe Dolorosa.
Nesta noite, peço-lhes que busquem força através da oração, principalmente neste tempo quaresmal.
Amados filhos, o maligno esta furioso e deseja, a qualquer custo, destruir tudo e a vocês.
Filhos meus, através da oração, vocês encontrarão forças para enfrentar todo o mal. Amados, tenham a
consciência de que devem rezar em família.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(24/03/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste inicio de noite exorto-vos a oração e ao sacrifício.
Exorto-vos uni-vos na oração, que esta suba até ao Pai,, clamando perdão.
Reconciliai-vos com Deus e com o próximo.
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Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(29/03/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, convertei-vos sem demora!
Venho ao Brasil para ajudá-los. Sou a Imaculada Conceição.
Rezai, rezai em família. Fico triste quando não sou acreditada. Também fico triste por aquilo que vos
espera.
Aos meus filhos da Bahia peço que rezem com o coração. Não pratique o mau e retorne a Deus o mais
depressa.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(31/03/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, rezai, rezai sem cessar em família. Continuai com a vigília aos sábados pela nação brasileira.
O Brasil precisa de muitas orações.
Rezai também pelos meus sacerdotes.
Filhinhos, dêem bons testemunhos aos seus párocos.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(01/04/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados, Eu o Senhor, peço que rezem pelos meus sacerdotes.
Peço oração pela minha Igreja. Vejo a minha Igreja tão desolada...ela esta vivendo momentos de confusão
e também de rebelião.
Filhos sacerdotes, orem sempre uns pelos outros e unidos, porque a união Deus esta presente.
Ajude a Minha Mãe a salva almas para Mim.
Dou-vos a minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/04/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, rezem em família. É necessário viver o amor em família.
Fico triste quando vejo uma família sendo destruída por falta de dialogo e de amor. Sou sua Mãe, os amo
muito.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/04/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, paz e oração vos peço.
Filhos meus, hoje em dia muitos de meus filhos, pedem a Deus por novos prodígios e milagres. Antes de
pedir, é preciso ser fiel e obediente a Deus.
Filhinhos, Jesus disse que prodígios e milagres acompanhariam a pregação daqueles que tivessem fé (MC
16, 17 ). Meu Divino Filho, falou ainda que vocês poderiam realizar obras ainda maiores que aquelas feitas
por Ele (JO 14, 12) bastaria apenas que fizessem o pedido em Seu nome ( JO 14,13).
Filhinhos agradecem a Deus pelo dom da vida.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSOS SENHORA JESUS CRISTO
(09/04/2011) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, nesta noite, o meu Sagrado Coração deseja derramar muitas graças sobre todos que estão
fazendo a vigília pelo Brasil pedida por mim.
Amados não tenham receio de se aproximarem de Mim.
Amado filho, diga a todos os teus irmãos que não se desesperem diante das tribulações. .
Dou-vos a minha paz.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/04/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, alegro-me com a presença de cada um hoje aqui em Meu santuário.
Filhinhos, preciso da ajuda de cada um de vós para que estas mensagens cheguem a todos os estados
brasileiros e até mesmo no exterior.
Filhinhos, não fiquem parados. Comecem hoje mesmo a divulgar estas mensagens que aqui dito com tanto
carinho ao longo desses anos.
Não sejam tão indiferentes para com as minhas mensagens meus amados.
Arrependam-se de seus pecados e retornem a Deus.
Rezem, rezem, rezem.
Como prometi em 13 de julho de 2007, este crucifixo começa a transfigurar...
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/04/2011) Curitiba/PR
Amados filhos, sede como as crianças que ouvem e compreendem a voz da Mãe.
Filhinhos, vocês devem compreender o que tenho dito ao logo desses anos. O maior mandamento é amar o
próximo como a ti mesmo.
Filhinhos, renovai-vos na fé. Renovai-vos no fogo renovador do Espírito Santo.
Rezem, rezem, rezem. Sem oração não poderei ajudá-los.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/04/2011) Curitiba/PR
Amados filhos, nesta quaresma é preciso rezar muito, reparando o Coração de Jesus e o Coração desta
Mãe. Filhinhos, Eu os amo muito! Eu não quero perdê-los, mas preciso que vocês orem com mais amor
todas as orações que Eu já lhes ensinei ao longo desses 23 anos. Filhinhos, estamos travando uma batalha
por um período muito longo,onde muitos ficaram feridos.
Vocês devem levar a sério o que está por vir para a nação brasileira. Não esqueçam o que Eu já lhes disse
em mensagens passadas sobre o Brasil.
Amados filhos, arranquem do coração a vaidade, o ódio, a soberba e a maldade e deixem que o Espírito
Santo os purifiquem e lhes mostrem o Meu Filho Jesus. Amo-vos. Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja!
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/04/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhinhos, rezem, rezem, rezem.
Sou a Medianeira de Todas as Graças, venho do Céu para convidá-los a conversão.
Não fecha os seus ouvidos a voz desta Mãe. Vocês estão abafando os meus pedidos feitos nestas aparições.
Amados, mais uma vez peço-vos que é preciso que rezem pela igreja. O inimigo já adentrou nela e com
muita astúcia tenta seduzir os meus filhos prediletos com gestos e palavras enganosas. Eu sou Mãe da
Igreja; e tento ajuda – los, mas sou perseguida por meus filhos prediletos, proibindo os fiéis de irem aos
locais das minhas aparições.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/04/2011) São José dos Pinhais/PR
ATENÇÃO FILHOS MEUS
Queridos filhos, neste dia convido-os a rezarem mais uma vez pela nação brasileira. Rezem, rezem, rezem.
Amados filhos, agarrem-se a oração!
Filhos meus, não permitam que o maligno os engane com falsas mensagens e até mesmo com falsos sinais.
Satanás esta tentando cegar muitos de vocês para impedir que vocês vejam o Meu Amor.
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Amados filhos, ajude-Me a desmascarar esses falsos confidentes que ainda continuam semeando falsas
profecias. Não tenham medo. Eu os ajudarei a denunciar a mentira.
Graves sofrimentos se aproximam...
Amados, a arma eficaz é a recitação do rosário.
Filhinhos, mais uma vez repito: Ajude-Me a salvar almas!
Muitos locais (santuários) falsos estão se erguendo para enganar os meus pobres filhos.
Vosso tempo filhos, se assemelha a um grande deserto; onde muitos de vocês só correm atrás de
mensagens e sinais.
Sou a Rosa Mística. Rogai a Deus para que as máscaras desses falsos confidentes caiam em tempo, porque
mais tarde, muitas almas se perderão com a mentira.
Satanás desde 1993, adentrou em muitos locais de aparições; semeando discórdia e inveja. Muitos
confidentes foram seduzidos pela ganância e pelo poder.
Muitos de meus filhos prediletos contribuíram para que isso acontecesse. Pobres filhos! Rezem filhos meus.
Meu Jesus agoniza vendo o que esta acontecendo nesses locais de falsas aparições.
Peçam o Espírito Santo.
Filhos meus, deixem-Me ensiná-los a discernir, os locais de Minhas verdadeiras manifestações.
Cuidado! Muitos confidentes estão copiando quase os mesmo conteúdos das mensagens anteriores e
acrescentando nomes de cidades que segundo eles poderão acontecer catástrofes. Não se deixe enganar.
Acrescento mais um pedido filhos meus, fortaleçam-se na Eucaristia.
Filhinhos, não cedam às esses falsos confidentes. Rezem por aqueles que ofendem a Deus com falsos
testemunhos.
Em 1993 e 1995, pedi orações por Muriaé. Avisei que o maligno estava tentando ofuscar os meus planos
naquele local; ninguém Me deu ouvidos.
Hoje só resta orar e reparar. A estrela já não brilha mais em Muriaé.
Judas trocou Jesus por 30 moedas. Muitos de meus confidentes Me trocaram pelo dinheiro e pela luxuria.
Amados, porque tanto desamor?
Satanás ronda muitos os locais onde Me manifestei. Para muitos confidentes encerei as mensagens antes
do ano 2000. Porque ainda eles continuam a passar supostas mensagens ao povo dizendo vir de Mim?
Cuidado!
Não há maior felicidade para Mim do que vê-los obedientes aos meus apelos.
Filhinhos, não choro mais em Minhas imagens desde 2006. Satanás continua forjando sinais. Há filhos
desobedecendo aos meus pedidos.
Em Minas Gerais já não Me manifesto em muitas cidades desde 2000. Rezem!
Há filhos forjando mensagens e até mesmo sinais.
Filhos, não olhem com desprezo estas mensagens que dito ao meu filho Eduardo. Vejam o testemunho de
vida deste meu filho. Deixou tudo! Deixou um bom trabalho e o conforto da casa materna, para Me servi.
Foi humilhado por muitos de meus filhos prediletos e até mesmo por outros confidentes. Até ameaça de
morte este filho teve.
Não tenham medo filhos meus.
Sou a Rainha Vitoriosa de Todas as Batalhas.
Manifesto-me aqui para dizer a verdade e denunciar a mentira.
Apareço aqui filhos meus para ajudar a Igreja do Brasil que corre perigo.
Eu os amo de todo o Meu Coração.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do espírito Santo.
MNESAGEM DE NOSSA SENHORA
(21/04/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, vocês devem abrir os seus corações para Aquele que os criou.
Vocês devem examinar suas consciências e começar hoje mesmo a pedir perdão de seus pecados.
Filhos, para que a mudança ocorra em suas vidas, é preciso rezar mais.
Filhos meus, a apostasia esta cada vez mais na Igreja. Os meus filhos prediletos precisam acordar e ouvir as
minhas mensagens.
Filho meu, quem fala a verdade também deve vivê-la. Vocês devem dar exemplos.
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Amado filho, seja paciente, bondoso e amoroso em tratar os outros.
Filhos meus, mantenham seus corações aberto para as graças de Meu Jesus.
Estou com vocês e se vocês fizerem o que Eu vos peço, muitas almas serão salvas. Rezem, rezem, rezem.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/04/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, neste dia convido-os a um sincero retorno a Deus. Continuai a rezar o rosário para venceres a
batalha.
O que mais Me agrada é ver um filho obediente.
Filhinhos, este é ainda um tempo de conversão.
Venho a este local para pedir-vos orações pela Igreja. Os meus filhos prediletos estão cedendo aos ataques
do maligno. Rezai filhos prediletos!
Filhos, deste humilde lugar, quero Eu a Rosa Mística – Rainha da Paz, vos encorajar e dizer mais uma vez:
Amo-vos.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(28/04/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhinhos, Eu a Imaculada Conceição Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças; convido-os a
oferecerem seus sofrimentos pelos meus filhos prediletos, os sacerdotes.
Amados filhos sacerdotes, desejo ajudá-los. Filhos prediletos, é preciso rezar!
Meus filhos sacerdotes, convido-os mais uma vez a viverem estas mensagens que lhes tenho dado em São
José dos Pinhais no decorrer destes anos. Rezem, rezem,rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/05/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, é com grande alegria que os convido a estarem mais perto de Mim.
Filhos meus, não desanimem, coragem diante de todas as dificuldades do dia a dia. Rezem com confiança.
Sou vossa Mãe a Rainha e Medianeira de Todas as Graças. Estou aqui para ajudá-los. Estou aqui para
abençoá-los e dizer-lhes que Eu os amo muito.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/05/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, neste dia convido-os mais uma vez a oração em família.
Amados, exorto-vos mais uma vez a formarem grupos de pessoas que rezem o terço nos lares, levando uma
imagem Minha. Filhos meus, é preciso colocar em pratica o que vos peço.
Como Mãe de todos vocês, peço-lhe para retornar a uma vida de pureza e de oração.
Aos pais digo: dêem bons exemplos para seus filhos, para não chorarem no futuro tão próximo.
Filhos, vocês não podem esperar que seus filhos levem uma vida boa se o seu exemplo para eles é ruim.
Vocês não podem esperar que os seus filhos mostrem a bondade se pelo seu comportamento, vocês
mostram-lhes a violência. Vocês também não podem esperar que seus filhos tenham um coração em paz se
eles vêem que vocês alimentam o ódio.
Rezem, rezem em família enquanto a tempo.
Sou a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/05/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, vos peço oração e penitência para a nação brasileira.
Filhos meus, vigiem e orem sempre para não caírem na tentação do inimigo. Ele esta a espreita!
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Filhos meus, o Meu Coração é o refugio para esses tempos.
Amados filhos, convertam-se enquanto a tempo. O meu desejo é que todos vocês se salvem.
Amados, enquanto estou aqui, perduram grandes graças sobre vocês.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz. Continuem a rezar todos os dias o terço das lágrimas.
Com o coração cheio de amor por vocês, derramo-lhes a minha benção maternal e intercedo por vocês
junto ao Pai.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(19/05/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Mensageira do Senhor; a Medianeira de Todas as Graças.
Neste dia de modo todo especial abençôo a todos que com o coração aberto, tem divulgado o livro com o
testemunho destes filhos, Junior e Eduardo.
Minhas mãos derramam copiosas graças sobre cada um de vós meus filhos.
Peço que leiam com atenção este livro e notaram o quanto Eu os amo. Procurem perdoar e amar todos
aqueles que os faz mal. Só assim terão vitória em suas vidas.
Sou a Mãe do Amor a Virgem Reconciliadora de Todos os Povos.
Rezem! Que cada um de vocês se empenhe na divulgação deste livro.
Sejam generosos!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(22/05/2011) Palmeira/PR
Amado filho, sou a Mãe do Amor a Virgem das Graças.
Confiai no Senhor e vereis a vitória.
Através da oração, vós vos tornais mais fortes.
Filhos, preocupai-vos primeiro com vossa vida espiritual.
São Gabriel:
Caríssimos, continuem a rezar todos os dias o terço das lagrimas.
Comunguem com amor. Amados filhos do Senhor, não desanimem!
A Celeste Comandante vem para vos amparar nestes momentos de desanimo.
Sedes obedientes aos seus recados.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/05/2011) São José dos Pinhais/PR
Paz, paz, paz; venho hoje pedir a vocês meus filhos.
Sejam simples, puros e obedientes aos meus recados.
Rezem em família. Vossas famílias correm perigo se não rezarem juntos.
Sou a Rainha da Paz, mensageira do Senhor.
Filhos meus, abandonem-se em minhas mãos para que Eu vossa Mãe possa ajudá-los a trilha o caminho da
paz.
Amem-se.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/05/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, continuem rezando em família.
Rezem com o coração e dêem bons testemunhos aos vossos filhos.
Filhos meus, o Meu coração se comove diante de bons testemunhos. Sejam portadores da em vossas
famílias.
Sou a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Neste dia dedicado a minha primeira aparição a minha filha Joaneta em Caravaggio, derramado sobre cada
um a minha benção maternal.
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Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(27/05/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados, porque continuam a negar a Minha presença na Eucaristia?
Peço que rezem e muito.
Aquele que edifica sua casa na pedra não tem perigo de cair!
Amados, sede pacientes, bondosos e misericordiosos uns com os outros. Amai sem distinção.
Amados, Minha linguagem fala de amor.
Eu deixo a todos a Minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(31/05/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, neste dia mais uma vez convido-os a rezarem por aqueles que vos perseguem. Ame todos
aqueles que os caluniam ou de alguma forma tenta lhes fazer o mau.
Amados, estais no tempo de combate. Rezem com fé! Sede fervorosos na oração e sereis vitorioso.
Neste dia derramo de modo especial sobre a cidade de Juiz de Fora/MG a minha benção maternal de mãe a
Virgem da Rosa Mística.
Filhos de Juiz de Fora, Coragem! Não esqueçais dos sinais que fiz aparecer ao longo desses anos que tenho
vindo ao Brasil. Recordai dos sinais na minha imagem da Rosa Mística nos ano de 1986 e 1987.
Filhos de Juiz de Fora, expulsem aquele que vem de longe e tenta vos roubar a fé. Não vos permitais que
ele vos engane ou até mesmo fale contra os sinais que ai fiz aparecer. Rezem, rezem, rezem; com fé e
confiança o terço das lágrimas.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/06/2011) São José dos Pinhais/PR
Paz, paz, paz,
Amados filhos, continuai a rezar todos os dias o terço das lágrimas. Propagai este terço a todos que
encontrardes ao longo do caminho.
Dêem bons testemunhos filhos meus.
Aos meus filhos da cidade de Divinópolis/MG, convido-os a rezarem o rosário para que estejam sempre
Comigo.
Filhos, rezem para que Deus possa entrar em seus corações. Afastem-se do mau. Joguem fora todo tipo de
supertições.
Sou a Virgem do Amor, a Rosa Mística.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/06/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Amados, rezai pela conversão de todos.
Amado filho, continuai firme. Alegro-Me com o teu carinho para com a missão que o Senhor te confiou...
Ide e levai a boa nova.
Tens a minha benção e a proteção dos Anjos e Santos do Senhor.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(04/06/2011) Jeriquara/SP
Meus filhos, hoje de modo especial derramo sobre esta cidade a minha benção de Mãe e Rainha da Paz.
Amados filhos, clame todos os dias a misericórdia do Senhor.
Também exaltem a bondade da Santíssima Trindade.
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Alegro-me com a presença de cada um de vós hoje aqui nesta capela. O céu esta em festa com a presença
da relíquia deste tão amado filho Filippo aqui no meio de vós.
Saibam meus filhos, que é uma vitória todos estarem aqui hoje.
Amo-vos. Divulguem as minhas mensagens.
Dêem bons testemunhos do Meu amor.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/06/2011) Franca/SP
Queridos filhos, sou a Imaculada Conceição – Rosa Mística - Rainha da Paz.
Agradeço a todos por estarem aqui hoje reunidos nesta paróquia para receberem a relíquia deste filho tão
amado por mim, São Filippo Smaldone.
Venho a esta cidade mais uma vez, para convidá-los a rezarem pelo clero local.
Desejo dizer-lhes também que é importante a conversão em suas vidas e não se acomodem.
Amados filhos, agradeço imensamente todas as suas orações e desejo trazer a vossas famílias, graças em
abundancia.
Convertam-se, convertam-se.
Prometo-lhes acompanhá-los em todos os momentos de suas vidas.
Rezem em família meus amados filhos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/06/2011) Igarapava/SP
Filhos meus, é com o Coração cheio de amor e alegria que venho estar no meio de vocês e poder chamá-los
a conversão.
Sou a Imaculada Conceição – Rainha da Paz.
Filhos meus, peço-lhes a participação com mais freqüência às santas missas.
Agradeço imensamente o carinho para com a acolhida da relíquia de São Filippo Smaldone nesta cidade.
Filhinhos, preparem-se para viver uma vida nova.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/06/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, é preciso rezar com muita fé.
Amados, é preciso que encontrem tempo em suas vidas para a oração, pois somente com a oração, vocês
conseguirão entender todas as minhas mensagens.
Aos meus filhos da cidade de Aruja/SP, peço-vos:
Cuidado para não serem enganos pelo meu inimigo que tenta se instalar nesta cidade para desviá-los do
caminho do Senhor. Rezem!
Lamento em dizer: nesta cidade Eu não estou aparecendo. O maligno esta tentando enganá-los com
supostas aparições.
Peço-lhes que decidam-se agora e renovem suas vidas.
Eu os abençôo neste dia especial a todos vocês da cidade de Arujá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/06/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, Eu a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças, convido-os mais uma vez a rezarem para
que aconteça o Meu triunfo nesta nação.
Também peço-lhes que rezem para os meus filhos sacerdotes e religiosos.
Convertam-se e rezem.
Peçam sempre as luzes do Espírito Santo.
Prestem atenção nas minhas mensagens.
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Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/06/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, rezai pela paz no mundo. Rezai pela paz em vossas famílias. Rezai pelos meus sacerdotes,
filhos prediletos.
Recordai hoje as minhas aparições no Chile em 1983. Muitos sinais o Senhor concedeu aos seus filhos
nestas aparições. Profetizei um grande tremor nas terras do Chile.
Amados filhos, não vos entristeçais; mais dias decisivos estão sobre o Brasil também.
Muito Me entristece ao olhar para a nação brasileira. Filhos meus, tende coragem, não desanimeis. Eu a
Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças estou convosco.
Neste dia derramo Minha benção sobre os fiéis aqui reunidos e também em Natividade
Filhinhos, Eu vim para ajudá-los. Divulgai com urgência essas mensagens que dito em São José dos Pinhais.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/06/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, aceitai com carinho estas mensagens que Eu a Rosa Mística – Rainha da Paz vos dito aqui
em São José dos Pinhais.
Filhos meus, neste dia convido-os a rezarem uns pelos outros. Amados, se vocês não se esforçarem, a vossa
conversão se tornará cada vez mais difícil. É preciso rezar o rosário e as orações que Eu lhes ensinei ao
longo desses anos.
Rezem, rezem, rezem.
Peço que aceitem essas mensagens que trago em nome da Santíssima Trindade.
Vidente: neste momento Nossa Senhora dita uma mensagem para um sacerdote.
Amado filho, permita-me chamá-lo de meu pequeno.
Filho, não podes imaginar, quão feliz ficou o meu Coração ao vê-lo junto deste filho (Eduardo).
Filho meu, quero todo o clero debaixo do meu manto.
Amado filho, levanta tua cabecinha e não temas.
Filho, dá teu testemunho de fé. Preciso da tua ajuda em testemunhar estas aparições.
Eu, vossa Mãe Rosa Mística – Rainha da Paz, abençôo-te meu pequeno. Em breve te passarei outra
mensagem.
Filhos meus, não desanimem com as dificuldades que encontrarão durante a caminhada. Eu sou a vossa
Mãe.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(16/06/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, coragem, sede corajosos diante as dificuldades do dia a dia. Não desanimem filhos meus.
Filhinhos, rezai sempre o rosário e a coroa das lágrimas todos os dias.
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, consagrai-vos a Mim todos os dias. Fazei com confiança a consagração que Eu lhes ensinei em
1996 a este filho.
Filho meu, abençôo tua missão a Minas Gerais.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(19/06/2011) Divinópolis/MG
Queridos e amados filhos, sou a Rainha da Paz, mensageira do Senhor.
Nesta noite, convido-os a serem um com o meu Jesus. Também os convido a rezarem individualmente e
também em grupo.
Peço vos queridos filhos, mais amor para com esta Mãe e também mais respeito com os meus recados.
Amo-vos. O Meu amor é imenso.
Aos meus filhos de Ribeirão Preto, nesta noite quero abençoar esta cidade por mim muito amada.
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Os meus olhos se enche de lagrimas ao olhar para esta cidade e ver os meus filhos caminhando para
perdição. Os meus jovens estão se perdendo por estradas largas sem ter alguém que os ajude. Peço aos
pais bons testemunhos para com seus filhos.
Também aos meus filhos desta cidade convido-os nesta noite abandonarem tudo que os afasta de Meu
Jesus. Abandonem as supertições e o pecado, e retorne a Deus o mais depressa possível.
Rezem com fé e esperança.
Sou vossa Mãe Imaculada e intercedo diante de meu Jesus por cada um.
Filhos meus, rezem pelos sacerdotes e dêem a eles bons testemunhos de verdadeiros cristãos.
Preciso da ajuda de cada um para que estas mensagens cheguem ao maior numero possível de meus filhos
espalhados nesta nação.
Rezem, rezem, rezem.
Com todo meu amor maternal Eu os abençôo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/06/2011) Itauna/MG
Com a oração vencereis todas as dificuldades do dia a dia filhos meus.
Cantai cânticos de louvores a Deus por tudo que tendes conseguido e testemunhai as Suas maravilhas. Não
desperdicem estas graças que Eu a Medianeira de Todas as Graças, tenho trazido a vós por meio destas
manifestações.
Amem e se deixem ser amados.
Rezem com amor e confiança o rosário.
MENSAGEM DE SÃO GABRIEL ARCANJO
(20/06/2011) Divinópolis/MG
Caríssimos, nesta noite convido-os a rezarem com confiança e desprendimento.
Irmãos, convido-os a fecharem o guarda chuva da desconfiança. Sou o anjo da guarda desta cidade.
Peçam a graça para que a ansiedade não ocupe mais os seus corações.
A Celeste Comandante, alegra-se com a recepção de cada um para com a sua imagem do Divino Pranto em
seus lares.
A Mãe do Céu nesta noite quer abençoar a cada um com um benção especial.
Divulgai com carinho as suas mensagens. Dêem bons testemunhos aos irmãos e também aos sacerdotes.
Ficam todos na paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(21/06/2011) Juatuba/MG
Amados filhos, alegro-Me com a abertura de seus corações aos meus apelos. Saiba filhos meus que Eu os
desejo livre de todos os seus problemas para seguirem felizes no caminho que Eu a Imaculada Conceição
tenho indicado nestas aparições. Amem o próximo e perdoa-o. Não desanimem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(23/06/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, rezai sempre o rosário seja individualmente ou em grupo.
O que não podeis é desanimar nas vossas orações.
Filhos meus, não quero obrigar-vos a rezar, mais se não rezarem, não poderei ajudá-los. Não vos afasteis da
oração.
Filhinhos, sede mansos e humildes de coração. Deus vos ama.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/06/2011) São José dos Pinhais/PR
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Amados filhos, cada um de vocês tem um lugar especial no Meu Coração e por isso queridos filhos; Eu os
chamo a viverem e divulgar estas mensagens que tenho trazido nestas aparições.
Filhinhos, quando prestarem caridade ou até mesmo jejuarem, não pensem em receber aplausos. Deus
acolhe estes gestos com muito amor.
Amados filhos, abandonem o pecado o mais depressa possível.
O meu Jesus continua a ser crucificado por aqueles que praticam a maldade com os inocentes.
Amados filhos, peço-vos que rezem com fé e confiança o terço para o meu pequeno Stefano Gobbi. Sua
saúde se encontra debilitada mais Meu olhar esta sobre esta alma generosa que sempre disse o seu “sim”
ao Meu chamado. Rezem, rezem, rezem.
Sou a Mãe do Perpétuo Socorro a Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(30/06/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, convido-os a decidir-se por Deus.
Rezem amados filhos. Não desperdicem as graças que Eu a Medianeira de Todas as Graças tenho trazidos
nestas aparições aqui em São José dos Pinhais ao longo desses anos.
Filhinhos,convido-os a fortificarem suas orações e permanecerem no caminho que Eu tenho lhes ensinado.
Amados, sejam amorosos entre si. Perdoem o próximo!
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/07/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou vossa Mãe e venho do céu para convidá-los a aração, jejum, confissão e eucaristia.
Filhos meus, gostaria que Me ouvissem.
Filhinhos, este é um tempo de graças que o Senhor tem dado a humanidade. Amados filhos, é preciso que
vocês tenham a consciência de que a oração deve ser diária. Deixem a preguiça de lado e comecem hoje
mesmo a rezar.
Torno a repetir: sem oração Eu não poderei ajudá-los!
Recordai Comigo hoje as minhas aparições na aldeia de São Sebastião em Garabandal.
Há cinqüenta anos atrás no dia 02 de julho de 1961, visitei a aldeia de São Sebastião; para convidar os meus
filhos a oração, jejum, confissão e eucaristia.
Hoje faço o mesmo pedido: rezem, jejuem, confessam e vá à santa missa para receber o Meu Divino Filho.
Vivam estas mensagens que tenho trazido ao longo desses anos.
Dêem bons testemunhos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/07/2011) São José dos Pinhais/PR
Convido-os a dizerem hoje mesmo o seu “Sim” ao meu chamado.
Filhos meus, não deixem para iniciar a vossa conversão amanhã, pois poderá ser tarde demais. A conversão
leva anos e muitos de vocês não terão esse tempo para se converter. Comecem hoje mesmo a mudar suas
vidas. Rezem, pratiquem a caridade entre seus irmãos.
Abri vossos corações ao Amor de Deus e ao meu chamado.
O Meu coração se alegrou ao ver hoje aqui em Meu santuário, os meus filhos prediletos (sacerdotes).
Rezem filhos meus para que haja muitos sacerdotes neste local.
Aqui Eu a Rosa Mística – Rainha da Paz, os espero de braços abertos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/07/2011) São José dos Pinhais/PR
Meus filhos, sou vossa Mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
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Filhos meus, Eu os convido a abrirem os seus corações ao meu chamado para se tornarem divulgadores
destas mensagens e também portadores da paz.
Filhinhos, vocês são responsáveis pela divulgação dos meus recados.
Também neste dia dedicado a Chama do Meu Amor, quero que vocês renovem a consagração ao Meu
Imaculado Coração. Saiba filhos meus, que Jesus os ama e deseja vê-los unidos a Mim que sou Sua Mãe.
Não desanimem diante as dificuldades. Coragem!
As minhas mãos estão voltadas sobre cada um de vós. Estou a olhar por cada família que a Mim se
consagra.
Neste momento faço descer sobre vós a minha benção maternal.
Pai, Filho e Espírito Santo.
PS. O dia estava ensolarado. As 15 horas o irmão Eduardo rezou o terço da Chama de Amor na frente da
capela no santuário com 2 missionários, logo após que terminaram o terço; Nossa Senhora fez cair alguns
pingos de chuva sobre os três.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/07/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, agradeço a presença de cada um de vocês hoje aqui em Meu santuário da Rosa Mística.
Filhinhos, é com grande alegria que venho do céu neste inicio de noite para abençoá-los e dizer-lhes que Eu
os amo muito e desejo vê-los junto de Mim.
Amados, convido-os a oração individual e também em grupo. Não desanimem se por momento sentires
fraco na oração. Estou junto de cada um para assegurá-los que juntos teremos a vitória.
Peço-vos que continueis a rezar a Coroa das Lágrimas (terço das lágrimas) que fiz conhecer a minha filha
Amália e também a Pierina Gilli.
Saiba filhos meus que este terço tem o poder de afugentar o maligno. Rezem todos os dias em seus lares.
Filhos, não permitam que o maligno atraia vocês por meio de coisas matérias.
Procurem viver estas mensagens no dia – a –dia.
Amados filhos, convido-os a oferecerem suas orações e sacrifícios para os sacerdotes; de modo especial
àqueles que estão longe da graça do Senhor.
Dêem bons testemunhos aos seus párocos.
Vidente: Neste momento Nossa Senhora vai abençoar os objetos de piedade.
Neste dia dedicado a minha primeira aparição com o titulo da Rosa Mística em Montichiari, quero abençoálos de maneira toda especial.
Sou Maria Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/07/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, rezem, rezem.
Escutem o Meu chamado que tenho feito por meio dessas mensagens que aqui tenho transmitido ao longo
desses anos.
Consagre suas vidas e também suas famílias ao meu Imaculado Coração.
Amem-se!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(21/07/2011) São José dos Pinhais/PR
Convido-os a rezarem pelo clero desta nação. Os meus filhos prediletos correm perigos. Muito deles tem se
afastado do caminho do Senhor.
Filhinhos, formai grupos de oração e rezai pelos sacerdotes e pelas vocações sacerdotais e religiosas.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
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(28/07/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, confiai na minha intercessão. Sou vossa Mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as
Graças.
Filhinhos, aproximai-vos da oração sem medo. Ao longo desses anos tenho ensinado o caminho da
salvação.
Filhinhos, é preciso rezar. Sem oração não posso ajudá-los.
Rezai o rosário todos os dias. Amem ao próximo e a sim mesmo.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(31/07/2011) São José dos Pinhais/PR
Filho meu, mais uma vez convido-te a orar com fé e confiança o terço das lágrimas.
Não desanime se os teus irmãos de caminhada trilham outros caminhos. Tenha confiança!
Sou sua Mãe a Imaculada Conceição Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Neste dia de modo todo especial abençôo-te em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo.
Alegria, alegria, alegria!
Filhos meus, coragem em divulgar as minhas mensagens.
Ainda percebo que falta a paz em seus corações. Perdoem o próximo e a si mesmo.
O tempo é curto para vossa conversão.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(04/08/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou a Mãe da Igreja a Rosa Mística.
Neste dia convido-os a rezarem pelos meus filhos prediletos (sacerdotes).
Filhinhos, rezai com fé o terço das lagrimas pelos sacerdotes.
Aos meus filhos prediletos digo: não vos afasteis do caminho do Senhor.
A igreja de meu Jesus se encontra em ruínas e vocês precisam reerguê-la com a Minha ajuda.
Peço queridos filhos prediletos, que aceitem a Minha ajuda e que se consagrem todos os dias ao meu
Imaculado Coração.
Filhos, deixem-se moldar por Mim.
Meus sacerdotes, desejo que atendam os meus apelos.
Neste dia dedicado aos sacerdotes, quero abençoá-los e dizer-lhes que Eu os amo muito.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/08/2011) São José dos Pinhais/PR
ANIVERSÁRIO DE NOSSA SENHORA, 2027 ANOS
Queridos filhos, convido-os neste dia a rezarem Comigo pela paz em vossas famílias. Não tenha medo.
Filhinhos, se rezarem com fé o poder de Deus prevalecera contra os ataques furiosos do inimigo em vossas
famílias.
Amados, já avisei em mensagens passadas que a batalha já havia iniciado, por isso não tema e rezem.
Filhinhos, neste dia dedicado a Minha natividade, quero abençoá-los e dizer-lhes que Eu os amo muito.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Filhinhos, muitos ainda estão se questionando se tudo o que foi profetizado por Mim, ainda ira acontecer.
Eu lhes digo: Se vocês não orarem o suficiente para a salvação de suas almas; muitos padecerão e saiba
queridos filhos que a responsabilidade é de vocês.
Queridos filhos, peçam ao Espírito Santo para abrir suas mentes e corações para a compreensão das
minhas mensagens.
Nestes últimos dias, muitas crianças estão sendo abortadas e isso atraia a justa ira de Deus sobre o mundo.
Onde é cometido um aborto muitos castigos acontecem neste local. Cuidado!
Rezem sempre a jaculatória para amenizar a ira de Deus contra os crimes do aborto: JESUS E MARIA,DAINOS O PERDÃO E A MISERICÓRIA DIVINA.
Rezem, rezem, rezem.
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Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/08/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, ouça com atenção o que vos falo nestas aparições aqui em São José dos Pinhais.
O Coração do Meu Divino Filho, continua sendo dilacerado pelas mãos de meus filhos. Isso Me traz muita
tristeza!
É preciso rezar e reparar todas essas ofensas enquanto há tempo.
Filhos meus, muitos de vocês ainda continuam a cair nas armadilhas do maligno. O caminho que ele vos
oferece os leva a escuridão. Não se deixa enganar pela astúcia de satanás.
Sou sua Mãe e não posso ser feliz vendo muitos de vocês caminhando por caminhos errados.
Mais uma vez peço: abandone todo e qualquer tipo de supertições. Cuido com falsos videntes-confidentes
dizendo que estão Me vendo e até mesmo Meu Divino Filho.
Peçam ao Espírito Santo o dom do discernimento.
Abram os seus corações ao amor de Jesus e ao Meu.
Amo-vos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/08/2011) São José dos Pinhais/PR
Paz, paz, paz.
Filhos meus, se não rezarem a paz não virá para suas famílias e a humanidade corre o risco que viver um
colapso.
Filhinhos, Eu os amo muito mais nesses últimos dias tenho Me entristecido com os meus filhos prediletos.
Muitos deles têm ofendido o Coração de Meu Jesus com suas revoltas e falsas filosofias...
Filhinhos, perseverem em suas orações e continuem a rezar pelos sacerdotes e também pelas vocações.
Muito em breve revelarei algo muito importante para o Brasil.
Rezem, rezem, rezem.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/08/2011) São José dos Pinhais/PR
Neste dia peço-vos orações pelo Santo Padre o Papa Bento 16.
Filhinhos, vocês precisam ter gosto pela oração. Não desanimem quando forem rezar. Persevere nas
orações que Eu a Rosa Mística – Rainhas da Paz têm pedido nestas aparições.
Se vocês não rezarem Eu vossa Mãe, não poderei ajudá-los. Então comecem hoje mesmo a rezar. Seja
individual ou em grupo.
Vivam estas mensagens no dia a dia e divulgam-nas.
Ao meu filho predileto o padre..( Nossa Senhora passa uma mensagem ao um sacerdotes).
Amo-vos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/08/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, convido-os a oração pela paz.
Filhos meus, vocês devem rezar em família, principalmente o terço. Não deixe o desanimo tomar conta de
seus corações. O mau vos ronda!
Rezem pela paz filhinhos.
Neste dia convido os meus filhos da cidade das Rosas, (Barbacena); a consagrar suas famílias ao Meu
Imaculado Coração. Os meus jovens correm perigo! É preciso rezar pelos meus jovens dessa cidade.
Também rezem pelos sacerdotes desta cidade.
Filhos de Barbacena, unam-se em oração com esta Mãe pela paz no Brasil.
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Formem nesta cidade grupos de pessoas que rezem o terço nas famílias (grupo de terço nos lares).
Sou a Mãe da Piedade.
Amo esta cidade e com todo meu amor os abençôo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/08/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, neste dia convido-os novamente a oração em família.
Amados filhos, renunciem o pecado e tudo que os afasta do caminho do Senhor.
Aos meus filhos da cidade de Sorocaba, mais uma vez vos falo por meio deste filho:
Filhinhos, cuidado com o inimigo. Ele é astuto e tenta lhes enganar de todas as formas.
Satanás tem enganado os meus filhos desta cidade com falsas mensagens e sinais.
Deus envia para esta cidade o Anjo da Palma.
A verdade em breve será mostrada e muitos de meus filhos chorarão decepcionados.
Peçam ao Espírito Santo o Dom do discernimento.
Rezem, rezem, rezem.
Amado filhos de Sorocaba, amo-os. Quero vê-los todos junto de Mim que sou a Imaculada Conceição.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(18/08/2011) Curitiba/PR
Amados filhos, convido-os a oração do rosário pelo Papa Bento 16.
Filhinhos, prestem muita atenção no que tenho falado nas mensagens.
Nestes últimos dias o Meu Coração tem se enchido de dor por ver muitos de meus filhos se desviando do
caminho de Jesus.
Amados sejam fiéis aos meus recados.
Hoje Eu os exorto a pratica da penitencia pela paz nas famílias.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/08/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, neste dia convido-os mais uma vez a oração do rosário.
Filhinhos, rezem por vossas famílias e consagrem ela ao Meu Imaculado Coração.
Neste dia de modo especial quero Me dirigir aos meus filhos da cidade de Tambaú/SP.
Filhinhos, é preciso rezar para que o mau não venha se instalar nesta cidade.
Meus jovens correm perigos. O mal tem demonstrado muita força sobre os jovens nesta cidade.
Quero que Tambaú se torne exemplo de cidade da fé para muitas outras cidades brasileira.
Amados filhos, peçam a intercessão do padre Donizete e do meu castíssimo esposo José para com as vossas
famílias e para a igreja local. O milagre já foi feito, agora resta esperar a vontade da Igreja.
Forme ai também grupos de pessoas que rezem o terço nos lares.
Sou a Imaculada Conceição.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(22/08/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, neste dia convido-os a rezarem mais uma vez em família.
Não desanimem. Os pais devem convidar os seus filhos para oração. As famílias têm recebido grandes
ataques do maligno. Os meus jovens tem sido alvo de ataque do maligno. Dêem bons testemunhos aos
seus filhos.
Rezem pelos jovens.
Aos meus filhos da conhecida cidade “Morada do sol” (Araraquara/SP), convido-os a consagrarem não só
suas famílias, mais também os sacerdotes ao Meu Imaculado Coração.
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Amados filhos de Araraquara, prestem atenção nos meus sinais para não serem enganados mais uma vez.
O nosso adversário tem armado ciladas para vocês se desviarem do caminho correto que os leva a Jesus.
Peçam sempre ao Espírito Santo o Dom do discernimento.
Filhos de Araraquara, chega de tantas ofensas ao Senhor.
Esta cidade será muito conhecida por um pequeno Servo de Deus que já se encontra ao meu lado. Rezem,
rezem, rezem.
Sou a Imaculada Conceição.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/08/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, amo-vos!
Neste dia convido-os a rezarem pelos sacerdotes do Brasil.
Não se canse em rezar e fazer penitencia por eles.
Os sacerdotes precisam muito das vossas orações. O nosso adversário tem tentado arrastar muito deles
para o seu lado.
Rezem muito queridos filhos. Somente com a oração muitos deles se salvarão.
Dêem bons testemunhos aos sacerdotes. A Igreja aqui no Brasil também precisa de ajuda.
Amo-vos.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/08/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, abri vossos corações ao Meu Amor de Mãe.
Estou aqui para ajudá-los, mais é preciso rezar para terem discernimento.
Neste dia peço aos meus filhos do Brasil para rezarem pela cidade de Campo Grande/MS.
Também peço aos meus filhos desta cidade que rezem para não serem enganados por falsos sinais que o
maligno tem feito nesta cidade. Peçam ao Espírito Santo o Dom do discernimento.
Filhos de Campo Grande, abandonem todo tipo de supertições. Tudo isso os afasta do Senhor.
Muitos já Me perguntaram sobre a pequena imagem de Fátima que ai supostamente teria vertido mel.
Lamento em dizer:
-Não foi obra de Deus e sim do maligno usando o ser humano. Isso Me causou muita tristeza ao longo
desses quatro anos. Supostos videntes-confidentes confirmaram que esse sinal seria Divino. Quanta tristeza
isso Me cansou também.
Filhos meus, não se fixem em sinais para crer em Deus.
Amo Campo Grande e o Meu olhar esta sobre esta cidade.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(31/08/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, venho do céu neste dia para dizer-lhes que Eu os amo muito e também que necessito das
vossas orações para a realização dos planos que Deus tem para esta nação.
Filhinhos, vocês precisam abri seus corações ao Amor de Deus. Vivam em harmonia com seus irmãos e com
a natureza.
Também os convido a jejuarem por esta obra. Unam-se em volta de Mim. Vivam estas mensagens que ao
longo desses quase 24 anos tenho trazido a vocês com tanto carinho. Rezem!
Sou Maria a Mãe de Jesus e também vossa.
De São José dos Pinhais abençôo todos os romeiros que hoje estão em Pesqueira.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/09/2011) Curitiba/PR
Amados filhos, é com carinho que volto a dizer-lhes que Eu os amo muito.
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Amados, não desanime diante as dificuldades. Estou com vocês e intercedo diante do Meu Jesus por cada
um de vós. Rezem!
Amado filho, recordai Comigo há 15 anos atrás a cidade de Itajaí se consagrava ao Meu Imaculado Coração
com a inauguração do monumento ,este pedido por Mim a minha filha irmã Lucia em Portugal.
Aos meus filhos itajaienses, peço-vos oração pelo próximo e perdoe todos aqueles que os magoaram.
Filhinhos, ore com fé. Sou a Mãe da Divina Graça.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/09/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, neste dia de modo especial quero transmitir o meu apelo à cidade de Blumenau/SC.
Filhinhos, hoje desejo chamá-los novamente a conversão.
O passado tem assombrado suas vidas e muitas vezes vocês têm procurado Deus em lugares errado.
Filhinhos desçam dos montes e se afastam do perigo. Muitas famílias estão correndo o risco de perderem
tudo.
Filhinhos, entendam que o tempo é curte e é preciso mudar de vida. É preciso rezar. Não desanime diante
as dificuldades.
Desejo que cada um de vocês torne-se vigilante. O mal ronda!
Abençôo-os esta cidade neste dia em que todos vocês comemoram o seu aniversario.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/09/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, este tempo em que vivem; é tempo de graça. Não desperdicem com coisas errada. Vivam
em harmonia!
Rezem em família e perdoe a si mesmo.
Faz alguns anos que Eu tenho agraciado algumas cidades com as minhas mensagens por meio deste filho.
Hoje de modo todo especial quero também transmitir o meu recado à cidade de Muriaé/MG.
Filhinhos de Muriaé, agradeço por todas as suas orações e desejo que suas famílias vivam em paz.
Amados filhos, desejo que rezem pelos sacerdotes e pelos meus jovens.
Também desejo dizer-lhes que é importante a conversão em suas vidas e não se acomodem.
Amo muito esta cidade e desejo que reparem o Meu Coração pelos erros já cometidos nesta cidade há
alguns anos atrás.
Formem grupos de pessoas que rezam o terço nos lares. Isso Me trará muita alegria.
Sou a Imaculada Conceição!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/09/2011) São José dos Pinhais/PR
Paz, paz, paz.
Como Mãe amorosa, hoje venho estar mais uma vez junto de vós.
Filhinhos, rezem por suas famílias. Dêem bons testemunhos!
Não julguem o próximo e se afastem dos caluniadores.
Neste dia quero Me dirigir aos meus filhos das cidades de Mirassol/SP e Vitória/ES.
Aos meus filhos de Mirassol, desejo que abram seus corações e escutem as minhas verdadeiras mensagens.
Amo muito esta cidade e como prova manifestei o meu sinal na imagem. Hoje amados filhos esse sinal já
não ocorre mais. Peçam discernimento para não serem enganados.
Nosso adversário ri quando vocês são enganados.
O Meu Coração se enche de tristeza ao ver meus filhos caminhando por caminhos errado. Voltem filhinhos.
Aos meus filhos de Vitória, peço que rezem por esta cidade. Os meus jovens têm se distanciado do caminho
de Jesus e as famílias não tem mais dado bons testemunhos.
Quando olho para esta cidade os meus olhos se enchem de lágrimas...
Rezem, rezem, rezem.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/09/2011) São José dos Pinhais/PR
Paz,paz,paz; vos peço mais uma vez queridos filhos.
Rezem para obterem a paz em vossas famílias e também no mundo.
Vivam estas mensagens que tenho transmitido ao longo desses anos que venho ao Brasil.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/09/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Imaculada Conceição a Rosa Mística.
Neste dia convido-os mais uma vez a rezarem por vossas famílias.
Desejo que rezem para que haja paz nos lares. Os meus jovens correm perigos, pois não ta havendo mais
harmonia na família. E com isso o maligno tem tentado levar muitos jovens para o caminho da perdição.
Ajudem os jovens!
Também peço orações pelos sacerdotes e bispos.
Não desanimem. Rezem!
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/09/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou vossa Mãe e venho do céu neste dia para transmitir mais uma mensagem de amor e de
esperança.
Filhos, sem oração e amor não tereis paz.
Comecem hoje mesmo a rezar e amar o próximo.
Aos meus filhos da cidade de Presidente Prudente/SP, quero dizer-lhes que Eu os amo muito; mais é
preciso respeitar a Deus e ao próximo.
Muito Me entristece quando vejo um filho de oração caluniando o outro.
Filhos de Presidente Prudente, o nosso adversário tem tentado há muitos anos enganá-los com supostas
aparições em outros locais. Muitos de vocês até tem feito romarias para visitarem esses locais onde dizem
que Eu estaria Me manifestando. Rezem, pois quando a verdade vir à tona, muitos de vocês se
lamentarão...Eu não Estou aparecendo nesses locais. Cuidado!
Filhos, rezem e peçam discernimento ao Espírito Santo.
Sou a Mãe da Santa Cruz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/09/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, sou a Mãe das Dores aos pés da Cruz de Meu Jesus.
Continuo a interceder por esta nação junto do Meu Divino Filho Jesus.
Filhinhos, não se cansem de rezar, pois através das orações é que vocês terão vitória. Não desanimem!
Neste dia convido-os mais uma vez a rezar em família pela paz e também a rezar pelos sacerdotes. Rezem,
rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(22/09/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, é com grande alegria que Me faço presente aqui mais uma vez. Filhinhos, desejo que
perseverem em suas orações e jamais pense que Eu os abandono.
Como Mãe desejo estar mais perto dos meus filhos.
Amados, os dias que vivem inspiram cuidados. Rezem com confiança o rosário e as orações que Eu já lhes
ensinei.
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Lamento em dizer que o Japão ainda corre perigo. Muitos de meus filhos daquele país precisam se
precaver, pois muitos não terão para onde correr. Uma onda maior que a última, passará por muitas
cidades e muitos de meus filhos não terão para onde ir. O mau se levanta do lado leste. O mau ronda
Kushiro, Sendai, Hitachi, Osaka e Morioka.
Rezem, rezem. Coloque em prática o que vos peço.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(29/09/2011) Curitiba/PR
Turquia
Filhos meus, não desanimem. Orem com confiança!
Filhinhos, peço-lhes que busquem forças junto a Deus, através da oração do santo rosário e da Eucaristia.
Amados, neste dia peço-vos oração pelos meus filhos da Turquia. Uma grande onda também ameaça este
país deixando muitos de meus filhos desabrigados.
Filhos meus, através da oração vocês conseguirão combater os ataques do nosso adversário. Rezem, rezem,
rezem.
A terra vai tremer na Turquia deixando meus filhos assustados...
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/10/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhinhos, agradeço suas orações direcionadas aos meus jovens. Continuem a rezar por eles.
Amados filhos, também agradeço a todos que estão colaborando para que estas mensagens cheguem ao
maior número de meus filhos espalhados por esse imenso país e também no exterior. Não desanimem!
Continuem a trabalhar para que estas mensagens sejam divulgadas. Sejam anunciadores da benção e da
Boa Nova.
Neste mês dedicado ao rosário, rezai com confiança esta oração que muito Me alegra.
Obrigada pelo o amor que vocês têm por Mim. Todo louvor feito a esta Mãe, é levado ao Criador. Rezem
pelo Papa Bento 16.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(03/10/2011) São José dos Pinhais/PR
Meu pequeno Lírio, confiança e coragem te peço.
Neste dia quero Eu o Senhor convidar os meus filhos a oração por esta nação. Sinto-Me feliz quando vocês
Me dão uma prova de amor. Muito Me entristece ao ver um filho com receio em se abandonar em meus
braços.
Amados, mais uma vez venho lhes falar:
Determinem à vitória em suas vidas. Decidam por um mundo mais humano e cheio de amor.
Tenho visto que muitos de vocês estão se afastando da benção. Estejais vigilantes aos ataques do
adversário. Não permitem que o adversário tire as benções que Eu já conquistei para vós.
Amados, mais uma vez lhes falo:
A obediência e a fidelidade do bom servo, será recompensado no futuro.
Dou-vos a minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/10/2011) São José dos Pinhais/PR
Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito.
Filhos meus, sou a Imaculada Conceição Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Neste dia convido-os a rezarem pela paz no mundo e na igreja. Por meio da oração podeis obter inúmeros
milagres.
Filhinhos, a oração do rosário sempre será uma arma poderosa e eficaz. É uma oração simples que
transforma os corações mais endurecidos.
Neste dia também peço de maneira especial suas orações para cinco paises.
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Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito.
Aos meus filhos desses paises, peço que não ofendam mais a Senhor com supertições e adoração a falsos
deuses. Voltem a Deus o mais depressa!
A terra sacudira muitas cidades nesses paises deixando muitas mortes e destruição.
Aos meus filhos do Brasil, peço que se confessem e arrependam-se dos erros cometidos enquanto a tempo.
Queridos filhos, mais uma vez convido-os a meditar as minhas mensagens aqui já deixadas. Através delas
caminhareis seguros junto desta Mãe. Muitos não estão se consagrando ao meu Coração como deveriam.
Deveis ser pequenos para adentrar em meu Coração.
É chegada a hora que deveis se decidir na fé.
Amo-vos e vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/10/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos,neste dia convido-os a rezarem pela Europa de modo especial pelo norte da Itália...
Já lhes passei muitas mensagens pedindo oração pela Itália.
Hoje vos peço que atenda o Meu pedido de oração aos meus filhos italianos.
Filhinhos,é preciso que vocês estejam cheios de amor para falar das minhas mensagens e testemunhar o
Amor de Deus em suas vidas. Amados, rezando tereis discernimento.
Felizes são os meus filhos que ouve e que atendem os meus apelos aqui deixados. Rezem, rezem, rezem.
Sou a Virgem do Rosário.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/10/2011) Curitiba/PR
Filhos meus, Deus deseja vê-los em paz e cheios de amor. É preciso amar o próximo filhos meus. É preciso
respeitar o irmão.
Rezem de forma especial o rosário. Os Nossos Corações filhinhos, serão a salvação para vocês no tempo da
dura prova que se aproxima.
Hoje de modo especial peço oração para os meus filhos da cidade de Arapongas/PR. Filhinhos desta cidade,
não se deixem enganar pelas seduções do nosso adversário. Ele é astuto e de varias maneiras tenta
enganá-los com falsos sinais...a erva daninha cresce entre os lírios, mais Eu a Celeste Comandante cortarei
o mal pela raiz.
Rezem para terem discernimento diante desses sinais. Rezem pelos meus jovens desta cidade.
Amo-vos. Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/10/2011) São José dos Pinhais/PR
Hoje de modo especial quero Me dirigir aos meus filhos da cidade de Bento Gonçalves/RS.
Amados filhos, é precisa rezar para que a graça aconteça em vossas vidas.
Se não rezarem a obra do Senhor não acontecerá em vossas famílias.
Filhos meus, vejo que ainda falta fermento na vossa entrega. Esse fermento é a oração. Quanto mais
rezarem, mais crescerás na caridade e na sabedoria.
Acredite no que vos falo. Muito Me alegra ao vê-los reunidos na santa missa. São poucos os que estão
colocando em prática os meus pedidos.
Sou a Mãe das Graças.
Afastem-se do mau e retorne a Deus o mais depressa.
O mau ronda esta cidade.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/10/2011) São José dos Pinhais/PR
Desde cedo o tempo estava meio nublado. Por volta das 07h começou a chegar peregrinos de São Paulo e
de Curitiba.
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09h 35 min
“Primeira manifestação de Nossa Senhora”
Como Nossa Senhora havia prometido há alguns anos atrás que todos os dias 12 de outubro Ela se
manifestaria três vezes nesse dia, às 9h 35 min teve sinal no sol. Ele durou alguns minutos...
Por volta das 10 h teve adoração ao Santíssimo Sacramento com os romeiros.
Logo após a adoração o Irmão Eduardo conduziu o terço do meio dia contando como iniciou as
manifestações de Nossa Senhora a ele (24º anos de manifestações da Virgem Maria) e mostrou aos fiéis à
pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida achada por ele em 1983, quando ele tinha apenas 11 anos.
12h 35 min
“Segunda manifestação de Nossa Senhora”
Nossa Senhora:
Amado filho, é com muita alegria que venho do Céu neste dia para estar mais perto de vocês.
Sou Maria a Mãe de Jesus a Imaculada Conceição.
Amados filhos busquem a Deus verdadeiramente enquanto á tempo.
Quero que todos se voltem ao Senhor o mais breve possível. Amo esta nação, mais não posso segurar por
muito tempo o braço do Meu Divino Filho...
Amado filho, em 1886 o Senhor Me enviou ao estado do Ceara, na pequena cidade chamada Aracoiaba. Ali
Me apresentei sendo a Mãe das Dores para três crianças em 15 de setembro, pedindo oração pela Igreja no
Brasil (aqui Nossa Senhora me confidencia um segredo). Peço que respeitem este local que apareci em
Aracoiaba.
Amados filhos, hoje volto a lhes dizer que o tempo profetizado por Mim, já chegaram.
Amados, repousai vossa cabeça em meu seio materno. Aqui estou meus amados.
Agradeço a cada um que aqui hoje veio orar pelo Brasil. Deixo sobre cada um e sobre vossas famílias, a
minha benção maternal.
Ir.Eduardo:
Nossa Senhora esta muito feliz com a presença de cada um hoje aqui. Ela diz que durante a procissão logo
após a missa, é para nós ficarmos atentos, pois Ela estará presença mais uma vez.
17h
“Terceira manifestação de Nossa Senhora”
Ir.Eduardo:
Nossa Senhora esta presente com dois Anjos.
Este suave aroma de rosas é a presença da Mãe entre nós...
Mais uma vez Ela agradece a presença de vocês e abençoa das romarias.
Nossa Senhora vai abençoar os terços, imagens, medalhas e outros objetos.
Nossa Senhora:
Amados filhos não desanimem. Continuem a rezar pelos meus jovens. Também peço orações pelos
sacerdotes...(Nossa Senhora passa uma mensagem a um sacerdote).
Meus filhos combatam com coragem e confiança toda espécie de mal. Não se deixe amedrontar pelo
medo. O maligno quer vos levar ao desanimo.
O maligno já se achando derrotado utiliza várias formas para vos desanimar.
Eu vossa Mãe, vos garanto proteção e vitória. Os que Eu já chamei para perto de Mim, intercede por vós.
Rezem, rezem, rezem.
Neste momento estendo o meu manto mais uma vez sobre esta nação...
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/10/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, recordai Comigo hoje a minha última aparição na Cova da Iria em Fátima em 1917 aos meus
pastorinhos, Lucia, Jacinta e Francisco.
Quantas bênçãos o Senhor derramou aos meus filhos presente naquele dia chuvoso e ao mesmo tempo
ensolarado pela Misericórdia do Meu Filho Jesus.
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Hoje essa mesma Misericórdia se faz presente quando vocês buscam Jesus na Eucaristia...
Não desperdicem essa graça filhinhos.
Hoje peço suas orações pelos meus filhos da cidade de Porto Belo/SC.
O mau se infiltrou nesta cidade de maneira avassaladora desde 1997, tentando enganar os meus filhos com
falsas mensagens. Deus só tem uma Palavra! Esse mau se lastrou por todo Brasil, deixando os meus filhos
confusos e trazendo revolta para a Igreja. Cuidado filhinhos!
Afastam-se desses movimentos que pregam o fim do mundo e deixam os meus filhos desorientados. Rezem
pedindo discernimento! Vocês não estão rezando e por isso estão confusos em busca de novas mensagens
e sinais onde não tem. Amados filhos, não apareço e nem Me manifesto em Porto Belo, mais amo esta
cidade com muito carinho.
Sou a Rainha Vitoriosa de todas as Batalhas.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/10/2011) Curitiba/PR
Paz e oração venho hoje pedir aos meus filhos da cidade de Ferraz de Vasconcelos/SP.
Amados filhos, não busquem Deus onde Ele não esta. Rezem!
Filhinhos, convido-os a irem a missa com mais freqüência e perdoem o próximo se rancor.
Amados parem de ofender a Deus com gestos e palavras...
O Meu Jesus continua sendo açoitado com suas atitudes para com as minhas criancinhas.
Retornem a Deus o mais depressa filhinhos.
Peço que rezem pelos sacerdotes dessa cidade e parem de fazer fofocas.
Amem o próximo!
Lamento em dizer que o sinal da janela que muitos julgaram ser divino, não passou de uma mera mancha
de óleo. Agradeço as orações ali feitas com carinho, mais muito Me entristeci ao ver muitos de meus filhos
sabendo que não passava de uma mancha incentivavam outros a freqüentar o local.
Amados filhos, formem ai na cidade grupos de pessoas que rezam pelo Brasil.
Sou a Imaculada Conceição Aparecida.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(19/10/2011) Curitiba/PR
Queridos filhos, não desanimem diante as dificuldades do dia a dia.
Peço que busquem forças na oração, no jejum e na Eucaristia.
Aos meus filhos de Pouso Alegre/MG, peço que respeitem Jesus na Eucaristia e que dêem bons
testemunhos de verdadeiros cristãos.
Não deixem que orar pelos meus filhos prediletos, para que eles sejam guiados pelo Espírito Santo. Sendo
assim eles terão animo e com alegria eles conseguirão sustentar a Igreja de Meu Filho com respeito e
coragem.
Muito obrigada filhos de Pouso Alegre.
Vivam as Minhas mensagens e divulgam-nas.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/10/2011) Curitiba/PR
Paz, oração e penitencia hoje vos peço amados filhos.
Rezem com confianças o rosário e as orações que Eu lhes ensinei ao longo desses anos.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(22/10/2011) São Jose dos Pinhais/PR
Amados filhos, é preciso rezar e na oração vocês encontrarão proteção.
Neste dia dirigi-Me de modo especial aos meus filhos da cidade de Vacaria/RS.
Filhinhos, continuem a rezar e assim serão transformados no amor de Deus.
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Amados, louvem a Deus por tudo. Amo esta cidade, pois desde cedo os habitantes desta cidade já me
escolheram como sua padroeira.
Peço mais amor para com a natureza e cuidado com o rio, pois as chuvas nesta cidade poderá trazer
destruição...
Rezem e confiem em Deus.
Rezem, rezem, rezem.
Também peço que formem grupos de pessoas que rezam pelo Brasil.
Sou a Imaculada Conceição - Mãe da Oliveira.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(23/10/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados, hoje de modo especial quero lhes abençoar e dizer-lhes que o céu vos espera.
Filhos, quanto mais amor tiveres para com a Minha Mãe, tanto mais Eu os recompensarei no Céu.
Filhos, deves fazer com que Minha Amada Mãe seja amada, respeitada e conhecida aqui na terra. Feliz da
alma que a tem como Advogada diante do Trono de Meu Pai.
Filhos, pensa nisso com seriedade.
Eduardo meu pequeno Lírio, recordai Comigo a primeira mensagem que Eu te passei em Gaspar em 1995...
Sede corajoso!
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(24/10/2011) São José dos Pinhais/PR
Sou a Imaculada Conceição.
Neste dia peço aos meus filhos do Brasil que rezem pelo estado do Amazonas, pois este estado é o coração
do mundo. Esse coração esta correndo perigo...
Também peço orações pela cidade de Manaus.
Aos meus filhos manauenses, peço mais respeito a Deus e ao próximo.
Também peço respeito e atenção para com as minhas crianças e jovens espalhados por essa cidade. A
prostituição aumenta cada vez mais pelas ruas desta cidade.
Aos meus filhos prediletos, peço mais atenção para com os fiéis.
Rezem!
Cuidado com as chuvas, pois a natureza se voltará contra esse estado.
A terra nesse estado também vai tremer...
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/10/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, insisto que rezem o rosário para encontrarem a paz tão deseja nesta nação. É preciso
reverter essa situação em que o Brasil se encontra.
Não desanimem! Formem grupos de pessoas (grupo de oração), que rezem pelo Brasil.
Também rezem pelos sacerdotes e bispos do Brasil.
Vivam essas mensagens no dia a dia.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(29/10/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados, torno a dizer: o maligno tenta ludibria-los com falsas filosofias (ensinamentos errados). Ficai
atentos para não cairdes nas armadilhas das tentações e tudo o que é muito bonito e fácil.
Amados filhos, não desanimem. Determinem à vitória em suas vidas. Decidam por um mundo mais humano
e cheio de amor.
Não se afastem da Luz. Estejais vigilantes aos ataques do adversário. Não permitem que o adversário tire as
benções que Eu já conquistei para vós.
Não façais como os hipócritas e nem permaneceis indiferentes para com estas mensagens.
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Amado filho, recordai hoje a Minha primeira aparição a ti na manhã do dia 29 de outubro de 1988...
Dou-vos a minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/11/2011) Curitiba/PR
Queridos filhos, neste dia quero convidá-los mais uma vez a oração pelos jovens e pelos sacerdotes.
Amados rezem, jejuem e façam penitencia.
Rezai pela santificação dos sacerdotes.
Meus amados vós sois especiais aos olhos do Senhor.
Hoje de modo especial Me dirijo mais uma vez aos meus filhos da cidade de Itatiba/SP.
Amados, não desanimem diante as dificuldades. Orem diante delas!
Lembre que o Senhor escolheu esta cidade para Eu aparecer na década de 80 com o titulo Maria-Rosa
Mística. Não desanimem, rezem o terço das lágrimas todos os dias e rezem diante da Minha imagem.
Amo-vos. Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(03/11/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, não deixe de rezar em família. A oração trará força diante das dificuldades. Não desanime!
Hoje de modo especial peço suas orações para os meus filhos do Paquistão.
A natureza também vai se levantar de forma avassaladora nesta nação...
Por onde a água passa vai deixa um rastro de destruição. A terra vai tremer e muitos de meus filhos nessa
nação não terão para onde correr...
Filhinhos, é preciso voltar para Deus pelo amor...
Dêem bons testemunhos de ame o próximo.
Sou a Mãe da Consolação.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/11/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, hoje não trago nada de novo mais os convido mais uma vez a rezarem em família pela paz
em vossas famílias. Não desanimem!
Também os convido a continuarem a rezar pelos jovens...
Filhos meus, estou convosco todos os dias até o fim dos tempos...tenham coragem e confiança na minha
proteção.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/11/2011) São José dos Pinhais/PR
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Amados filhos, não desperdicem o tempo com coisas mundanas. Procurem rezar e estar em união com o
irmão.
Procurem agradar a Deus em tudo que fores fazer. Deus os ama e os reserva o Céu.
Pratiquem a caridade a começar em vossas famílias. Amo o próximo como si mesmo.
Vivam as minhas mensagens no dia a dia.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/11/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, insisto na oração pelos meus filhos sacerdotes. Vocês devem ter consciência de que suas
orações são forte diante aos ataques que eles estão passam...
Não desanimem se de inicio não virem resultados. A vitória virá com certeza.
Os que puderem façam penitência pelos párocos de suas paróquias. Não critiquem, simplesmente rezem.
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Filhos prediletos, se afastem de falsas filosofias enquanto há tempo. Muitos de vocês se queixam com
problemas de saúde; mais ainda não se deram conta de que tudo não passa de contaminação...
Sou a Rosa Mística - Mãe da Igreja.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(17/11/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou vossa Mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Amados filhos, ainda Estou a abençoar esta nação, semeando sementes de amor e paz através das minhas
mensagens. É preciso que cada um de vocês viva estas mensagens no dia a dia e depois divulgam-nas com
urgência a todos que encontrarem. Dêem bons testemunhos de verdadeiros cristãos.
Atendei aos pedidos desta Mãe.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(22/11/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia insisto mais uma vez na oração do rosário. Não desanimem se às vezes achais que
não há mais solução para seus problemas. Confiai na ação de Deus em suas vidas.
Venho do Céu mais uma vez para insistir que rezem em família. Rezem a fim que o maligno não tenha
forças para vos atormentar.
Rezando tereis forças para trabalhar para o Senhor.
Aos meus filhos da cidade sorriso como também é conhecida Niterói/RJ, é preciso filhos amados que
perdoe o próximo como a si mesmo. O perdão é uma forma de não ceder aos prazeres do maligno. Amo
muito esta cidade, mais quando olho para ela; os meus olhos se enchem de lágrimas ao ver os meus jovens
se perderem pelo caminho das drogas e prostituição...
Aos meus filhos sacerdotes desta cidade peço que ouçam com carinho os fiéis que buscam em vós a
presença de Meu Divino Filho Jesus. Amados, administre com amor o sacramento da reconciliação.
Também é preciso rezar para não caíres nas armadilhas do adversário.
Sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz a Mãe do Amor.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE SANTO ANTÔNIO
(24/11/2011) São José dos Pinhais/PR
11º aparição de Santo Antõnio
Paz e bem desejo a todos vocês meus irmãos.
Agradeço a presença de cada um hoje aqui no santuário da Mãe – Rosa Mística.
É com muita alegria que venho estar mais uma vez no meio de vós.
Amado, estou aqui para encorajar-vos e dizer-vos que o Senhor enviar Anjos para lhes ajudar diante as
dificuldades...Não desanimem!
Amados, durante este um ano percebo que muitos de vocês andaram desanimados e até mesmo pensaram
em desistir da missão que o Senhor os confiou.
É preciso orar e confiar na providencia Divina.
Neste momento oro por cada um de vocês aqui presentes...
Amados, cuidado ao falar. Usem a língua para levar a benção e não a discórdia.
Já abençoei suas língua para levar a benção. Use-a para levar a benção do Senhor.
O Senhor quando concede um talento para o servo, é para usar em prol dos irmãos e não em favor de si
mesmo.
Vivam as mensagens que o Céu tem passado e depois levem aos irmãos com amor e carinho.
Neste momento rezo por toda a Igreja...pedindo a Deus o Espírito Santo.
Amados irmãos proclame sempre em suas vidas a vitória.
(neste momento Santo Antônio fala aos presentes e abençoa os abjetos apresentados)
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(24/11/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos a amados filhos e com muita alegria que venho estar no meio de vocês nesta noite, para dizer que
Eu a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças os amo muito.
Amados filhos, estou junto de vós embora vocês não Me vejam. Não desanimem.
Não sou Eu vossa Mãe a Rainha Vitoriosa ? Recordai Comigo de quantas vezes Eu já os defendi diante as
ameaças do Golias.
Amados filhos, o Céu é para os puros de coração. Só entra nele aqueles que têm o coração como o de uma
criança.
Amados filhos, abandonem todo e qualquer tipo de vicio para entrares no Reino de Deus.
O Senhor concede a graça a cada um para abandonar o pecado. Peçam este Milagre!
Muitos de meus filhos já estão experimentando em seu corpo a purificação de seus pecados.
Neste momento estendo os meus braços e peço para que vocês voltem a Deus o mais depressa.
Filhinhos, o Senhor não condena o pecador. Ele se alegra quando veja um filho que retorna a Ele
arrependido.
Vivam as minhas mensagens no dia a dia e com amor levem aos seus irmãos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/11/2011) Curitiba/PR
Amados filhos, neste dia Me dirijo de modo especial aos meus filhos da cidade de Sete Lagoas/MG.
Filhinhos, ame a vida. Ela é um dom que Deus da cada um. Não a desperdicem!
Também peço que orem com mais fervor em família. Saibam educar seus filhos no amor a Deus. Vivam em
harmonia.
Os meus pequenos jovens correm perigos.
Cuidado com o transito. Respeite a vida!
Também peço orações pelos sacerdotes desta cidade. Rezem pedindo aos seus Anjos da Guarda proteção.
Também peçam a intercessão de Santo Antônio pelos sacerdotes.
Rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/11/2011) São José dos Pinhais/PR
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhos, mais uma vez convido-os a recordar Comigo a minha aparição a Catarina Labouré em Paris no ano
de 1830.
Era sábado, nas primeiras horas do dia, Catarina estava na capela em profunda oração; quando Eu a Mãe
de Jesus lhe apareci com as mãos estendidas sobre o globo terrestre.
Filhinhos, fazei uso da medalha que fiz a conhecer a Catarina naquela manhã de sábado.
Rezem e não desanimem diante as dificuldades. A Igreja de Meu Filho passa por momentos difíceis, mais
vocês devem sustentá-la com suas orações.
Forme grupo de pessoas que rezam pelos sacerdotes.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(28/11/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, vivei em harmonia com seus irmãos e com a natureza.
Rezem pedindo a Deus a graça do perdão.
Neste dia de modo especial que Eu a Imaculada Conceição – Rosa Mística, me dirijo aos meus filhos da
cidade de Franca/SP.
Filhinhos, não desanimem. Colocai em pratica todas as mensagens que Eu já ditei para esta cidade. Desde
2008 Eu já vinha pedindo orações pelos meus filhos prediletos (sacerdotes).
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Filhos, os grupos de orações já existentes nesta cidade, devem começar a rezar pela Igreja local. Os que
forem se formando, também têm a missão de rezar pelas vocações, sacerdotes e pelos jovens.
Mais uma vez insisto que abandonem todo e qualquer tipo de supertições.
Afastem-se da mentira. Dêem bons testemunhos aos sacerdotes e a sim eles irão ajudá-los a caminhar
seguros rumo a esta Mãe.
O Meu Divino Filho já lhes falou:
“A maldade, o orgulho, o materialismo tem levado muitos para o inferno”.
Também peço aos movimentos que se unam em oração e parem de se achar um melhor de que o outro.
Não fazem o Meu Filho sofrer mais...
Amo-os.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/12/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz.
Mais uma vez peço-lhes que com amor vivam estas mensagens que Eu a Medianeira de Todas as Graças
tenho trazido ao longo desses quase 24 anos de aparições. Não desanimem meus filhos. Animo!
Não desanimem em rezar pelos sacerdotes.
Meu castíssimo esposo José estará com todos aqueles que rezarem com confiança o terço na intenção da
Igreja.
Filhinhos, através das orações, vocês irão adquirir muitas virtudes. José meu castíssimo esposo tinha muitas
virtudes, uma delas é a humildade. Rezem, rezem, rezem.
Neste mês, quero estar mais presente no meio de vós. Eu os amo.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/12/2011) São José dos Pinhais/PR
Paz e oração vos peço neste dia.
Amados, é com a oração, jejum e comunhão que vocês derrubarão o Golias. Não desanimem!
Filhos meus, vocês estão se distraindo com coisas deste mundo e estão se esquecendo de rezar. Vocês
devem ficar mais vigilantes. Não se distraem com noticias de violência que falam nos meios de
comunicação.
Hoje também quero de modo especial Me dirigir aos meus filhos da cidade de Araçatuba/SP, nesta data
especial a eles.
Filhos meus, não tragam rancor e nem ódio em seus coraçãozinhos. É preciso limpa-los com o
arrependimento através da confissão.
Peço também que rezem pelos sacerdotes desta cidade de modo especial por aqueles que estão afastados
de todos. Rezem pelos jovens desta cidade afim de que eles se sintam amados e valorizados. Não os
critique. Ajude-os!
Filhos de Araçatuba, formem ai grupos de pessoas que rezam pela Igreja. Isso Me deixará muito feliz. Não
desanimem na caminhada que estão a seguir.
Abençôo-os em nome do pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(04/12/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou vossa Mãe e desejo conduzi-los no caminho da salvação.
Não quero vê-los disperso. Rezem com fé!
Aos meus filhos de Santa Bárbara d’Oeste/SP, peço que não joguem criticas sobre aqueles que falam mau
dos sacerdotes. Rezem por eles.
Somente assim vocês terão os seus corações transformados. Busquem a confissão com freqüência.
Amados, peço-vos que correspondam aos meus apelos. Não pequem mais!
Peço que construam ai um grande santuário a santa Bárbara. Muitos romeiros seguirão para esta cidade...
Felizes são os filhos que ouçam sua Mãe. Não deixe de rezar pelos sacerdotes.
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Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/12/2011) Curitiba/PR
Filhos meus, Eu a Mãe de Jesus e também vossa, desejo que rezem pelo clero do Brasil.
Vocês meus filhos, precisam estar atentos aos sinais do Céu. Sou vossa Mãe e Eu não os abandono.
Hoje de modo especial quero Me dirigir a cidade de Taubaté/SP.
Filhos de Taubaté, é preciso que multipliquem suas orações. Rezem pelos sacerdotes.
Horas dolorosas se aproximam para muitos de meus filhos sacerdotes. Não desanimem. Sou a Mãe da
Igreja.
Filhos de Taubaté, estou aqui para lembrá-los mais uma vez a importância da oração em família. O nosso
adversário tenta aproveitar das fraquezas de muitos sacerdotes... É preciso orar e jejuar. Orem, orem.
Orem pelos meus jovens desta cidade.
Abençôo-os em nome do pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/12/2011) São José dos Pinhais/PR
Meus filhos, não desanimem.
Preparai os vossos corações para o dia de amanhã. Sou a Imaculada Conceição Rosa Mística.
Neste dia quero Me dirigir aos meus filhos da cidade de Mongaguá/SP.
Filhinhos, trabalhai com alegria na obra de Deus. Não desanimem.
Peço-vos que vivam com alegria as minhas mensagens. Rezem e propaguem o terço das lágrimas. Afastemse do perigo. Caminhai com segurança pelas estradas e respeite a vida do próximo.
Os meus jovens precisam ser catequizamos. Ame-os!
Rezem em família e vivam em harmonia.
Abençôo-os em nome do pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/12/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, mais uma vez convido-os a oração pela paz nesta nação. Repito-vos: convertei-vos sem
demora.
Filhinhos, rezem com fé o rosário pela paz na humanidade. Os dias estão passando rápido e com ele se
aproxima dias mais difíceis.
Amados, não dêem brecha para o nosso adversário que tenta semear sobre vós a discórdia. Vinde para os
braços de vossa Mãe Imaculada.
Vinde, repousai vossa cabeça em meu seio materno. Aqui estou meus amados.
Agradeço a cada um que aqui hoje veio orar pela paz. Deixo sobre cada um e sobre vossas famílias, a minha
benção maternal.
Peço aos meus filhos das cidades de São João del Rey/MG e de Guarulhos/SP, para não desanimarem nas
suas orações. Deus irá operar o seu Milagre na hora exata. Orem pelos meus filhos abandonados.
Abençôo-os em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/12/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, mais uma vez convido-os a oração pela paz nesta nação. Repito-vos: convertei-vos sem
demora.
Filhinhos, rezem com fé o rosário pela paz na humanidade. Os dias estão passando rápido e com ele se
aproxima dias mais difíceis.
Amados, não dêem brecha para o nosso adversário que tenta semear sobre vós a discórdia. Vinde para os
braços de vossa Mãe Imaculada.
Vinde, repousai vossa cabeça em meu seio materno. Aqui estou meus amados.
Agradeço a cada um que aqui hoje veio orar pela paz. Deixo sobre cada um e sobre vossas famílias, a minha
benção maternal.
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Peço aos meus filhos das cidades de São João del Rey/MG e de Guarulhos/SP, para não desanimarem nas
suas orações. Deus irá operar o seu Milagre na hora exata. Orem pelos meus filhos abandonados.
Abençôo-os em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo.
PS: agradecemos os peregrinos das cidades de Florianópolis, Barra Velha, Piçarras, Joinville, Pinhais,
Piraquara, Araucária, São José dos Pinhais, Curitiba, Palmeira, Castro, Ponta Grossa e outras mais; que
participaram conosco das orações neste dia a Imaculada Conceição.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/12/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, vocês devem compreender que o tempo para a vossa conversão esta se esgotando.
Meus filhos é preciso colocar em praticas estas minhas mensagens. É preciso rezar e perdoar o próximo.
Hoje quero Me dirigir de modo todo especial mais uma vez aos meus filhos da cidade de Londrina/Pr.
Convertam-se enquanto há tempo meus filhos.
Rezem e peçam ao Espírito Santo discernimento para não serem seduzidos pelo nosso adversário. Faz
algum tempo que ele tem seduzido muitos de vocês com falsos sinais e mensagens. Não esperem o grande
sinal para voltar para Deus, pois para muitos será tarde demais.
Não quero amedrontá-los, mais lhes aviso que esta cidade sofrerá muito com as chuvas. Cuide da natureza
e preserve-a.
Rezem pelos sacerdotes e pelos meus jovens. Dêem bons testemunhos ao próximo. Como podem falar de
Jesus e de Mim, se ainda guardam mágoa em seus corações? Desejo que os grupos de orações se unam e
rezem pela santificação dos meus filhos sacerdotes. Rezem pelo bispo!
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/12/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, rezem em família pedindo a paz no Brasil e no mundo.
Filhinhos, repito mais uma vez: ainda Estou aqui convosco porque os meus planos não se concretizaram por
completo nesta nação.
Amados, quando tudo que Eu profetizei se cumprirem, vocês precisarão caminhar sozinhos sobre o meu
olhar, pois já não mais estarei Me manifestando nesta nação.
Meus queridos filhos, tende confiança e não desanimem. Segue adiante cumprindo os seus deveres como
bons filhos. Eu os amo muito.
Neste dia quero abençoar os meus filhos da cidade de Farroupilha/RS e dizer-lhes que Eu a Mãe de Jesus os
amo muito.
Alegra-me em vê-los em romaria em Meu santuário do Caravaggio. Rezem com confiança e o Senhor os
concederá muitas benções.
Rezem pelos sacerdotes.
Abençôo-os em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/12/2011) São José dos Pinhais/PR
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Desde já lhes peço que rezem pedindo a Deus paz na noite de Natal.
Sem paz não há Natal santo, por isso comecem a rezar desde agora.
Façam um exame de consciência e veja o que é preciso mudar em suas vidas. Estejam em paz na noite de
Natal meus filhos. Ajudem o próximo e não espere deles recompensa.
Amem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/12/2011) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, coloquem Deus em primeiro lugar em suas vidas.
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O Natal esta se aproximando e vocês devem fazer um exame de consciência para que as graças de Deus
desça sobre cada um de vocês na noite santa do Natal.
Aos meus filhos da cidade de Ourinhos/SP, venho orientá-los da seguinte forma:
Rezem com confiança o rosário, jejuem as segundas feiras pelos sacerdotes e sextas feiras pelas santas
Chagas de Meu Divino Filho Jesus.
Não desanimem! Quero conduzi-los pelo caminho da salvação.
Amados, desejo que nesta cidade tenha um santuário ao Bom Jesus. Levem com amor e respeito aos seus
irmãos o Evangelho de Meu Divino Filho. Dêem bons testemunhos aos sacerdotes desta cidade. Orem por
eles e vocês verão a graça acontecer em suas paróquias. Também peço com carinho que formem ai grupos
de pessoas que rezam pelos sacerdotes. Amados, comecem a rezar a trezena (trezena em honra a Nossa
Senhora Rosa Mística).
Não esqueçam de rezar!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/12/2011) São José dos Pinhais/PR
Hoje de modo especial venho falar aos meus filhos de Jundiaí/SP e de Santa Izabel do Oeste/PR.
Filhos de Jundiaí, peço com amor que rezem pelos sacerdotes e pelo bispo local. Não critiquem mais a
Igreja de Meu Filho. Antes de tudo rezem o rosário. Esta cidade tem muito a Minha proteção, mais ainda
não souberam agradecer as graças que Deus tem lhes dado no decorrer desses anos.
Sou a Mãe do Desterro e vejo o quanto de vocês tem sofrido pelo descaso de muitos de meus filhos. Não
corram atrás de sinais. Peçam sempre discernimento ao Espírito Santo.
Aos meus filhos da cidade de Santa Izabel do Oeste, peço que respeite mais a presença de Meu Filho Jesus
na Eucaristia. Não julguem o próximo. Cuidado com a calunia. Peço aos grupos de orações a se unirem para
rezar pelos sacerdotes. Vivam as minhas mensagens no dia a dia.
Abençôo a todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/12/2011) São José dos Pinhais/PR
Meus amados filhos, sou a Mãe de Jesus e também de vocês.
Convertam-se sem esperarem pelo grande sinal.
Agradeço a todos os meus filhos que estão correspondendo aos meus apelos. Não desanimem em divulgar
as minhas mensagens. Enviou Anjos para lhes ajudar na divulgação dessas mensagens que ao longo desses
anos tenho trazido em nome da Santíssima Trindade.
Aos meus filhos da cidade de Bragança Paulista/SP, peço que respeitem aos locais santos existentes nesta
cidade. Também peço orações pelos sacerdotes e pelo bispo atual. Ajudem aos meus filhos prediletos a
salvar-se
Minha presença com titulo da Rosa Mística nesta cidade é muito forte. Peço suas orações pela alma de
Dom Antônio Pedro Misiara. Ele muito me ajudou...
Rezem, rezem, rezem.
Hoje inicia a novena a santo Antônio de Santana Galvão. Façam com confiança.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(17/12/2011) São José dos Pinhais/PR
Paz e oração venho hoje pedir aos meus filhos da cidade de Aparecida/SP.
Filhos meus, é preciso abrir os seus coraçãozinhos ao Meu amor.
Abandonem todo tipo de supertições e voltem para Jesus o mais depressa possível.
Muito Me alegra ao ver grande números de filhos se dirigindo a esta cidade em romaria. Mais muito Me
entristece ao ver o descaso para com o Sagrado. Respeite o solo santo.
Peço também que rezem de modo especial pelos sacerdotes desta cidade. Filhos meus, se juntem a esta
Mãe na oração pelos meus filhos prediletos. Não desanimem.
Sou a Imaculada Conceição a Mãe de Jesus.
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Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(22/12/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, há muitos corações fechados ao amor de Deus.
Peço que não desanimem diante das dificuldades do dia a dia.
Não parem de rezar. Rezem com confiança acreditando no milagre.
Agradeço a todos vós que estão divulgando estas mensagens. Amo-vos!
Neste dia mais uma vez quero Me dirigir aos meus filhos da Alemanha.
Voltem definitivamente para Deus enquanto a tempo.
Meu Jesus esta consternado com os pecados neste país. Fortes chuvas ameaçam esta nação deixando
muitos de meus filhos desabrigados.
Glorifiquem a Deus todos os dias.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(24/12/2011) São José dos Pinhais/PR
Paz, paz, paz.
Amados filhos, que seus coraçõezinhos sejam a manjedoura do Menino Jesus nesta noite...
Filhos meus, sejam humildes e caridosos.
Permaneçam em oração! Alegrai-vos Comigo nesta noite santa.
Eu a sua Mãe, venho com os Anjos nesta noite lhes trazer a verdadeira Luz, a verdadeira solução para todos
vocês, que é o Meu Filho Jesus.
Amem-se.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/12/2011) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz.
Neste dia quero Eu vossa Mãe dizer-lhes mais uma vez que todos vocês são especiais para a realização de
meus planos nesta nação.
Amados filhos, não poupeis esforços para divulgar estas mensagens. Dêem bons testemunhos ao próximo.
Também mais uma vez agradeço as vossas orações para com os meus filhos prediletos (os sacerdotes).
Continuem a rezar por eles.
Sou a Mãe do Amor – a Rosa Mística.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/12/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, Eu a Mãe de Jesus e sua Mãe, hoje venho lhes trazer uma benção toda especial de
aniversario das minhas lacrimações nesta cidade.
Filhinhos, testemunhem com amor as lágrimas aqui derramada por longo oito anos.
Também neste dia quero Me dirigir aos meus filhos da cidade do Espírito Santo do Pinhal/SP.
Filhinhos, não desanimem diante as dificuldades do dia a dia.
Sou sua Mãe e intercedo por cada um de vocês meus filhos. Acolham com carinho os meus jovens. Os que
estiverem afastados da oração trazem para perto de Mim. Rezem com confiança o terço em seus lares.
Abençôo-os a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(28/12/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, é preciso multiplicar os grupos de orações (pessoas que rezam o terço pelas minhas
intenções).
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Filhinhos, muito Me entristece ao ver os meus jovens caminhando para o caminho da perdição. Muitos
deles não têm mais como voltar...
É preciso ajudá-los e também orar com confiança por eles. O país deve dar bons testemunhos aos seus
filhos para mais tarde não vir a chorar sobre eles...
Não desanimem se encontrardes dificuldades de inicio. Levem o amor até esses jovens!
Peço aos meus filhos da cidade do Rio Branco/AC, para rezar. Por que julgam tanto os meus filhos
prediletos?
Amados, este estado tem a sofrer muito com as chuvas e com a violência. A cidade do Rio Branco corre
perigo com inundações. Rezem o terço em família. Muito Me preocupa com as vossas famílias. Sou sua
Mãe e por isso Estou aqui. Neste dia especial a todos vocês desta cidade, quero Eu a Imaculada Conceição –
Virgem de Nazaré, abençoa-los.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(29/12/2011) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia quero agradecer as vossas orações que contribuíram para as realizações de muitos
de meus planos para esta nação neste ano de 2011.
Amados filhos, tende confiança em vossa Mãe.
Também quero agradecer a todos que ao longo desse ano visitaram este Meu santuário da Rosa Mística.
Peço a Deus que derrame sobre vossas famílias, copiosas bênçãos...
Filhinhos, louvem a Deus pelas graças recebidas neste local santo. Dêem bons testemunhos.
Continuai a divulgar com carinho estas mensagens que venho trazer em nome da Santíssima Trindade.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(31/12/2011) São José dos Pinhais/PR
Paz, paz, paz!
Queridos filhos, voltai ao Senhor enquanto a tempo.
Filhos meus, recordai Comigo hoje a 11 anos atrás durante uma santa missa aqui neste santuário, o Senhor
presenteou os seus filhos a testemunhar a transladação da Eucaristia que havia no cibório para as mãos da
Minha imagem da Rosa Mística. Deus usou do Arcanjo Miguél para lhes dar esse maravilhoso presente.
Muitos foram os convidados e poucos testemunharam esse Milagre.
Filhos, não desperdicem mais essas graças.
Hoje quero Me dirigir aos meus filhos da cidade de Duque de Caxias/RJ.
Filhos meus, abri vossos coraçõezinhos ao Amor de Deus.
Às vossas orações contribuirá para a salvação de seus jovens.
Muito Me entristece ao olhar para esta cidade e ver tanta violência espalhada pelas ruas e nos lares
também.
Filhos meus, não cruzeis os braços diante de tanta injustiça.
O Anjo do Senhor visita esta cidade e lavará suas ruas...
Amados filhos, entreguem-se a Deus enquanto a tempo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/01/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, desejo que neste ano vocês comecem a rezar mais. Não desanimem!
Amados, não vos admireis se vos peço tanta oração, mais é preciso rezar muito neste ano.
Colocai em pratica no dia a dia as mensagens que Eu a Rosa Mística - Rainha da Paz, tenho lhes dado ao
longo desses anos.
Muitas mudanças climáticas ocorrerão em diversos paises, mais não penseis que será o fim.
A morte de um religioso trará muita tristeza para o Brasil. Rezai pela sua alma.
Descoberta na ciência trará muita esperança para os que já se achavam mortos. Deus os ama.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/01/2012) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, mais uma vez insisto a oração em família.
Filhinhos, a oração deve ocupar o primeiro lugar nas vossas famílias. Se vocês não rezarem, não poderei
ajudá-los.
Neste dia peço orações para os meus filhos da Holanda.
Amados filhos Holandeses, é preciso se voltar pra Deus o mais depressa. Seus jovens correm perigos.
Chuvas fortes (enchentes) ameaçam destruir muitas vilas e até mesmo sumir do mapa.
A terra treme nesta nação e Deus adverte seus filhos.
Sou a senhora de Todos os Povos. Minha mensagem dada a esta nação em 1945, não foi levada a sério pela
Igreja. Dias difícil se aproxima para esta nação.
Como Mãe é o meu dever avisá-los.
(12/01/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, muitos de vós estão preocupados com os futuros acontecimentos, mais estão esquecendo
de rezar.
Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não penseis no fim do mundo e nem com falsas mensagens que
falam disso.
Amados, deveis aceitar a Minha mensagem de Amor.
Não julgueis e nem guardeis rancor.
Os que estão na graça de Deus, não devem se preocupar com os castigos.
Filhinhos, convido-os a estarem aqui em Meu santuário no próximo dia 12 de fevereiro, aniversário da
Minha primeira aparição a este filho. Venham preparados com a confissão.
Também convido todos os meus videntes – confidentes e mensageiros, a estarem aqui em oração.
Sou a Celeste Comandante a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/01/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, continuai a rezar pelos sacerdotes. Creia que com suas orações muitos padres se
converterão. Dêem bons testemunhos!
Neste dia mais uma vez convido-os a rezar a trezena pelas vocações sacerdotais e religiosas e também
pelas vocações missionárias. Não desanimem.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Rezai todos os dias o terço das lágrimas.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/01/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, não percam tempo com coisas que não lhes trarão paz de espírito.
Filhinhos, quero vê-los todos juntos em oração em família. Quero uni-los sempre mais ao Meu Coração, e
com alegria oferta-los ao Senhor.
Amados, desejo a conversão de cada um de vós.
Neste dia de modo especial quero Me dirigir às cidades de Nova Iguaçu/RJ e Unai/MG.
Aos meus filhos de Nova Iguaçu, peço para não desanimarem diante de tanta injustiça que a nesta cidade.
Também os convido a rezarem pela paz de vossas famílias. Saibam educar seus filhos no Amor a Deus e ao
próximo. Ajudem os meus jovens!
Filhos, afastem-se dos morros e cuidado com os alagamentos.
Aos meus filhos da cidade de Unai/MG, peço que respeite os meus filhos prediletos e dêem bons
testemunhos a eles. Não critiquem mais sim os ajude a se salvarem.
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Sou a Imaculada Conceição, Mãe desta cidade e desejo vê-los salvo. Forme ai nesta cidade grupos de
pessoas que rezam pela unidade. Cuidado com falsos sinais. O nosso adversário é astuto e de varias
maneiras tenta enganá-los. Rezem o terço das lágrimas pedindo a libertação de seus medos.
A todos os abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(19/01/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou a Mãe do Amor e convido-os a rezarem pela nação de El Salvador. Rezem de modo que
eles saibam que Eu sou vossa mãe e os amo muito.
Filhinhos, a graça do meu Amor deve chegar a todos os meus filhos. Todos são livres para escolherem o
caminho a tomar, mais saiba que dias difíceis hão de vir.
Os meus filhos de El Salvador precisam rezar e muito. Eles precisão visitar com freqüência os lugares santos
existente naquele país. Um grande tremor ameaça deixar muitas vitimas e destruição nessa nação. Ajudeos na oração, caso contrario o mau se alastrará em muitas nações. Não desanimem em rezar pelo próximo.
Rezem, rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(22/01/2012) São José dos Pinhais/PR
Paz, oração e penitência vos peço hoje.
Neste dia peço aos meus filhos da cidade de São Vicente/SP, para rezarem pelos meus jovens que sofrem
preconceitos. Não deixem de rezar meus filhos. Rezem em famílias o terço e a paz reinará em suas famílias.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/01/2012) São josé dos Pinhais/PR
Nesta data especial aos meus filhos da cidade de São Paulo/SP, quero Eu a Imaculada conceição, dizer-lhes:
Não desanimem diante as dificuldades do dia a dia. Filhos meus, não deixem de rezar antes de qualquer
tipo de trabalho para agradecer ao Senhor a vida que Ele lhes deu. E antes de deitar, também agradeça a
Deus pelo dia que Ele lhes deu com tanto carinho. Saiba agradecer!
Também peço para rezarem pelos sacerdotes que andam indeciso em seu ministério. O rio que corta essa
cidade transbordará e deixará pânico...
Muito Me entristece com a injustiça que ocorre nesta cidade.
Cuidado com falsos sinais. O inimigo é astuto e tenta de varias maneiras lhes enganar para lhes desviar do
caminho do Senhor. Rezem, rezem.
Vivam as minhas mensagens e divulgue-as com carinho.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/01/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, na oração vocês encontrarão respostas para muitas de suas perguntas. A oração deve ter
prioridade em suas vidas.
Amados, dêem bons exemplos ao próximo. Cuidado com o mau da língua.
Neste dia de modo especial quero Me dirigir aos meus filhos da cidade de Santos/SP e aos mus filhos do
México.
Aos meus filhos da cidade de Santos digo: não negociem com Deus.
Dê a Deus o que é de Deus e a Cezar o que é de Cezar.
Filhinhos não deixem de formar ai nesta cidade, grupo de pessoas que rezem pela santificação de meus
filhos sacerdotes. Rezem o terço no grupo!
Afastem-se da beira do mar.
Aos meus filhos do México, digo: ame a Deus sobre todas as coisas. Não busque o Senhor onde Ele não se
encontra. Agradeço o carinho de todos vocês meus filhos mexicanos por esta Mãe.
Também peço para rezarem pelos sacerdotes e missionários espalhados por esta nação.
Não se assustem, mais a terra nesta nação também deixar muitas vitimas...
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Afastem-se das supertições.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(28/01/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, continuai a rezar e não desanimem eis meu desejo neste dia.
De modo especial quero me dirigir aos meus filhos da cidade de Apucarana/PR.
Meus filhos prediletos de Apucarana e região, rezai para ter discernimento diante de tais situações que às
vezes parecem trazer confusão.
Sou vossa Mãe e estou preocupada com a situação de muitos grupos de orações espalhados nesta diocese.
Ainda muitos de meus filhos prediletos continuam sem querer ouvir-me.
Amados filhos, lamento em dizer: tais sinais que muitos dizem estar acontecendo nesta cidade, não passam
de fraude produzida pelos homens.
Amados filhos, mais uma vez digo: coram do inimigo.
Peço-vos para tornarem-se cada vez mais pequenos e humildes.
Filhinhos, sejam mais firmes na oração e no jejum. Vocês estão sem discernimento para saber onde Estou.
O inimigo tenta confundir vossas mentes com supostos sinais. Já lhes falei quem reza com fé, não cairá em
suas armadilhas.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/02/2012) São josé dos Pinhais/PR
Filhinhos, não quero obrigar-vos a rezar, mais sem oração não poderei ajudá-los. É preciso rezar todos os
dias pelo menos um terço.
Recordai Comigo hoje as Minhas lacrimações em Cittavecchia (02/02/1995).
Sou a Rainha da Paz, e venho ao mundo convida-los a viverem em paz.
Vivam em harmonia com os irmãos e com a natureza.
Amo-vos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/02/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Mãe e Rainha da Paz.
Filhinhos, não deixem de orar pedindo a Deus o Dom do perdão.
Filhos meus, arranquem de seus corações o ódio, a vaidade e a soberba. Não deixe que a erva daninha
cresça em seus coraçãozinhos.
Filhinhos, também não deixe de rezar pelos sacerdotes e de modo todo especial pelos bispos do Brasil.
Aguardo todos vocês no próximo dia 12 em Meu santuário da Rosa Mística em São José dos Pinhais.
Amo a todos!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/02/2012) São José dos Pinhais/PR
24 anos das Aparições de Nossa Senhora ao irmão Eduardo Ferreira
Amados filhos, é com muita alegria que me faço presente no meio de vós nesta data tão especial para cada
um de vós, pois hoje completa mais um aniversário das minhas aparições.
Agradeço a presença de cada um hoje aqui em Meu santuário da Rosa Mística.
Filhinhos, já de início convido-os a silenciar para que possam ouvir a voz desta Mãe.
Amados, não se preocupe com o horário e nem com quem esta ao seu lado neste momento.
Filhos meus, desejo que vocês estejam mais próximo de Meu Coração, só assim vocês terão
segurança...Não temam as dificuldades do dia-a-dia. Coragem!
Abri vossos coraçãozinhos ao Meu chamado. Neste tarde Deus concedeu a todos que aqui estão muitas
graças...
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Deus os ama muito e precisa de cada um de vós para que os seus planos se realizem nesta nação.
Neste momento recolho todos os seus pedidos e apresento ao Meu Divino Filho Jesus.
Filhos, saibam que as minhas manifestações estão chegando ao fim em toda a humanidade...
Dêem bons testemunhos de verdadeiros cristãos. Tomai hoje o exemplo da minha filha Geltrudes
Comensoli que se faz presente hoje no meio de vós através de sua relíquia.
Filhinhos, estejam atentos as armadilhas do nosso adversário. Não deixe que ele tire a paz de vossos
corações.
Filhos meus, não quero obrigar-vos, mais os convido a viverem as minhas mensagens no dia-a-dia. Dêem
bons testemunhos em casa e na paróquia!
Continuem a rezar pelos meus jovens. Eles correm perigos!
Aos casais hoje os convido a se perdoarem. Não durmam antes de pedirem o perdão um para com o outro.
Nesta quaresma também os convido a fazer um pouco mais de penitência para a família e para o Papa
Bento 16. Sua saúde esta frágil...
Não deixem de rezar nesta intenção.
Continuem a virem nos cenáculo do segundo domingo de cada mês. Aqui os espero de braços abertos...
Sou a Rainha Vitoriosa de todas as Batalhas. Confiem na minha intercessão!
Neste momento faço descer sobre as romarias aqui presentes a minha benção.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/02/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, escutai o que vos falo neste dia!
Rezem com confiança pedindo ao Senhor a graça da conversão.
Filhinhos, quando sentirdes o peso do pecado, buscai o perdão.
Rezem pelos sacerdotes do mundo inteiro.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja!
Voltai-vos depressa para Deus meus filhos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(16/02/2012) São José dos Pinhais/PR
Meus amados, não desanimeis diante as dificuldades.
Sou vossa Mãe a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, reconciliai-vos com Deus e com o próximo. Parem de ofender a Deus com seus modos. Tende
cuidado para não serdes pego de surpresa!
Deus também é alegria, mais saibam de divertir. Fujam do pecado!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(23/02/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou sua Mãe e estou aqui para orientá-los.
Convido-os a meditarem as minhas mensagens ditadas nestes últimos anos. Quando aceitarem com amor
as minhas mensagens, ai sim; saberão que estão contribuindo para a paz nesta nação.
Não desanimem! Continuai a rezar pelos meus sacerdotes e de modo especial pelos jovens.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/03/2012) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, Eu sou a Medianeira de Todas as Graças a Mãe e Rainha da Paz.
É com grande carinho que venho até vós mais uma vez, para dizer-vos que Deus é Amor.
Amados, não queiram acumular bens matérias. Não desperdicem o seu tempo com coisas desse mundo.
Filhinhos, abraçam a devoção ao Coração Castissimo do meu esposo José.
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Saibam queridos filhos, que a recompensa será grande. A devoção a São José, lhes dará forças para
passarem pela morte sem medo.
Neste dia quero Me dirigir aos meus filhos de Piedade dos Gerais, Fortaleza de Minas e Leandro Ferreira,
ambas no estado de Minas Gerais.
Filhinhos de Piedade de Gerais, abri vossos corações ao Amor de Deus. Não negocieis com o Senhor.
Filhinhos, não permitais que o inimigo vos engane com falsas mensagens e até mesmo com falsos sinais.
Venho do Céu para lhes dizer que o Anjo que traz nas mãos a ancora, caminha por esta cidade.
Arrependei-vos de vossos erros enquanto a tempo. Não vos afasteis da graça.
Aos meus filhos de Fortaleza de Minas, lhes digo: a luta para muitos será dolorosa.
Alegrai-vos, sou vossa Mãe e lhes digo que o Senhor vos ama muito.
Amados, é preciso que vocês se apeguem á oração para que então permaneçam na fé e na união.
Filhinhos, desapeguem - se das coisas do mundo.
Fico muito triste quando vejo os meus filhos caminharem pela estrada da perdição.
Amados, permaneçam fiéis aos sacramentos.
Peçam ao Espírito Santo, o dom do discernimento (neste momento Nossa Senhora fala sobre um local de
oração na cidade ).
Aos meus filhos de Leandro Ferreira, digo: siga os exemplos de José, meu esposo.
Filhinhos, é chegado o momento de parar com as intrigas e disputas. A graça virá completamente para esta
cidade, quando todos se conscientizarem que é preciso amar os irmãos.
O Senhor tem um plano para esta cidade, só que ainda não se concretizou; porque muitos de vocês pensam
em si próprio.
A justiça cairá sobre todos, se não houver arrependimento.
Aproveitem o tempo de graça. Comunguem sempre.
Eu os amo muito.
A todos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/03/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, continuai colocando em pratica as minhas mensagens. Dêem bons testemunhos!
Filhinhos, rezem para obter os dons do Espírito Santo. Eu já vos falei quem tem o Espírito Santo, tem tudo.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/03/2012) Curitiba/PR
Amados filhos, hoje de modo especial quero Me dirigir aos meus filhos da cidade de Cachoeira Paulista/SP.
Amados filhos, não permitem que o inimigo vos tente. É preciso dizer não as suas artimanhas. Meus filhos,
entreguem-se a Mim!
Amados, pratiquem a caridade e vereis as maravilhas do Senhor. Sejam humildes.
Não desanimem nas orações. Saibam que na oração vocês encontraram a paz.
Filhinhos, depositem na oração toda confiança. Amados, a oração não deve ser somente da boca para fora,
mais sim sair do coração.
Rezem pelos sacerdotes e pelas vocações religiosas.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/03/2012) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, neste dia dedicado a Chama do Meu Amor e também ao titulo de Nossa Senhora Rainha da
Paz – Medianeira de Todas as Graças; quero Eu vossa Mãe dizer-lhes que Deus lhes reserva lindas
surpresas.
Para obter estas maravilhas, é preciso ser manso e humilde de coração. É preciso ter um coração igual ao
das criancinhas!
Volto a insistir: sem oração não poderei ajudá-los diante de tantas dificuldades.
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Amados, Me entristeço ao ver grande números de meus filhos sacerdotes se desviarem do caminho do
Meu Jesus.
Filhos prediletos, Eu espero de vós obediência aos ensinamentos de Meu Divino Filho Jesus.
Filhinhos, acreditai firmemente na Minha presença neste local.
Rezem, rezem com confiança.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/03/2012) Aparecida/SP
Queridos filhos, sou a Mãe Rosa Mística a Imaculada Conceição.
Neste dia peço-vos encaricidamente para não deixardes de rezar pelos sacerdotes e bispos do Brasil. A
vossa oração ajudará os meus filhos prediletos a permanecerem fiéis a sua vocação.
Filhos meus, não deixem de divulgar estas mensagens.
Felizes são os meus filhos que abraçam com amor a divulgação destas mensagens.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/03/2012) São Paulo/SP
Filhos meus, neste dia convido-os a rezarem pela saúde do Papa Bento 16.
Também neste dia especial aos meus filhos da cidade de Batatais/SP, quero dizer-lhes para não
desanimarem diante as dificuldades. Sou vossa Mãe e estou junto de vós.
Filhinhos, nos momentos difíceis chamem por esta Mãe.
Peço também para rezarem todos os dias o terço das lágrimas para alcançarem à paz em seus lares e a
união dos casais. Se assim fizerdes, sereis felizes! Peço que também ai, forme grupo de pessoas que rezam
pelas famílias e pelas vocações religiosas.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/03/2012) São Paulo/SP
Meus filhos amados, muito Me alegra quando vejo que vocês estão colocando em pratica os meus pedidos.
Meus filhos renunciem ao mundo e as cruzes do dia – a dia se tornaram mais leve!
Filhos meus, deixem de reclamar e comecem hoje mesmo a rezar. Reclamando vocês se mostram incapazes
de seguir em frente.
Invoquem a proteção dos Anjos.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(16/03/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Hoje de modo especial quero Me dirigir aos meus filhos de Petrópolis/RJ.
Filhinhos, bem aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia.
Filhos, amem a Jesus a cima de tudo. Não blasfemem contra Deus.
Estou aqui para dizer-lhes que Deus os ama muito e deposita confiança em cada um de vocês.
Amados, rezem diante as dificuldades. Não blasfemem mais!
Peço que seja erguido nesta cidade um oratório (capela ou gruta) dedicado a Rosa Mística. Não demorem!
Rezem todos os dias o terço das lágrimas pelas famílias e também pelos sacerdotes.
Filhinhos, aceitai a vontade do Senhor para com esta cidade.
Esta chegando para todos vocês, a hora da grande decisão.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
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(22/03/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou Maria a Mãe de Jesus a Rainha e mensageira do Senhor.
Coragem meus pequenos filhos, não desanimem.
Rezai com amor o santo rosário em vossos lares. Rezai com vossos filhos!
O maligno tem tentado vos afastar de perto de Mim porque muitos de vós não tendes rezado como
deveriam.
Vinde meus pequenos para junto desta Mãe.
É tempo de graça, não desperdicem.
Rezai pelos sacerdotes, rezai pelas vocações religiosas.
A todos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/03/2012) Curitiba/PR
Filhos meus, é com grande alegria que a Santíssima Trindade Me envia até vós para transmitir esta urgente
mensagem aos meus filhos da cidade de Carapicuíba/SP.
A vocês meus filhos que habitam nesta cidade, venho pedir que rezem por esta cidade. Rezem pelos
sacerdotes e de modo todo especial por aqueles que a governa.
Também peço que rezem pelos jovens que o inimigo tem tentado de todas as formas desvia-los do
caminho do Senhor.
Amados, caminhai com o Senhor!
Vocês devem viver na sua graça e jamais devem se afastar do caminho que Eu a Imaculada Conceição,
tenho lhes indicado.
Filhinhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para ajudar-vos.
Peço-vos respeito ao entrarem na casa de Deus.
Adorem Jesus na Eucaristia com mais freqüência. Dêem bons testemunhos!
Cuidado com o mau da língua. Perdoem aqueles que os maltrataram.
Vocês filhinhos, que acreditam em Minhas mensagens, sejam fiéis e testemunham o Meu amor por vós.
Amados, aconteça o que acontecer não vos afasteis do caminho do Senhor.
Rezem, rezem, rezem!
Fortes chuvas ameaçam esta cidade...
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(29/03/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Mãe e Rainha da Paz.
Alegro-Me ao ver que muitos de vocês estão colaborando com os planos do Senhor para esta nação.
Filhinhos, rezam com fé e com confiança o rosário. Coragem e animo!
Filhinhos, é preciso que vocês saibam discernir os verdadeiros locais das minhas manifestações. Para isso é
preciso rezar!
Convertam-se e não pecam mais.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(03/04/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, alegrai-vos porque Estou junto de vós mais uma vez.
Venho do céu para falar-vos do Amor de Deus.
Não desanimem diante as dificuldades do dia-a-dia.
Filhinhos, não cruzeis os braços diante de tanto trabalho para fazerem.
Continuai a divulgar estas mensagens que trago em nome da Santíssima Trindade.
Hoje de modo especial quero Me dirigir aos meus filhos da cidade de Jacareí/SP.
Filhos meus, a hora é agora, convertei-vos sem demora.
Rezai com confiança o rosário em família e até mesmo na paróquia.
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Filhinhos, tente cuidado com falsas aparições. O maligno é astuto e de todas as formas tem armado ciladas
para desviá-los do caminho do Senhor.
Dizei não ao nosso adversário!
Sou a Imaculada Conceição – Rainha da Paz.
Sofro por causa da injustiça que fazem com cada um de vós meus filhinhos. Não desanimem, dias decisivos
se aproxima para esta cidade.
Peço-vos mais respeito para com a Casa de Deus.
Filhos prediletos, não recuem diante as perseguições. Coragem. Dêem bons testemunhos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/04/2012) Curitiba/PR
Amados, sem oração não poderei ajudá-los.
Rezem, rezem. Para quem ainda não reza, comece hoje mesmo a rezar pelo mesmo um terço. Vocês
precisam ter gosto pela oração.
Quando rezarem, sentirão a Minha presença junto de vós na oração.
Também na oração vocês terão a certeza da vossa vitória diante das dificuldades.
Filhos, a oração é um dos recursos que Eu a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças vos ofereço
para vencerdes o mau.
Rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/04/2012) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, porque ainda vocês se preocupam com os bens matérias?
Isso prova que vocês ainda não têm confiança em Deus.
Rezem mais.
Quantos sinais Deus tem lhes dado e muitos ainda não acreditam!
Neste dia tão especial não podia deixar de Me dirigir aos meus filhos da cidade de Cuiabá/MT.
Volto a insistir a oração do terço das lágrimas em família.
Filhinhos, abri vossos corações ao chamado desta Mãe que vem do Céu para lhes dizer que Deus os ama
muito e quer vê-los felizes.
Filhos de Cuiabá, aconteça o que acontecer na igreja, não percam a fé.
Rezai pelos meus filhos prediletos. Rezai pelas vocações sacerdotais e também religiosas.
Filhos meus, não venho para amedrontá-los, mais aviso que fortes chuvas ameaçam esta cidade.
Rezem, rezem, rezem.
Aleluia, aleluia, aleluia.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/04/2012) São José dos Pinhais/PR
Sou a Imaculada Conceição – Rosa Mística.
Filhos meus , mais uma vez convido-os a se afastarem de toda maldade.
Filhinhos neste dia recordem Comigo a minha primeira lacrimação na cidade de Itajaí em 1995 na semana
santa daquele ano.
Quantas graças e sinais o Senhor manifestou naquela cidade para chamar os seus filhos à conversão.
Quantos O ouviram?
Amados, rezai e ai sim sereis capazes de compreender o que Eu a Rosa Mística vos digo neste dia tão
especial.
Rezai com devoção o terço das lagrimas todos os dias.
Filhinhos se afastem daqueles que só proferem desgraça.
Abri vossos corações ao Amor desta Mãe.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/04/2012) Curitiba/PR
Filhos meus, buscai o Senhor enquanto a tempo. Não desperdiçai o vosso tempo com coisas mundanas.
Acordai, acordai para uma vida de oração.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Meu Divino Filho é misericordioso e quer libertá-los de tudo o que lhes aprisiona.
Sou uma mãe amorosa que vem estar hoje no meio de vós.
Recordai Comigo hoje a minha primeira aparição em Tré Fontane ao meu filho Bruno no ano de 1947.
Ajude-Me para que Eu possa ajudá-los no dia-a-dia. Aos meus filhos sacerdotes neste dia, quero lhes dizer
que ajude os fiéis a encontrar Deus. Deixe-Me ajuda-los. Parem de Me perseguir!
Sou a Virgem do Apocalipse.
Amados não desanimem diante das dificuldades, rezai com confiança o rosário e também as orações que
Eu ao longo desses anos tenho lhes ensinado.
A graça descerá rápido quando vocês começarem a rezar com amor e devoção.
Não se esqueçam: O amor de Deus é duradouro.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(19/04/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia convido-os a orar pelos meus sacerdotes e de modo especial pelas vocações
sacerdotais e religiosas.
Filhos meus, confiai em Deus. A solução ainda é a reza do rosário. Confiai no Coração Imaculado de vossa
Mãe.
A todos os abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/04/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, rezai com amor o santo rosário.
Filhinhos, fazei uso das armas que Eu vossa Mãe a Medianeira de Todas as Graças vos dei.
Amados, o rosário sempre será uma delas. A comunhão, o jejum e a confissão são mais três grandes armas
que vocês devem fazer uso constantemente.
Filhinhos, não desanimem. Continuem a divulgar estas mensagens que trago com tanto carinho.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/05/2012) São José dos Pinhais/PR
Filhinhos, continuai a rezar pelos sacerdotes e pelas vocações sacerdotais e religiosas.
Amados, cada vez mais o homem tem se afastado de Deus e procurado os prazeres deste mundo. Não se
deixem enganar. O nosso adversário é astuto e tenta de todas as formas desviá-los do caminho do Senhor.
Amados, hoje quero de modo especial Me dirigir aos meus filhos de Baependi/MG.
Filhinhos, rezem, rezem, rezem.
A graça acontecera quando vocês se derem conta que a oração já faz parte de suas vidas. Não desanimem.
Sou a Imaculada Conceição a Mãe de Jesus.
Também os convido a catequisar e formai as crianças e jovens no caminho do Senhor. Comecem desde
cedo a rezar com elas. Elas são o futuro desta cidade.
Ame a Deus e ao próximo.
Com todo carinho abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(03/05/2012) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a graça do Senhor é para todos.
Sou a Rainha da Paz Medianeira de Todas as Graças.
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Neste dia peço a todos que rezem pelo clero desta nação.
As vossas orações devem ser multiplica... Não desanimem!
Neste dia também quero Me dirigir aos meus filhos da cidade de Eugenópolis/MG e Brotas/SP.
Aos meus filhos da cidade de Eugenópolis/MG, peço-vos que continuem a rezar pedindo os Dons do
Espirito Santo.
Também os convido a formar grupos de pessoas para rezarem nas casas o terço levando a minha imagem
em procissão. Comecem a interceder pelas famílias.
Amados filhos, mais uma vez repito: os vossos pecados cometidos e não mais reparados, são para vós
flagelos não só na alma, mais também para o corpo.
O meu Coração Imaculado é e sempre será o refugio seguro que preparei para vós desde o inicio.
Aos meus filhos de Brotas/SP, peço-vos obediência aos mandamentos de Deus.
Filhinhos, a soberba e a impureza, continua afastando muitos de vocês do meu Coração Imaculado.
Rezai pedindo ao Senhor a graça do arrependimento em quanto a tempo.
Rezai em família. Rezai pelas crianças e jovens.
A todos os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/05/2012) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, abri vossos coraçõezinhos ao Amor desta Mãe.
Amados filhos, afastai-vos de qualquer tipo de superstições. Estou aqui para ajudar-vos a serem santos.
Continuai a rezar, não vos afasteis da graça. Rezem, rezem, rezem.
Filhos meus, não cruzeis os braços diante de tanto trabalho. É preciso evangelizar os vossos irmãos. Deem
bons testemunhos.
Rezem pelos sacerdotes e pelas vocações religiosas.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/05/2012) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, convido-os a viverem as minhas mensagens que trago ao longo desses anos em nome da
Santíssima Trindade.
Amados, é preciso rezar diante de qualquer tipo de dificuldades. Não temam!
Neste dia peço aos meus filhos da cidade de Aparecida de Goiás/GO, para não mais ofender a Deus com
suas superstições.
É preciso rezar o terço das lágrimas todos os dias. Filhos meus, aconteça o que acontecer, não percais a
esperança.
O mau vos ronda e também tenta seduzir os meus jovens. Rezai por eles e também pelos meus filhos
prediletos os sacerdotes por Mim muito amado.
A todos os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/05/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos é com alegria que venho hoje estar no meio de vós.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, não percais tempo com coisas deste mundo. O Senhor vos espera...
Filhos meus, Estou aqui para ajudar-vos a trilhar o caminho da santidade. É preciso rezar e muito. Sem
oração vocês não obterão vitorias. Então comecem hoje mesmo a rezar.
Comecem a rezar o terço e assim terão gosto em rezar o rosário.
Sou a Mãe do Amor.
Agradeço a todos que com carinho tem colaborado para com que estas Minhas mensagens cheguem aos
meus filhos espalhados por esse imenso país e até mesmo no exterior.
Comecem a traduzir essas mensagens em outros idiomas e divulgais aos vossos irmãos. A graça é para
todos os meus filhos, sem distinção de raça ou de cor e até mesmo de crença.
Rezai pelo Papa Bento 16. Rezai também pelos cardeais e sacerdotes que estão junto dele.

285

Neste dia quero abençoar a todos os enfermeiros e enfermeiras que com carinho dedicam um pouco de
seu tempo a cuidar dos enfermos. Saiba filhos que Meu Jesus ali esta na presença do enfermo. Continuai
com sua missão...a recompensa virá!
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/05/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, alegro-Me com a presença de cada filho hoje aqui em Meu santuário neste dia
tão especial e cheio de graças.
Agradeço as orações feitas neste dia e as rosas que vocês trouxeram com tanto carinho para serem
depositadas aos pés da Minha imagem.
Filhinhos, não temam as tribulações, Estou junto de vós.
Sou a Imaculada Conceição a Rosa Mística, estou aqui para ajudar-vos.
Como prova de Meu amor, deixo que todos entrem hoje nesta capela do Santíssimo, local onde por
centenas de vezes derramei copiosas lágrimas de óleo e de sangue por amor a cada um de vós.
Trago hoje junto Comigo os Arcanjos Miguél, Rafael e Gabriel.
Filhos meus, tende confiança nesta Mãe.
Rezai meus filhos. Não vos afasteis da oração. Quando estais afastados da oração, estais propensos a cair e
isso Me deixa muito triste.
Amados, convido-os a rezar pelos meus filhos da cidade de Poços de Caldas/MG.
O inimigo tenta brincar com a fé de meus filhos desta cidade: Poços de Caldas.
Amados filhos de Poços de Caldas, as supostas lagrimas na imagem da Virgem Dolorosa, não são reais.
Muito Me entristece ao ver pessoas a brincar com coisas tão sérias.
Saiba filhos meus que Deus esta vendo os vossos atos.
Também peço orações para o padre Celso desta cidade. É preciso rezar o terço das lágrimas pela saúde
deste meu filho (Nossa Senhora fala algo sobre o sacerdote).
Reparai os vossos pecados enquanto há tempo.
Também os convido a formai grupos de pessoas que rezem pelas minhas intenções. Divulgai com urgência
estas mensagens.
A todos os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/05/2012) São José dos Pinhais/PR
Neste dia quero Me dirigir aos meus filhos de Sobradinho/DF.
Filhos meus, não vos afasteis do caminho do Senhor. Sedes perseverantes nas orações.
Cuidado para não serem pegos de surpresa. O inimigo tenta enganá-los de todas as formas e até mesmo
com falsos sinais e mensagens dirigidas nesta cidade.
Não Estou aparecendo nesta cidade, mais os convido a visitarem os lugares santos já existentes ai. Buscai o
Senhor enquanto a tempo.
Convido-os a participarem com mais frequências das santas missas e também das rezas dos terços nos
lares.
Deem bons testemunhos aos sacerdotes. Rezai pelos jovens e crianças.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(17/05/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, esse tempo é de graça; não desperdicem.
Rezai com amor e confiança o rosário, o terço das lágrimas e as orações que ao longo desses anos tenho
ensinado.
Quando vocês se encontram para rezar, o Meu Coração se enche de alegria ao vê-los junto de Mim.
Eu sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Não recueis diante as dificuldades. Coragem, estou com vós!
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.

286

MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(24/05/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, peço a todos vocês que não parem que rezar pelos sacerdotes e também pelos religiosos. É
preciso rezar e também oferecer alguns sacrifícios pela conversão e santificação dos sacerdotes.
Muito Me alegra ao ver aos meus filhos trabalhando para que estas mensagens cheguem a todos os
estados do Brasil e também a outras nações.
Peço mais uma vez que divulguem estas mensagens de boca em boca, tirem xerox, usem todos os meios
que vocês posam ter para que estas mensagens cheguem a todos. Não temam as dificuldades! Sou o
Auxilio dos Cristãos.
Rezem, para que cada um de vocês se fortifique através da oração e mantenha a sua fidelidade em Deus.
Estou aqui para ajuda-los.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/05/2012) São José dos Pinhais/PR
Paz, paz, paz.
Alegro-Me com a presença de cada um hoje aqui em Meu santuário.
Filhos meus, não deixe de rezar pelos sacerdotes e também pelas vocações sacerdotais e religiosas.
Ame o próximo e perdoe todos àqueles que os maltratam. Rezem, rezem, rezem.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(31/05/2012) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, não deixe de rezar o rosário.
Não se canse em rezar o rosário seja individual ou em grupo.
Rezem pelos sacerdotes. Os meus filhos prediletos precisam muito das vossas orações.
Neste dia também quero Me dirigir de modo especial aos meus filhos da cidade de Lamim/MG.
Filhos meus não desanimem. Vivam em harmonia com a natureza e também com o próximo. Arrependamse de seus pecados e retornem a Deus.
Filhos de Lamim, comecem a divulgar estas mensagens que aqui tenho ditado com tanto carinho ao longo
desses anos. Ajude-me a salvar almas para Deus. Deem bons testemunhos!
Rezem pelos sacerdotes, pelas crianças e jovens.
Evangelizem as minhas crianças.
Chuvas fortes ameaçam esta cidade...
Afastam-se do perigo.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/06/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, desejo que seus corações transbordem de amor e de alegria.
Neste dia, quero Eu a Rainha da Paz, dizer-lhes que a verdade sempre prevalecerá.
O inimigo tenta seduzi-los de todas as formas. Vocês não podem ceder as suas tentações. Rezem e jejuem.
Rezem com confiança pedindo ao Espirito Santo discernimento.
Eu não apareço em Londrina como muitos acham. O inimigo tenta confundi-los forjando sinais e até
mesmo mensagens. Sei que muitos de meus filhos ainda buscam sinais e aparições novas.
Muitos deles caiam nas armadilhas do maligno. A igreja quando descobre a farsa, fala mal e aproveita
criticar à verdadeira também.
Isso Me causa muita tristeza!
Quando a verdade vier a publico, aconteça o que acontecer, não vos afasteis do Senhor.
Permaneçam com firmeza na confiança e na fé meus filhos.
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Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/06/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, neste dia convido-os mais uma vez a rezarem pela paz entre as nações.
Também os convido a rezarem pela cidade de Formiga/MG.
Filhinhos, não deixem de rezar em vossos lares. Convido-os a irem à missa com mais frequência. Rezem
pelos sacerdotes e deem bons testemunhos a eles. Ajude-os!
Convido-os a formar grupo de pessoas que rezem pela santificação dos sacerdotes.
O destino desta nação esta em vossas mãos.
Rezem, rezem, rezem.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/06/2012) São José dos Pinhais/PR
Meus filhos, Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Amados, abracem com amor a missão que o Senhor tem confiado a cada um de vós.
Não desperdicem este tempo de graças. Aceitem com carinho o que vos peço.
Filhinhos, de nada adianta guardarem estas mensagens para si mesmo. Divulguei-as aos vossos irmãos.
Não deixem de rezar. A oração também é um alimento para alma.
(neste momento Nossa Senhora respondeu algumas perguntas)
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/06/2012) Ponta Grossa/PR
Filhos meus, fico feliz por vocês estarem aqui hoje em oração.
Convido-os mais uma vez a rezarem pelos sacerdotes e também pelas vocações religiosas.
Amados filhos, não quero obrigar-vos, mas convido-os a divulgarem estas Minhas mensagens.
(Nossa Senhora aqui revelar algo particular)
Rezem, rezem, rezem.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
(neste dia foi inaugurado em Ponta Grossa, uma gruta em honra a N.Sra Rosa Mistica)
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/06/2012) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, convido-os a rezarem pelo Papa Bento 16. Rezem, rezem. A saúde de Bento 16 também é
frágil.
Amados, rezai em família o rosário e também as orações que ao longo desses anos tenho ensinado nestas
aparições.
Filhos meus, não temais as provações e até mesmo as perseguições.
Confiai na Minha intercessão.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/06/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia de modo especial quero Me dirigir aos meus filhos da cidade de Piquete/SP.
Amados filhos, não vos deis por vencidos. Não temais aos ataques do nosso adversário. Rezai o rosário de
São Miguél Arcanjo nas igrejas e também nos lares. Propagai esta devoção na cidade e vereis milagres
acontecendo. Jovens abandonarão as drogas e famílias serão restauradas.
Filhinhos, rezai com confiança.
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Sou a vossa Mãe a Rosa Mística.
Não fiqueis em silencio. Divulguem estas Minhas mensagens aos vossos irmãos.
Deem bons testemunhos aos sacerdotes.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(21/06/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia mais uma vez convido-os a rezarem pela paz. Rezem, rezem, rezem.
Sou a vossa Mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Voltai-vos para o Senhor enquanto a tempo. Não desperdicem este tempo de graça em que Eu tenho vindo
a terra.
Mudai de vida enquanto a tempo.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(24/06/2012) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, sede corajosos. Não desanimem diante as dificuldades do dia a dia. Estou junto de vós!
Neste dia de modo especial quero Me dirigir aos meus filhos de Caratinga/MG.
Filhinhos, a oração deve fazer parte de suas vidas. É preciso rezar pela conversão de meus filhos prediletos
(sacerdotes).
Fico feliz quando rezam nesta intenção.
Convido-os também a participarem com mais frequência da santa missa. Convido-os a formarem grupos de
pessoas para fazerem adoração nas igrejas. Meu Divino Filho se encontra muito sozinho nos sacrários.
Fazei o que vos peço e vereis conversão em suas famílias.
Deem bons testemunhos aos sacerdotes.
Sou a Virgem do Rosário.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SNEHORA
(25/06/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, é com grande alegria que venho do Céu para estar com vocês mais uma vez.
A oração do rosário muito Me alegra. Reze com confiança e devoção.
Não desanimem se às vezes achardes a cruz pesada.
Estou aqui e intercedo por cada um diante de Meu Divino Filho Jesus.
Fico triste quando vejo um filho se distanciando de Mim.
Deixe-Me ajudá-los!
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/06/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, colocai em pratica os meus pedidos. É com grande Amor que venho mais uma vez estar no
meio de vós.
Aos meus filhos de Umuarama/PR, peço que não deixe de rezar pelas minhas intenções.
Rezai pelo Papa Bento 16, pelos sacerdotes e bispos.
Também os convido a rezarem pela paz nesta cidade. Rezem pelas crianças e jovens deste município.
Filhos meus, não guardem rancor em seus corações. Peçam perdão enquanto a tempo. Não desperdicem
este tempo de graça.
Fazei caridade. Isso Me alegra muito. Rezem, rezem.
Deem bons testemunhos as crianças e jovens.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
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(27/06/2012) Itajaí/SC
Filhos meus, neste dia tão especial; convido-os a abrir vossos corações ao amor de Deus.
Amados, não guardem rancor em seus corações. Perdoe!
Rezai com amor e devoção o rosário pela santificação do clero desta arquidiocese.
Sou a Mae do amor a Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(28/06/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, convido-os a testemunharem com amor estas minhas mensagens. Não temam!
Filhinhos, também os convido a rezarem por vossas famílias. Não cansem de rezar. Animo!
Amados, peço que respeite a Casa de Deus. Não adentrei com roupas degotadas e cuidado com as
conversas no recinto Sagrado.
Amo a todos.
Sou a Rainha da Paz - Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/07/2012) Curitiba/PR
Filhos meus, convido-os a rezarem pelos governantes desta nação. Mais rezem com fé!
Amados filhos, hoje mais uma vez recordai as minhas aparições na aldeia de São Sebastião em Garabandal.
No dia 02 de julho de 1961, visitei Garabandal; para convidar a humanidade a oração, jejum, confissão e
eucaristia.
Hoje mais uma vez faço o mesmo pedido: rezem, jejuem, confessam e vá à santa missa.
Filhos meus, ame o próximo e a sim mesmo.
(Nossa Senhora aqui faz um pedido ao Papa Bento 16)
Sou a Virgem do monte Carmelo.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(03/07/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, convido-os neste dia a se unirem em oração pela saúde do Papa Bento 16.
Filhinhos, rezem o rosário e também o terço das lágrimas. Não se cansem de rezar.
Neste dia peço aos meus filhos de Três Pontas/MG, para rezarem com confiança o rosário pela graça que o
Senhor tem a dar para esta cidade muito em breve.
Três Pontas também será reconhecida como cidade dos milagres pela intercessão de um servo de Deus. O
milagre já aconteceu, agora só espera a hora da igreja se manifestar a favor do prodígio.
Peço aos jovens mais amor ao Meu Divino Filho Jesus presente na Eucaristia.
Aos meus filhos prediletos desta cidade, peço para dar bons testemunhos aos fiéis.
Sou a Imaculada Conceição – Mãe da Ajuda.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(04/07/2012) São Jose´dos Pinhais/PR
Amados filhos, sede corajosos.
Neste dia mais uma vez convido-os a rezarem pela santificação dos meus filhos prediletos (sacerdotes).
Rezem com fé!
Filhinhos, também os convido a rezarem o terço das lagrimas pelo clero desta nação.
Aos meus filhos de Ibitinga/SP, peço-vos para não desanimarem. O Senhor abrirá as portas e os escolhidos
passarão por ela. Tende confiança. Respeite a Casa de Deus.
Amados, rezem pelas crianças. Deem bons testemunhos a elas. Comece ai mesmo na cidade, uma
catequese para as crianças. Falem da importância em amar a Jesus e o próximo. As crianças precisam
rezar.
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Divulgai as minhas mensagens com urgência.
Filhos de Ibitinga, afastem-se de lagos e rios...cuidado!
Sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/07/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, refugiai-vos em meu Imaculado Coração.
Tende confiança em Mim. Sou a Mãe de Jesus e também vossa.
Venho do Céu para ajudá-los a serem felizes.
Filhinhos, comecem a viver a Palavra de Deus.
Amados, é preciso afastar-se daqueles cuja boca só semeia discórdia.
Não se cansem em rezar. Sem oração não posso ajudá-los.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/07/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, insisto mais uma vez na oração pelos meus filhos sacerdotes.
Não deixem de rezar por eles o rosário e o terço das lágrimas.
Os meus filhos prediletos estão em combate com o inimigo. Vocês precisam ajudá-los com oração. Não
desanimem! A vitória virá com certeza.
Os que puderem continuem fazendo penitência pelos sacerdotes.
Não critiquem, simplesmente rezem por eles.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(17/07/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia quero de modo especial abençoar a cidade de Volta Redonda/RJ.
Filhinhos convido-os a semear as minhas mensagens de amor e de paz nesta linda cidade.
É preciso que cada um de vocês viva estas mensagens no dia a dia e depois as divulgam com urgência a
todos que encontrarem.
Deem bons testemunhos de verdadeiros cristãos.
Atendei aos pedidos desta Mãe.
Rezem com confiança o rosário e família.
Abençoo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(19/07/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, venho lhes pedir mais uma vez oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Não se canse de
rezar.
Amados, assim também lhes peço que rezem pelo Papa Bento 16.
Neste dia peço aos meus filhos da cidade de Macuco de Minas/MG, para irem com mais frequência à santa
missa. Não desperdicem esta graça!
Amados, cuidado com o inimigo. Ele também tenta enganá-los com falsas mensagens e sinais. Rezai
pedindo discernimento ao Espirito Santo.
Amo muito esta cidade e peço que rezem pelas crianças e jovens. Afastem-se dos rios. Cuidado!
Não se esqueçam do que hoje lhes disse.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
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(25/07/2012) São José dos Pinhais/PR
Neste dia quero de modo especial Me dirigir aos meus filhos da cidade de Maria da Fé/MG.
Filhinhos, desejo que rezem com mais confiança. Não deixe de participar da santa missa. Vocês estão
vivendo um tempo de graça. Não desperdicem!
Amados, não permita que esta cidade se torne um local de desonra ao Meu Divino Filho.
Amo muito esta cidade. Não deixe que nada tire de vocês a tranquilidade que há nesta cidade.
Sou a Imaculada Conceição.
A partir de hoje comecem a colocar estas minhas mensagens em pratica no dia a dia.
Rezem em família. Rezem pelas vocações religiosas e também sacerdotais.
Filhinhos, também os convido a formar ai nesta cidade; grupos de pessoas que rezam pelas minhas
intenções.
Cuidado com falsas mensagens e sinais que o inimigo tem manifestado no meio de vós. Rezem, rezem,
rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/07/2012) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, sou a vossa Mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, não desanimem diante as dificuldades do dia a dia.
Não permitais que os problemas vos afastem da graça do Senhor.
Também é preciso rezar. Torno a dizer: sem oração não poderei ajudá-los.
Filhinhos, Eu os amo.
Neste dia quero de modo especial abençoar a todos os meus filhos que estão contribuindo para que estas
mensagens sejam divulgadas.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/07/2012) São José dos Pinhais/PR
Filhos amados, rezem com confiança a consagração que Eu lhes ensinei.
Rezem principalmente logo após o terço.
Filhinhos, nestes tempos em que o nosso adversário esta tentando afastar de Mim vocês, é preciso que
cada um se consagre diariamente aos Meus cuidados.
Aos meus filhos da cidade de São José dos Campos/SP, peço para irem com mais frequência à missa. Não
deixe também de rezar em família.
Não deixe que as coisas desse mundo afastem vocês de Deus.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(29/07/2012) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, amai o Senhor de todo coração.
Filhinhos, dizei não a mentira. O inimigo de todas as formas tem armado ciladas para vocês. Cuidado!
Neste dia quero dizer aos meus filhos da cidade de Porto Ferreira/SP, que não fiqueis de braços cruzados
diante de tanta injustiça.
Filhinhos desta cidade, continuai a rezar pelas vocações religiosas e sacerdotais. Muito Me alegra ao ver os
meus filhos trabalhando pela Messe do Senhor.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Peço-vos que divulgueis estas minhas mensagens com urgência.
Formai grupos de pessoas que também rezam pelas minhas intenções.
Rezai diariamente o terço das lágrimas.
Propagai com carinho esta devoção.
Todos os dias 13 de cada mês, desejo vê-los juntos rezando diante da Minha imagem da Rosa Mística.
Oração, sacrifício e penitencia vos peço.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(31/07/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, não limitem a Minha presença com vocês.
Sou a Imaculada Conceição.
Filhinhos, hoje mais uma vez venho agradecer a todos que com carinho tem trabalhado para que estas
mensagens cheguem ao maior numero possível de meus filhos espalhado não só nesta nação, mais em
todo o mundo.
Filhos meus, refugiem-se em Meu Imaculado Coração.
Neste dia derramo sobre o meu filho Dom Caetano Ferrari a minha benção. Amado, rezei por você ontem.
Continuai sua missão! Consagre todos os dias a sua vida ao Meu Imaculado Coração.
Aos meus filhos da cidade de Anápolis/GO, peço-vos que respeitem a Casa de Deus. Participem com mais
frequência da santa missa.
A todos os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/08/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, agradeço a todos os meus filhos prediletos que ao longo desses anos tem se consagrado ao
Meu Imaculado Coração.
Sou sua Mãe a Rosa Mística.
Amados, agradeço e peço-lhes que não se esqueçam de Minhas palavras.
Neste dia peço aos meus filhos da cidade de Bauru/SP, que sigam o exemplo de Meu castíssimo esposo
José, e assim como Ele que foi obediente a Deus, vocês também possam ser obediente ao Pai.
Rezem pelas vocações religiosas e também sacerdotais.
Deem bons testemunhos e não critiquem o próximo.
Filhos meus, o Meu amor não tem limites.
Amados filhos rezem, pois estarei junto de vocês.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/08/2012) Curitiba/PR
Amados filhos, sou a Rainha da Paz-Medianeira de Todas as Graças.
Neste dia convido-os a oração pelos sacerdotes, de modo especial por aqueles que ainda estão indecisos na
sua vocação.
Rezem, rezem, rezem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/08/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, convertei-vos.
Abri vossos corações ao chamado de Deus. Não desperdicem esse tempo de graça.
Neste dia quero Eu vossa Mãe, rezar convosco pela paz no mundo.
Rezem, rezem, rezem.
Continuai firmes! Rezai pelas Minhas intenções.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/08/2012) Iguape/SP
Filhos meus, não vos afasteis do Senhor.
Arrependei-vos dos vossos pecados e retornai ao Senhor enquanto há tempo.
Alegrai-vos com a Minha presença no meio de vós.
Filhinhos, continuai a divulgar estas minhas mensagens.
Coragem!
Rezai pelas vocações religiosas e também sacerdotais.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/08/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou vossa Mãe a Medianeira de Todas as Graças.
Amados filhos, estai atentos pois o inimigo esta tentando desviá-los do caminho do Senhor. Não busqueis
novos sinais!
Rezai, rezai, rezai.
Filhinhos, é chegado o momento do vosso testemunho.
Rezai pelos sacerdotes!
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/08/2012) São José dos Pinhais/PR
Nossa Senhora:
Sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Amados filhos, desde já agradeço a presença de cada um hoje aqui em Meu santuário.
Filhinhos, convido-os a viverem estas minhas mensagens no dia a dia. Estai atentos a estas Minhas palavras.
Neste momento olho com carinho para Angola.
Peço-vos que rezeis para estes três bispos da Angola.
Dom Joaquim, Dom Benedito e Dom Filomeno.
Peço a estes bispos que renovem a consagração da Angola ao Meu Imaculado Coração.
Peço aos meus filhos da Angola que pare com a violência. Porque tanta disputa de poder?
Por um período esta nação terá paz.
Respeite a Casa do Senhor.
Abandonem-se nas mãos de Deus.
Muito Me alegrou ao ver tantos filhos em Meu santuário da Imaculada Conceição nas margens do rio ( na
Angola).
Vidente:
Nossa Senhora também comentou sobre a construção de uma basílica no local do atual santuário na
Angola.
Nossa Senhora:
A este filho aqui presente (sacerdote), quero derramar as minhas bênçãos.
Amado filho predileto, construa uma ponte da Angola a este santuário para que muitos de meus filhos
possam vir a este local.
De bons testemunhos aos regressares a Angola.
Filhinhos, vivam estas minhas mensagens. Coragem!
Abençoo a todos de modo especial os que estão contribuindo na divulgação destas mensagens.
Filhos da Angola, rezem.
Um acontecimento triste ocorrerá na Angola. Não se preocupeis, Estou convosco.
Vidente:
Perguntei a Nossa Senhora sobre um sacerdote que havia falecido alguns dias atrás. Ela respondeu que ele
passou três dias no purgatório e ontem Ela o levou para o céu.
Nossa Senhora também nos convida a estarmos amanha aqui às 15 horas para juntos rezarmos o terço
donde Ela ira aparecer e abençoara os presentes e os objetos de devoção.
Neste momento Nossa Senhora ira nos abençoar.
Nossa Senhora:
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/08/2012) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, Sou a Imaculada Conceição a Rosa Mística Mãe e Rainha da Paz.
Mais uma vez Me alegro com a presença de cada um hoje aqui em Meu santuário.
Em nome da Santíssima Trindade trago hoje a cada um de vós a minha benção e também uma mensagem.
Filhinhos Sou uma Mãe preocupada e por isso Estou aqui hoje.
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Quando olho para cada um, vejo muita tristeza em vossos olhares. Porque tanta tristeza? Sou vossa Mae.
Filhos meus é com as vossas orações que o plano de Deus ira se concretizar nesta nação.
Viva as minhas mensagens no dia a dia. Deem bons testemunhos ao próximo.
Aos meus filhos prediletos (sacerdotes) aqui presente, quero derramar a Minha benção.
Alegro-me com a presença de vocês dois aqui hoje.
Não temam as provações queridos filhos prediletos. Sou vossa mãe.
Muitos de vocês ainda necessitam de sinais. A minha presença neste local já é um sinal de Deus.
Os meus sinais já estão se esgotando em todo mundo.
Desejo a todos a paz.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/08/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, convido-os novamente a oração em família. Rezem com confiança o rosário e as orações
que ao longo desses anos lhes ensinei.
Filhos meus, cuidado com as armadilhas do inimigo. Ele é astuto e tenta lhes enganar de todas as formas.
Aos meus filhos da cidade de Jaú/SP, peço-lhes que continueis a rezar o rosário e o terço das lágrimas.
Visitai com mais frequência Jesus no Santíssimo Sacramento.
Afastai-vos do pecado e de qualquer tipo de preconceito.
Convido-os também a formar grupo de pessoas que rezam pelas minhas intenções.
Rezem pelos sacerdotes e também pelas vocações religiosas.
Amo muito esta cidade.
Rezem, rezem, rezem.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(16/08/2012) São José dos Pinhais/PR
Filhinhos, continuem a rezar pelos sacerdotes e pelas vocações sacerdotais e religiosas.
Agradeço a todos que estão colaborando para que estas mensagens cheguem ao maior número de meus
filhos espalhados por esse imenso país e também no exterior. Não desanimem!
Continuem a trabalhar para que estas mensagens sejam divulgadas.
Neste mês dedicado as vocações rezem com confiança o rosário.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(18/08/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, convido-os mais uma vez a rezar pelas minhas intenções.
Neste dia peço aos meus filhos da cidade de Cruz Alta/RS, que não desanimem nas orações.
Sou a Senhora do Rosário. Amados, peço que vivais as minhas mensagens no dia a dia.
Filhinhos, esforçais-vos para viverdes na graça do Senhor. Um lindo acontecimento trará alegria para esta
cidade, mais antes é preciso jogar fora toda superstição.
Filhinhos de Cruz Alta, rezai em família. Rezai com as crianças e jovens.
Ide com mais frequência à santa missa.
Formai grupo de pessoas que rezam pelas minhas intenções.
Alegro-Me com o carinho que vocês têm para com esta Mãe.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/08/2012) São José dos Pinhais/PR
Neste dia quero Me dirigir de modo especial aos meus filhos da cidade de Santo Antônio da Platina/PR.
Filhos meus, neste dia venho pedir-vos oração pelas famílias.
Não se canse de rezar em família. Rezem, rezem diante as dificuldades.
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Amados filhos, tende calma, fé e esperança.
Filhinhos, venho do céu para dizer-vos que Deus os ama muito mais é preciso abandonar o pecado.
Filhos meus, divulgai com carinho estas mensagens que trago em nome da Santíssima Trindade.
Amados filhos, cuidado com os falsos sinais e aparições. Nesta cidade Eu a Rainha da Paz não apareço e não
Me manifesto ainda com sinais.
Abri vossos corações a Deus e não buscai sinais.
Rezai, rezai, rezai.
Continuai com os grupos de orações.
Rezai pelas vocações sacerdotais e também religiosas.
Perdoai todos àqueles que os maltratam.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(22/08/2012) Curitiba/PR
Amados filhos da cidade de Colatina/ES, peço oração pela saúde do Papa Bento 16.
Também os convido a rezar pelas vocações sacerdotais e também religiosas.
Filhinhos, não buscai sinais onde não existi. Cuidado, pois o inimigo esta forjando sinais para atrai-los para
próximo dele.
Rezai o rosário com frequência.
Reparai o Sagrado Coração do Meu Divino Filho.
Ide com frequência à confissão e a missa.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(23/08/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, mais uma vez exorto-vos a oração do rosário.
Não desanimem. Filhinhos, exorto-vos também a penitencia e ao jejum.
Amados, refugiai-vos no Meu Coração. A Mãe não os abandona. São muitos de vocês que Me esquece.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/08/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, como vos amo!
Sou vossa Mãe e estou aqui para abençoar a cada um de vós.
Neste dia peço aos meus filhos da cidade de Americana/SP, convido-os a unir-vos no amor, no perdão e na
Eucaristia.
Amados, deixai de lado os amuletos e as vaidades do mundo.
Amados filhos, também os convido a formar grupos de pessoas que rezam pelas Minhas intenções.
Rezem pelas crianças e jovens desta cidade.
Rezem pelos sacerdotes e bispo local.
Não desperdicem as graças que o Senhor tem dado a esta cidade.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(30/08/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, venho do céu neste fim de tarde para dizer-vos mais uma vez que Deus os ama e deseja a
vossa conversão o mais depressa possível.
Filhinhos, não podeis servir a dois senhores.
O Senhor se entristece muito ao ver seus filhos se distanciando de seus olhos.
Meus filhos orem pelos sacerdotes e pelas vocações religiosas. Não se canse de rezar.
Rezem, rezem, rezem.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/09/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, mais uma vez convido-os a rezar pela santificação das famílias.
Rezem, rezem, rezem.
Neste dia quero Me dirigir aos meus filhos da cidade de Bela Cruz/CE.
Filhinhos, agradeço-vos pelo carinho dirigido a esta Mãe.
Amados, convido-os a abrirdes vossos coraçõezinhos ao Meu chamado.
Convido-os a rezarem todos os dias o terço das lágrimas. Com essa oração vocês conseguirão muitas
graças. Rezai com confiança!
Rezai pelos sacerdotes e pelas vocações religiosas.
Aos meus jovens desta cidade, convido-os a amar Jesus no Santíssimo Sacramento. Voltai-vos queridos
filhos de Bela Cruz.
Continue a propagai a devoção a Maria Rosa Mística em toda cidade e também nos municípios vizinhos.
Formai grupo de pessoas que rezam pelas minhas intenções.
A todos os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/09/2012) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, sou a Medianeira de Todas as Graças.
Neste dia lhes peço jejum e penitencia pelo Papa Bento 16.
Amados, cresçam na oração e na confiança em Deus Pai.
Rezem, rezem com devoção o rosário.
Filhinhos, é preciso que se arrependam de seus pecados.
Voltai ao Senhor enquanto a tempo.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/09/2012) Marcelino Ramos/RS
Filhos meus, não desanimem!
Sou sua Mae e caminho com vocês.
Amados, muitos de meus filhos ainda continuam incrédulos aos sinais já deixados por Deus.
Filhinhos, não desprezem as minhas palavras.
Divulgai com carinho estas minhas mensagens.
Sou a Mae da Igreja a Rosa Mística.
Rezai pelos sacerdotes e bispos.
Rezai em família!
Eu os amo e derramo sobre todos a minha benção.
Em do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/09/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, neste dia convido-os a oração e a penitencia.
Aos meus filhos de São Mateus/ES, convido-os a oração em família.
Não desanimem. As minhas crianças e jovens precisam de amor e de oração.
Amados, evangelizem os meus jovens desta cidade.
Filhinhos, não vos preocupeis com o dia de amanha.
Mais uma vez exorto-vos a oração em família.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(19/09/2012) Curitiba/PR
Neste dia quero Me dirigir aos meus filhos da cidade de Jauru/MT.
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Filhinhos, tende fé e coragem diante as dificuldades do dia a dia.
Amados, convido-os a oração, a penitência e ao perdão.
Filhinhos, consagrai-vos vossas famílias ao Coração do Meu Divino Jesus e ao Imaculado Coração desta
Mãe.
Filhos meus, rezai pelos sacerdotes e também pelos bispos de modo especial do Brasil.
Rezem, rezem, rezem.
Muito Me alegra o carinho que vocês têm por Mim.
Sou a Mae do Amor – Reconciliadora de Todas as Nações.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/09/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Neste dia convido-os a rezarem por aqueles sacerdotes que ainda não se decidiram em que caminho
trilhar. Muitos deles continuam a ultrajar o Coração de Jesus e o Meu imaculado Coração.
Rezem, rezem com confiança.
Não condenem e nem queiram repreende-los.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/09/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, é preciso que vocês rezem.
Continuo a dizer : sem oração Eu não poderei ajudá-los.
Parece que muitos de vocês não entendem Minhas palavras.
Sejam firmes na oração. Não se distraem quando estão em oração.
Para compreender as Minhas palavras e preciso que rezem.
Eu os amo.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(04/10/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, neste dia convido-os mais uma vez a rezarem pela santificação dos sacerdotes e bispos.
Não deixe de rezar minhas crianças!
Filhinhos, todas as vezes que vocês vierem aqui em meu santuário, derramarei sobre cada um uma benção
toda especial.
Neste mês dedicado o rosário, peço-vos que rezais com confiança esta poderosa arma que apresento a vós:
o rosário.
Rezem, rezem, rezem.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/10/2012) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, cada vez que voces chegam aqui em meu santuario é motivo de muita alegria ao Meu coração
de Mãe.
Filhinhos, tenham confiança em Mim. Não desanimem!
Perseverem em suas orações. Rezai o rosario e ide à missa com frequencia.
Rezai pelas crianças e pelos jovens.
Divulgai com carinho estas minhas mensagens.
Deem bons testemunhos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
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(12/10/2012) São José dos Pinhais/PR
Nossa Senhora:
09hr35m
Queridos filhos, é com muita alegria que venho estar no meio de vós para lhes dizer que Eu os amo muito.
Amados, o meu Divino Filho esta triste por causa dos pecados da humanidade...
Amados filhos, convido-os mais uma vez a viver estas mensagens que tenho trazido ao longo desses anos
que tenho vindo a este local.
Divulguem com carinho e urgência estas minhas mensagens.
Neste momento quero abençoar a todos aqui presente que de uma forma ou de outra tem divulgado as
minhas mensagens.
Filhinhos, rezai, rezai pelas crianças e pelos jovens. Ainda são poucas as pessoas que estão colocando em
pratica este meu pedido.
Nossa Senhora:
12hr35m
Filhos meus, rezai pelos sacerdotes e também pelas vocações religiosas.
É chegado o momento de testemunhar o amor de Deus com as vossas vidas. Não temam!
Vidente: Nossa Senhora neste momento falara só aos presentes na aparição.
Nossa Senhora:
18hr
Filhinhos, mais uma vez agradeço a presença de cada um hoje aqui em Meu santuário.
Fico muito feliz por vocês terem aguardado a Minha benção neste dia tão especial, não só para Mim mais
também para nação brasileira.
Amados filhos, as vossas orações são para Mim balsamo de alegria.
Filhinhos, não desanimem. Continuai a divulgar as Minhas mensagens.
Muito Me preocupa por aqueles que estão se afastando da graça do Senhor.
Voltai com urgência!
Sou a Imaculada Conceição.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/10/2012) São José dos Pinhais/PR
Filhinhos, não desanimem! Rezai com confiança o rosário e as orações que ao longo desses anos lhes
ensinei.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Rezai pelas vocações sacerdotais e também religiosas. Não desanimem quando rezardes pelos sacerdotes.
A cruz de muitos cada dia pesa mais...
A Igreja do Brasil carregará um fardo pesado mais muitos de vocês deverão sustenta-la com as vossas
orações. Coragem.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(18/10/2012) Curitiba/PR
Queridos filhos, perseverem nas orações. Não desanimem com as dificuldades do dia a dia até mesmo com
as doenças. O Senhor continua a enviar Anjos para lhes ajudar na caminhada rumo ao Céu.
Andem com esta Mãe para que todos vocês sejam conduzidos ao Meu Divino Filho Jesus.
Amados, creiam em Mim.
Filhinhos, não obscureçam os seus coraçõezinhos.
Neste dia convido-os a se espelhar na minha filha Catarina Laboré. A santa do silencio e da obediência.
Agora Ela estará sempre presente em Meu santuário (Rosa Mística).
Rezai, rezai, rezai.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/10/2012) Fátima/Portugal
Querido filho a paz.
Muito Me alegra em vê-lo neste santuário.
Filhos meus, por maior que seja a dificuldade não tenham medo de seguir em frente, Estou com vós!
Filhos meus, Deus olha para cada um com olhar de misericórdia e por isso sejam obedientes ao seu
chamado.
Filhinhos, dias difíceis estão por vir, mais Eu os asseguro vitória.
Amados, a Igreja passa por um período muito difícil, tempo de confusão.
É preciso rezar o rosário pelo Papa e bispos do mundo inteiro.
Rezai, rezai, rezai.
Sou a Mãe do Rosário.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/10/2012) Fátima/Portugal
Queridos filhos, rezai, rezai.
Amados, vocês devem permanecer firmes na fé.
Hoje de modo especial peço pelos sacerdotes. Rezai e fazei penitencia por eles.
Amado filho, obrigada por estar hoje aqui neste local em que Eu escolhi para aparecer aos meus três
pastorinhos para convidá-los a oração.
Filho meu, a Igreja esta cheia, mais são poucos os corações abertos ao chamado de Deus.
Rezai, rezai.
Filhos meus, chamai a todos a oração do rosário pela paz e pelos sacerdotes.
Com carinho os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/10/2012) Fátima/Portugal
Paz, paz, paz.
Sou a Mae do Rosário e da Paz.
Amado filho, quanta alegria ao vê-los hoje aqui neste local em que o Anjo trouxe aos pastorinhos o Meu
Divino Filho.
Rezai com confiança a oração que o Anjo lhes ensinou...
Filho meu, o Meu Coração nesta manhã esta muito feliz por ver grande numero de filhos reunidos aqui em
oração.
Deste local já derramei e ainda derramarei muitas graças.
Daqui de Fátima o Meu Coração brilhará muitas vezes irradiando graças sobre todos aqueles que aqui
estiverem em oração.
Rezai pela paz do mundo.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR
(29/10/2012) Münster/Alemanha
24 anos das aparições de Nosso Senhor
Amado filho, neste momento olho profundamente sobre esta nação...fico muito triste ao ver o que ainda
acontece neste país.
Amados, venham ao Meu encontro em quanto a tempo. Não desperdicem esta graça.
Filhos meus, sejam humildes e mansos de coração.
Filhos meus, quero uma igreja viva e não de pedra.
Deixo-vos a Minha paz.
MENSAGENS DE NOSSA SENHORA E DE NOSSO SENHOR
(30/10/2012) Dülmen/Alemanha

300

Nossa Senhora:
Amado filho, como Eu já havia falado em Fátima, Deus lhes reserva surpresas nesta viagem.
Estar aqui hoje é um presente desta Mãe para cada um de vós.
Sou a Mãe da Reconciliação e do Amor.
Neste dia convido-os a oração silenciosa.
Amados, oferecei penitencias ao Senhor pela conversão da humanidade.
Filhos meus, neste tempo são poucas as pessoas que se sacrificam pelo próximo.
Rezai, rezai.
Nosso Senhor:
Filho meu, na oração vocês encontrarão respostas para suas perguntas.
Rezai com confiança!
Filhos meus, silenciai o vosso coração para que possam ouvir a Minha voz, quando Me receberes na
Eucaristia.
Neste silencio falo a cada um de vós através da vida desta minha filha (Anna Catharina Emmerich).
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(31/10/2012) Amesterdam/Holanda
Amado filho, saiba que Deus os ama muito.
Quanta alegria vejo em seus olhos por estarem aqui neste santuário dedicado a Mim como Mãe de Todos
os Povos.
Rezai, rezai com confiança o terço neste local em que por muitas vezes Me manifestei a Minha filha Ida
Peerdeman.
Filhinhos, rezai pedindo a Deus a graça da unidade entre todas as nações.
O Meu Coração se entristece quando vejo os meus filhos em disputa pelo poder.
Ame o próximo com si mesmo.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/11/2012) Dieblich/Alemanha
Queridos filhos, rezai pelas minhas intenções.
Amados, estejam sempre atentos aos meus pedidos.
Divulgai com urgências estas minhas mensagens.
Rezai pela unidade na Igreja. Rezai pelo Papa e seus Cardeais.
Abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/11/2012) Fontanelle-Montichiari/Itália
Queridos filhos, neste dia convido-os mais uma vez a oração, sacrifício, penitencia e jejum.
O meu Coração se alegra com a presença de cada um hoje aqui em Fontanelle.
Obrigada queridos filhos por estarem aqui.
Como prova do Meu Amor, lhes trouxe aqui para lhes dizer que sou uma Mãe Amorosa e que lhes amo
muito.
Peço a todos que continueis a vir em peregrinação neste local escolhido por Mim.
Beba da água da Fonte e banham-se na piscina de imersão.
Amados, com a oração e o jejum vocês conseguiram derrotar as forças do mal.
Neste local peço silencio para que o Senhor possa falar em seus corações.
Sou Maria Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(03/11/2012) Fontanelle-Montichiari/Itália
Queridos filhos, convido-os a paz.
Rezem pedindo a paz no mundo.
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Sem oração o mundo não encontrará a paz tão desejada.
Filhinhos, a humanidade tem vivido momentos de dificuldades por ainda não se abandonarem nas mãos do
Senhor.
É preciso se entregar por completo nas mãos do Criador.
Filhos meus, o Senhor se entristece com a desigualdade do ser humano.
Rezai, rezai pela unidade entre as nações.
Neste dia também os convido a rezarem pelas vocações sacerdotais e também religiosas.
Amados filhos, cuidado com o mal da língua (calunia).
Divulgai com carinho as minhas mensagens.
Convertam-se!
O rosário é a arma mais poderosa que lhes ofereço contra as ciladas do inimigo.
Sou Maria Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(04/11/2012) Cannobio/Itália
Amado filho, venho do céu neste inicio de noite para lhes trazer as graças do Senhor.
O Senhor Me envia nesta noite para lhes dizer que sem oração a humanidade não terá paz.
Esta geração corre perigo!
Filhinhos, tenham esperança.
Aos meus filhos da cidade de São Carlos/SP, peço mais respeito ao entrarem na Casa de Deus.
Peço também mais amor para com as crianças.
Rezem, rezem.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/11/2012) Münster/Alemanha
Neste dia quero Me dirigir aos meus filhos da cidade de Poços de Caldas/MG.
Filhinhos, é preciso rezar diante das dificuldades do dia a dia. Não desistam.
Felizes são os meus filhos que colocam a Palavra de Deus em pratica.
Cuidado com as falsas aparições e sinais. O inimigo é astuto e tenta desvia-los do caminho do Senhor.
Rezai para terem discernimento.
Rezai pelos sacerdotes de modo especial desta cidade.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/11/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, os convido a se unirem mais vezes em oração pela paz.
Amados, como mãe me preocupo com o futuro de vocês.
Peço-vos que retornem o mais depressa para Meu Jesus.
Dêem bons testemunhos de verdadeiros filhos de Deus.
Perdoem ao próximo e a si mesmo.
Rezem, rezem, rezem.
Rezem pelos sacerdotes.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/11/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Rainha da Paz Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, rezem com confiança. Neste dia quero ofertar os vossos corações a Deus.
É preciso que vocês rezem em união com Comigo.
Amados, nunca deixe de rezar o terço. Não desanimem!
A humanidade passa por dificuldades, sem oração vocês não conseguirão suporta-las.
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Rezem, rezem, reze.
Rezem pelas almas do purgatório.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/11/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, neste dia convido-os a rezarem pelos meus filhos da Filipinas.
Um povo muito de oração, mais também de muitas superstições. O Senhor os convida a conversão urgente.
Afastai-vos do pecado e retorne a Deus.
O que parecia impossível para muitos deixara tristeza para outros.
Rezem para não perderem a fé. Sou a Mae da Igreja a Rosa Mística.
Saiba queridos filhos, que é preciso rezar muito. Saiba que a oração tem poder.
Amados filhos, reflitam em seus corações estas minhas mensagens que ao longo desses anos tenho trazido
a vocês por meio deste meu filho.
Divulgai com carinho estas minhas mensagens a todos os povos.
Rezem, rezem.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/11/2012) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Amados, neste dia convido-os a rezarem Comigo pela saúde do Papa Bento 16. Mais rezem com confiança
o terço por esta intenção filhos meus.
Amados filhos, peçam a Deus paz em seus lares. As minhas crianças e jovens estão correndo perigo. Rezem
em família!
Muitos de meus jovens caminham para auto destruição, por não haver em muitos lares o dialogo e a
oração.
Amados, não se esqueçam, sem oração não poderei ajuda-los.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(22/11/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Rosa Mística - Rainha da Paz.
Venho neste fim de tarde convida-los mais uma a rezarem diante da Cruz.
Amados, também os convido a se unirem mais vezes em oração neste local.
Não desperdicem esta graça. Aqui estou de braços abertos para acolher a cada filho seja crente ao
descrente.
Filhos meus, Eu como mãe me preocupo com o futuro de vocês.
Rezai com confiança o rosário.
Perdoai todos àqueles que os criticam. Sou uma Mãe amorosa eu os perdoo facilmente.
Rezem, rezem, rezem.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
Mensagem de Santo Antônio de Padua
(24/11/2012) São José dos Pinhais/PR
Caríssimos, Eu Antônio enviado do Senhor venho estar no meio de vós mais uma vez.
Alegro-Me com a presença de cada um hoje aqui na casa da Mãe.
Nesta noite quero Me dirigir de modo especial aos sacerdotes e também a vós aqui presentes.
Amados, tenho pena daqueles sacerdotes que ainda continuam a celebrar com frieza a santa missa.
Percebo que há muitos sacerdotes que se esforçam para agradar os seus superiores, mais se esquece de
agradar a Deus o seu Criador.
Amados, rezai pelos sacerdotes. Muitos correm perigo.
Amados, cuidado!
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Muitos de vós estão sendo contaminados por visitar lugares onde Deus não se encontra. É preciso se
confessar.
São muitos que invocam o santo Nome de Deus em lugares profanos.
Amados, o Coração da Mãe Santíssima se alegra com cada um que aqui visita o seu santuário.
Rezai muito!
O inimigo tem cegado e tampado os ouvidos de muitos de vós, para não seguir e nem ouvir o chamado do
Céu.
Ficai atentos.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(29/11/2012) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, muito Me alegra ao vê-los trabalhando para que estas mensagens cheguem ao maior
numero possível de meus filhos não só aqui no Brasil, mais também no exterior.
Neste fim de tarde, convido-os mais uma vez a testemunhar o Meu amor por cada um.
Por maior que sejam as dificuldades, não desanime!
Amados, estejam sempre fortalecidos pela oração e pela Eucaristia.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-os em nome do pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE SÃO JOSÉ
(30/11/2012) São José dos Pinhais/PR
Meu filho, venho do céu neste fim de tarde para lhe falar mais uma vez sobre as graças que a humanidade
esta desperdiçando.
Eu José, prometo a todos os fiéis que honrarem este Meu Coração, receberão de meu Jesus no ultimo
momento de suas vidas, a graça de uma boa morte. Difundam a devoção ao Meu Castíssimo Coração.
Amado, recordai Comigo hoje a 20 anos atrás a primeira mensagem que Eu lhe passei na gruta da Rosa
Mística em Itajaí/SC.
Também peço a todos os sacerdotes que difundam a devoção ao Meu Castíssimo Coração em suas
paroquias. Tenha certeza que esses sacerdotes terão os seus nomes escritos Neste Coração.
Tenham a Minha benção.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/12/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
O Natal se aproxima, é preciso ser manso e humilde de coração; não só nesta data mais também todos os
dias.
Amados filhos, não fiqueis presos ao passado. Eu a Rainha e Medianeira de Todas as Graças, vos chamo a
serdes mansos e humildes de coração.
Rezai filhos meus.
Os que estiverem com o Senhor vencerão todas as provações.
Abençoo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGENS DE NOSSA SENHORA E DE SÃO MIGUÉL ARCANJO
(08/12/2012) São José dos Pinhais/PR
Nossa Senhora:
Queridos e amados filhos, sou a Imaculada Conceição - Rosa Mística.
Quanta alegria ao Meu Coração ver vocês hoje reunidos em oração neste santuário.
Amados filhos, as próximas visitas virei com o Meu Divino Filho.
Filhinhos, ausentar-me-ei por um tempo, mais não deixarei de aparecer neste local.
Meu Divino Filho aparecerá com mais frequência neste santuário.
Filhinhos, Eu a Imaculada Conceição os amo muito.
Saiba queridos filhos que os sinais estão se esgotando em toda a humanidade...
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Filhinhos, irei Me manifestar com mais frequência junto a imagem de N.Sra do Sorriso.
Peço que providenciei uma imagem grande de um anjo para por próximo a imagem de N.Sra do Sorriso.
Filhos meus, mais uma vez vos falo: Não negociei com o Senhor.
Amados, quando o Senhor vos convida a servi-lo Ele os deseja por completo e não pela metade.
Filhos meus, não deixeis de rezar pelos sacerdotes.
Rezai em vossos lares. Há tanta desunião nos lares...a paz precisa reinar nos corações.
(neste momento Nossa Senhora abençoa os abjetos)
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
São Miguél:
Caríssimos, Eu o Arcanjo Miguél venho junto com a Celeste Comandante a Rosa Mística, para lhes dizer que
o tempo do Senhor para a conversão da humanidade se esgota...
Amados, Jesus Eucarístico precisa ser procurado, amado e respeitado nos sacrário.
As mensagens da Celeste Comandante, não esta sendo divulgada como deveria. A humanidade não esta
compreendendo as visitas de Maria Santíssima na terra.
Rezai, rezai o rosário.
OBS: Nossa Senhora neste dia falou mais aos peregrinos.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR
(09/12/2012) São José dos Pinhais/PR
Meu pequeno lírio, acalentai o vosso coração junto ao Meu...
Essas lágrimas são de amor por cada um de vós.
Eduardo, desejo mostrar até que ponto vos amo...
A tua oração tem chegado ao Meu Coração...os teus pedidos de cura para determinadas pessoas Eu
atenderei com muito Amor.
Amados, não busqueis consolação onde Eu não Estou.
Dou-vos a Minha paz.
MENSAGENS DE NOSSA SENHORA E DE NOSSO SENHOR
(12/12/2012) São José dos Pinhais/PR
Nossa Senhora:
Queridos filhos, a paz.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças
Neste dia convido-os mais uma vez a oração em família.
Filhinhos, rezai por aqueles que ainda não se reconciliaram com o próximo.
É preciso perdoar aqueles que os persegue, seja por atos ou palavras.
Filhinhos, posso-Me ausentar por um tempo, mais não vos deixarei nunca.
Coloquem em prática estas mensagens no dia a dia.
Jesus:
Amados, conheço o vosso coração!
Queres ser feliz? Dai-Me vossas vontades e tereis a Minha paz.
Uni-vos a Mim enquanto a tempo.
Rezai, rezai.
Meu pequeno lírio, continuai no Meu Amor.
Deixo-vos a Minha Paz.
MENSAGENS DE NOSSA SENHORA E DE NOSSO SENHOR
(13/12/2012) São José dos Pinhais/PR
Nossa Senhora:
Amados filhos, cuidado com tudo aquilo que não provém do Senhor.
Estejais vigilantes e rezai muito.
Sou a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, divulgai estas mensagens ao mundo todo.
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Dizei a todos que Eu os amo e o tempo da conversão se esgotam.
Confiai na minha intercessão.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
Jesus:
Amados, reparai as Minhas Chagas com as vossas orações.
Lembrai-vos da Minha presença no Santíssimo Sacramento. Encontro-me muito sozinho...Estou convosco.
Sede-Me fiéis filhos meus.
Amados, nunca se enganem; aproveitem estar com aqueles com quem ama.
Filhos meus, preciso que sejam apóstolos dos últimos tempos.
Divulgai com urgência estas mensagens.
Deixo-vos a Minha paz.
MENSAGENS DE NOSSA SENHORA E DE NOSSO SENHOR
(20/12/2012) Curitiba/PR
Nossa Senhora:
Queridos filhos, sou vossa Mae a Imaculada Conceição – Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Amados, procurem sempre estar em oração. Não se distrai com o barulho do mundo.
O verdadeiro cristão esta sempre em oração.
Não os proíbo ao lazer, mais também os convido a oração.
A Igreja esta preste a sentir uma dor, mais vocês a sustentarão pela oração.
Rezem!
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
Jesus:
Amados, muito Me alegra ao vê um filho trabalhando pela paz.
O mundo tem passado por grandes transformações e com isso vocês tem sentido a mudança.
É preciso estar em oração para não sofrer estas transformações.
Rezai com humildade amados.
Olhai sempre para frente e não para trás.
Deixo-vos a Minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/12/2012) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, amo-vos!
Neste dia convido-os mais uma vez a rezarem pelos sacerdotes.
Amados, não se canse em rezar por eles. Rezem com confiança!
Filhinhos, os sacerdotes precisam muito das vossas orações.
Filhos meus, deem bons testemunhos aos sacerdotes. A Igreja aqui no Brasil também precisa de ajuda. Ela
corre perigo!
Sou a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Neste dia em que recordais o aniversario das minhas lacrimações nesta imagem da Rosa Mística, Eu vossa
Mãe os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGENS DE NOSSA SENHORA E DE NOSSO SENHOR
(03/01/2013) São José dos Pinhais/PR
Nossa Senhora:
Queridos filhos, neste dia lhes peço com todo Amor que rezem pelos sacerdotes, de modo todo especial
por aqueles que ainda não se sente amado por Deus.
Filhinhos, muitos sacerdotes estão à beira da perdição porque não há pessoas que rezem por eles. Muito
Me entristece ao ver muitos de meus filhos prediletos se destruindo...
Muitos pensam que os sacerdotes não precisam de orações. Estão enganados! Eles precisam de orações e
muito.
Rezem, rezem, rezem filhinhos.
Levai aos sacerdotes a Minha mensagem de amor e de esperança.

306

Sou a Rosa Mística - Rainha da Paz.
Filhinhos, o nosso inimigo tem se levantado cada vez mais furioso contra as famílias que rezam e que
procuram viver sobre os sacramentos do Senhor.
Não se canse de rezar unidos. Continuai a formar grupos de pessoas que rezem pelas minhas intenções.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
Jesus:
Amados, Eu o Senhor quero entrar cada vez mais em seus corações.
Neste dia todo especial, deixem-Me entrar de maneira especial em seus corações e também em suas
famílias.
Amados, deixem-Me enche-los com o Meu Amor.
Felizes são aqueles que colocam as Minhas Palavras em pratica.
Se todos fizerem com amor, muitos Me alegrarão.
Deixo-vos a Minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/01/2013) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, pensem bem, leiam e reflitam as minhas mensagens.
Busquem compreender o que desejo de cada um de vós.
Não desistem em rezar. Rezem com confiança o rosário que tanto vos peço.
Amados, buscai o Senhor e Ele realizará grande obra em vós.
Sou a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Cuidem de vossas crianças!
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/01/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, ao longo desses anos, tenho pedido a todos que levem uma vida de oração. São poucos os
que Me tem ouvido. Isso muito Me entristece.
Amados, rezai, rezai e convertei-vos.
O meu Divino Filho deseja restaurar as vossas almas que estão corrompidas pelo pecado.
Aceitai o que vos falo nessas aparições.
Filhinhos, dai-Me permissão para entrar em vossos corações.
Não Me rejeiteis.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/01/2013) São José dos Pinhais/PR
Filhinhos, o Meu coração esta feliz em vê-los hoje aqui em meu santuário.
Amados, confia em Minha intercessão. Sou vossa Mae a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Amados, abandonai toda preocupação e rezai com mais confiança.
Rezem pela conversão de vossas famílias.
Rezai pelos doentes.
Rezai pelo Papa e pelos bispos.
Rezai pelos sacerdotes e religiosos.
Rezai pelas minhas crianças.
Filhinhos, vocês precisam ter consciência de que é preciso rezar muito pelas crianças e jovens.
Renunciai a tudo que vos afasta de Deus.
Vivam estas minhas mensagens no dia a dia.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(17/01/2013) São José dos Pinhais/PR
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Filhos meus, o meu Coração esta feliz por vocês estarem trabalhando para com que essas mensagens
cheguem ao maior numero possível de meus filhos espalhados por esse imenso país.
Não desanimem! Formai grupos de pessoas para rezar o terço e no final leia com respeito as minhas
mensagens.
Amados filhos, tenham esperança.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Continuai a rezar pelos sacerdotes.
Lutai como verdadeiros soldados meus.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(24/01/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, não se cansem de rezar.
Rezem, rezem, rezem.
Sei que muitos têm passado por grandes dificuldades, mais Eu estou convosco. Não desanimem!
Deus escuta cada oração. A oração sincera de coração toca o Coração de Deus.
Rezem com confiança e humildade.
Rezem em família.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/01/2013) Itajaí/SC
Queridos Filhos, sou a Rainha da Paz – mensageira do Senhor.
Filhos meus, estou aqui porque vos amo e desejo o vosso bem.
Vossas famílias correm perigo se não rezarem unidos.
Amo-vos!
Amados filhos, o meu Coração se entristece quando vejo um filho se distanciando de mim.
Filhos meus, é preciso rezar, caso contrario não conseguirão suportar as provações do dia a dia.
Somente aqueles que estiverem mergulhados na oração estarão seguro.
Não os obrigando a rezar, mais sim os convido a oração diária.
Rezem pelos meus jovens e crianças...
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(31/01/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, como mãe estou presente no dia a dia com vocês, mais é preciso rezar.
Mais uma vez repito: se não rezarem Eu não poderei ajudá-los.
Para muitos as dificuldades estão aumentando, porque não estão rezando.
Filhos meus, rezem para não perderem a graça que Deus esta lhes dando.
Os noticiários só têm falado de tragédias. Cuidado!
Não deixe a guerra entrar em vossas famílias. Rezem unidos.
Lutem pela conversão das famílias.
O mal tem corrompido os meus jovens em crianças.
Filhinhos, mantenham-se firmes na fé. Aconteça o que acontecer não negue a fé em Cristo.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/02/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, se a humanidade continuar a destruir a natureza como esta fazendo; um grande cataclismo ira
acontecer muito em breve.
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Cuidem da natureza enquanto ela ainda continua em harmonia com o mundo.
Amados, convido-os a rezarem nesta quaresma pelo papa Bento 16.
Não o critique e sim rezem por ele.
Eu sou vossa mãe e os convido a abandonar todo e qualquer tipo de superstições.
Rezem, rezem.
É preciso que haja oração em família.
Pais e mães, ensine os seus filhos a rezar antes que seja tarde.
Filhinhos, louvai a Deus em tudo!
Peço oração aos meus filhos de Bolonha/Itália.
Cuide de suas crianças e do Sagrado.
Conservai a tradição e rezai muito.
A terra vai tremer e muitos vão se assustar. Prédios e igrejas virão a baixo, mais não põem a culpa em Deus.
Rezai meus filhos italianos.
Rezem e voltai a Deus.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/02/2013) São José dos Pinhais/PR
25 ANOS DE APARIÇÕES
Vidente:
Nossa Senhora esta vestindo uma túnica branca com um lindo manto azul claro e um véu branco sobre sua
cabeça.
Nossa Senhora:
Queridos filhos, é com alegria que venho mais uma vez estar com vocês para saudá-los e agradece-los pelo
carinho que cada um de vós tem para comigo que sou vossa Mãe.
Filhinhos, convido-os a serem um comigo e com Meu Filho Jesus.
Filhos meus, muitos de vocês estão se afastando de Deus. Vocês estão se esquecendo dos sacramentos.
Confessai e ide à missa!
Muitos de vocês estão desprotegidos. Cuidado!
Nesses 25 anos em que Eu tenho vindo a terra, convido-os mais uma vez a viverem as minhas mensagens.
Amados, convido-os a usarem com mais frequência a água benta.
Muitos de vocês não sabem o valor que tem a água benta.
Peço que a use com frequência em seus lares, não só nas orações mais sim diária para afugentar o inimigo.
Muitos estão perguntando o porquê que o papa Bento 16 renunciou.
Eu respondo: _Filhinhos ele foi forçado a renunciar. Não era de sua vontade...não critique e sim reze.
Também neste dia os convido a dobrar vossas orações.
Quem rezava um rosário que comece a rezar dois.
Convido - os desde já a rezar pela escolha do novo papa, caso o contrario ele será forçado a abandonar a
sede do Vaticano.
Eu já havia anunciado em mensagens passada a mudança da sede do Vaticano para outro local, muito em
breve isso esta para acontecer. Convido-os a oração com confiança. Rezem!
Filhinhos, muito em breve o que Eu já havia falado em muitos lugares de minhas aparições, começara
acontecer; o martírio de meus filhos prediletos, os sacerdotes. Rezai amados filhos.
A Igreja precisa de ajuda e vocês devem ajuda-la.
Vidente:
Nossa Senhora pede que sua imagem da Rosa Mística, caminhe entre os fiéis aqui presentes na capela do
santuário.
Nossa Senhora:
Queridos filhos, peço que vivais o evangelho santamente no dia a dia.
Preparai-vos para viver essa quaresma com muita oração e penitencia.
Para muitos não será fácil, mais Eu vossa Mãe estarei junto de vós.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Convido-os aos filhos quando visitares esse santuário, que tragam rosas.
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Recordai os milagres que ocorram nas pétalas aqui durante as minhas aparições. Deus lhes quer conceder
muito mais...
Vidente:
Diz Nossa Senhora onde quer que essas suas imagens da Rosa mística chegue, ela estará presente levando
as graças de seu Filho Jesus. Tenham respeito para com essas suas imagens.
Nossa Senhora:
As minhas profecias desde La Salete, já estão se cumprindo no meio de vós.
Amados filhos, alegro-me com a presença de cada um de vós hoje aqui em meu santuário.
Continuai a formai grupos de pessoas que rezam nos lares. É preciso conscientizar as famílias a reza do
rosário nos lares.
Amados filhos continuai a rezar pelos sacerdotes, pelos bispos e também pelas almas consagradas.
Sou a Rainha Vitoriosa!
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/02/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Convido-os a oração do rosário. Se rezarem terão forças para prosseguir na caminhada, caso contrario
muitos ficarão pelo caminho.
Esse convite também é para todos os sacerdotes. Rezem meus filhos.
Filhinhos, não percam a esperança. Sou vossa Mãe e estou convosco.
Nesta quaresma rezai com mais confiança e entrega. Perdoai ...
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/02/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhinhos, rezai e muito pela Igreja.
Rezai pelos sacerdotes e bispos.
Rezai pelos religiosos e leigos consagrados.
Nestes tempos confusos a Igreja precisa de oração mais do que nunca.
Amados filhos, praticai a caridade entre si.
Rezai o rosário e as orações que Eu vossa Mãe ao longo desses anos já lhes ensinei.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(21/02/2013) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, sou vossa Mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Amados, quanto dói o Meu Coração ao ver muitos de meus filhos se rebelando contra a Igreja de Jesus.
Amados filhos, é preciso que vocês deixem de lado o ódio e o orgulho.
Filhinhos, não deixe de viver as Minhas mensagens.
Leia com atenção também o Evangelho.
Filhos meus, não deixem o inimigo destruir as vossas famílias.
Sejam corajosos.
Tenham fé e também humildade.
Rezai, rezai, rezai.
Preparem-se com oração e penitencia, pois a Igreja de Jesus precisará de todos os cristãos.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(28/02/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, com muita alegria Me faço presente no meio de vós mais uma vez.
Sou vossa mãe a Rainha e Medianeira de todas as Graças.
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Filhinhos, rezem, rezem! Se rezarem com confiança conseguirão trilhar o caminho que lhes apontei. Não
tenham medo.
Filhos meus, buscai a Deus em primeiro lugar.
A humanidade já esta vivendo um vazio, porque estão se esquecendo de Deus.
Filhos meus, vocês devem estar abertos ao amor do Senhor.
Com Ele tereis só vitórias.
As minhas mensagens estão se cumprindo ao longo do tempo.
Agradeço a todos que com carinho tem colocado em pratica os meus pedidos.
Filhinhos, rezem pela igreja. Rezem pelos bispos e sacerdotes do mundo inteiro.
A oração sem caridade não tem valor, amados.
Abandonai-vos completamente nas mãos de Deus.
Filhinhos estejam atentos à vontade de Jesus.
Fortalecei na oração e na comunhão (Eucaristia).
Jesus, meu Divino Filho esta convosco.
Tudo que vos peço é que ameis Jesus.
Filhos meus, aproximai-vos sempre de mim que Sou vossa mãe.
Grandes sofrimentos virão para os cristãos, preparai-vos.
Estou cansada de chamar os meus filhos para conversão.
O Meu Coração se entristece quando desrespeitam o meu Filho na Eucaristia.
Filhinhos, estou ao vosso lado e amo-vos.
Aos meus sacerdotes escutai a vossa mãe a Rosa Mística.
Os sacrilégios contra Jesus Eucarístico aumenta cada vez mais, cuidado com o profano!
Filhos prediletos, deixai que Meu Coração Imaculado vos abrigue neste momento de tristeza.
Rezai todos os dias.
Estais dispostos a sofrer pela Igreja de Jesus?
Preciso de vós amados filhos sacerdotes.
Cruel é a dureza de muitos filhos sacerdotes para com as minhas mensagens.
Por que ainda continuais a repelir-me como Mãe da Igreja?
O inimigo tenta confundir-vos. Rezai, rezai.
Filhos sacerdotes, levantai, acordem, despertai do sono em que viveis.
Permanecei na igreja amados filhos prediletos.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/03/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, Sou a Rainha da Paz-Medianeira de Todas as Graças.
Venho mais uma vez a mando da Santíssima Trindade lhes pedir mais uma vez a conversão.
Amados, tenham confiança em Deus. Permaneçam firmes na fé.
Os meios de comunicação têm pregado a violência e a descrença em Deus. Rezem, rezem!
Abram seus corações a Deus e pratique a caridade.
Através da oração, vocês compreenderão as minhas mensagens.
Amo-vos.
Abençoo-os em Nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/03/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou vossa Mae a Rosa Mistica – Rainha da Paz.
Recordai hoje a minha aparição a minha filha Amalia Aguirre em Campinas/SP.
Torno a repetir: a coroa das lágrimas alcançará a conversão de muitos pecadores, especialmente dos
possuídos pelo maligno. Rezai todos os dias com confiança este terço!
Minha filha Amalia foi muito perseguida pelo clero da época, mais a vitória veio com a divulgação da coroa
das lagrimas.
Amados filhos, estou aqui para dar-lhes coragem. Não tenham medo.
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Sou vossa mãe a Imaculada Conceição.
Filhos meus, guardem em seus corações as minhas mensagens.
Filhinhos, o mundo corre perigo se a humanidade não se converter em tempo.
Rezem, rezem, rezem.
Propagai a coroa das lagrimas. Aqueles que difundirem esta devoção receberão uma chuva de benções.
Amados filhos, Deus é bom e misericordioso para com seus filhos.
Filhinhos, ao longo desses anos que Eu tenho vindo a terra, a humanidade tem recebido muitas benções.
Queridos, rezai pelo clero de modo especial pelos sacerdotes que estão a Me ajudar para que estas
mensagens sejam divulgadas aos seus irmãos consagrados.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/03/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste inicio de noite quero Eu a Rainha da Paz, convida-los mais uma vez a viverem estas
mensagens que ao longo desses anos tenho vindo ao Brasil.
Agradeço a presença de cada um hoje aqui em meu santuário.
Depositai com confiança os seus pedidos em Meu Coração. Nesta noite entregarei todos os seus pedidos ao
Meu Divino Filho Jesus. Confiai em minha intercessão amados filhos.
Filhinhos, muito Me alegra quando vejo um filho fiel pondo em pratica as minhas mensagens.
Queridos filhos, confiai em Mim que sou a vossa mãe.
Não desanime! Lutai amados filhos. Com a oração serão vencedores.
Amado filho Eduardo, a Igreja encontra-se em perigo e com ela os meus sacerdotes. Só a oração poderá
mudar tal situação em que a Igreja se encontra.
Filhinhos, continuai a rezar o terço das lagrimas todos os dias.
Peço-lhes que escutem e vivam as minhas mensagens.
Continuai firmes com as vossas orações.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/03/2013) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Venho neste inicio de noite convida-los mais uma vez a rezarem diante da Cruz pelo clero.
Filhinhos, também os convido a continuarem a rezar pelas crianças e pelos jovens. Não se canse de rezar
por elas.
Amados filhos, Eu sou vossa mãe! Preocupo-me com o futuro de vocês.
Peço-vos que retornem o mais depressa para Jesus.
Nesta quaresma peço-vos jejum e penitencia pelos sacerdotes.
Deem bons testemunhos de verdadeiros filhos de Deus.
Perdoem ao próximo e a si mesmo.
Rezem, rezem, rezem.
Rezem com confiança o santo rosário.
Amem-se, amem-se, amem-se.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/03/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou a Rosa Mística-Mãe da Igreja.
É com alegria que saúdo - vos nesta noite com o meu Coração cheio de alegria com a escolha do novo Papa.
Amados, não deixe de rezar por ele. Reze, reze, para que ele possa conduzir a Igreja do meu Divino Filho
com amor e segurança.
Filhinhos é preciso estar atentos aos sinais dos tempos.
Orai e vigiai.
Aqueles que não estiverem orando e vigiando, serão pegos de surpresa.

312

Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/03/2013) Curitiba/PR
Filhos meus, neste dia convido-os a rezarem pelas Minhas intenções.
Amados, sou a Mãe do Amor e da Esperança.
Filhinhos, muitos de meus filhos ainda vivem no barulho. Até rezam no barulho!
Amados procure viver mais no silêncio.
Estou aqui para ajudar-vos e levá-los a Deus.
Estejam com Jesus. Mesmo diante das dificuldades, Ele mostrará a saída para cada um de vocês.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(21/03/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, Sou vossa Mãe a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Amados, rezai com confiança o rosário. Não tenham medo das provações! Sou vossa Mãe e estou
convosco. Tenham confiança. Mais uma vez os convido a rezar pelo clero. Não deixem de rezar pelos
sacerdotes. Rezai pelo Papa.
Rezai, rezai, rezai.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(28/03/2013) Curitiba/PR
Filhos meus, sou a Mãe das Dores e dos Sofredores.
Filhinhos, não ofendais mais a Deus. Amados, chegou a hora, convertei-vos.
Abri vossos coraçõezinhos ao Criador.
Rezai, rezai muito pelos pecadores.
Rezai pelos sacerdotes.
Rezai pelos jovens e crianças.
Amo-vos.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(29/03/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou vossa Mãe a Rosa Mística.
Amados, é com grande alegria que derramo sobre vós a minha benção.
Filhinhos, não poderia Eu deixa-los partir antes de abençoa-los.
Filhinhos, convido-os a rezarem pela santificação do papa Francisco e também do clero.
Amados filhos, vocês estão vivendo um tempo de graça. Não desperdicem!
Convido-os mais uma vez a formar grupo de pessoas que rezam pelas minhas intenções.
Filhinhos, porque tanto comodismo em divulgar as minhas mensagens?
Deem bons testemunhos ao próximo.
Continue a rezai com devoção o terço das lagrimas pedido por Mim nestas aparições.
Rezem, rezem. Não deixem de rezar filhos meus.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(04/04/2013) Curitiba/PR
Filhos meus, não se canse de rezar. Rezem por aqueles que ainda não se abrirão ao amor de Deus.
Rezem pelos sacerdotes e religiosos.
Rezem pelas famílias.
Rezem pela paz e pelos governantes do mundo inteiro.
Sem oração o mundo não encontrará a paz.
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Filhinhos, Deus é amor e seu amor é infinito.
Sou a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/04/2013) Itajaí/SC
Amado filho, oração e penitencia te peço pelas famílias, não só do Brasil; mais do mundo inteiro. Rezai!
Sou a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Filhos meus, na oração vocês encontrarão respostas para muitas de suas perguntas e também proteção.
Filhinhos, quantas benções o Senhor tem derramado em vossas vidas. Não se canse de louvar a Deus.
Amados, confiem Nele e toda a tempestade a de se acalmar.
Filhinhos, buscai a verdade. Rezai para terem discernimento para saberem onde Estou verdadeiramente se
manifestando.
Sei que muitos de vocês buscam a Minha presença onde Eu não estou.
Buscam sinais em lugares em que Eu não Me manifesto.
Não vivam no erro. Buscai a verdade e ela os libertará das prisões do maligno.
Amados, abraçam esta mensagem em suas vidas.
Muitos ainda rezam por obrigação. Por isso que ainda muitos dizem:
_ Ainda falta algo.
Falta sim filhinhos!
Falta rezarem com mais calma e confiança. Acreditai que Deus esta ouvindo suas orações.
Não deixem de pedir perdão sempre.
Amados, quando Deus escolhe um servo, saiba que o nosso adversário tenta de todas as maneiras derrubar
o escolhido.
Não tenham medo. Por mais que pareça difícil, Deus envia seus Anjos para defendê-los.
Amados, não temam as derrotas.
Sou vossa Mãe e estou aqui para ajudá-los.
Filhinhos, sei que muitos tem orado durante as madrugadas pedindo a Deus justiça, saúde e prosperidade.
Não desanimem!
O inimigo tem colocado barreiras para que vocês desistem. Rezai.
Não temam. Ele tenta, mais não conseguirá.
Rezai o rosário com devoção.
Amados, estou a interceder por vossas necessidades. Não tema filhinhos.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística.
Convido-os também a rezarem pelos sacerdotes.
Filhinhos, muitos estão correndo perigo. Rezai, rezai.
Formai grupos de pessoas que rezam pelos sacerdotes.
Coloque em pratica este Meu pedido de Mãe da Igreja.
Amados filhos sacerdotes:
Sou vossa Mãe!
Filhinhos prediletos, não tema aos ataques do inimigo.
Segue em frente amados filhos.
Segue firmes os passos do Meu Divino Filho Jesus. Rezai.
É preciso rezar o rosário. Se rezarem com confiança poderei ajudá-los.
Filhinhos prediletos, deem bons testemunhos aos fiéis.
Deus perdoa os vossos erros.
Filhinhos, afaste-se daqueles sacerdotes que semeiam a discórdia dentro da Igreja.
Não tenha medo de por a vossa fé em ação.
Filhos meus, rezem pelo clero. É preciso rezar. O tempo profetizado em La Salete e em Fátima é este.
Meus filhos, torno a dizer que vocês só encontrarão abrigo em Meu Imaculado Coração.
Vivam as minhas mensagens no dia-a-dia.
Neste dia especial quero abençoar todos aqueles filhos que contribuíram para que o meu pedido do ultimo
dia 08 de dezembro passado, fosse colocado em pratica.

314

Muito Me alegra a confecção da imagem do anjo para por ao lado da minha imagem do Sorriso.
Filhinhos, é preciso conscientizar o povo a rezar e também ajudar na obra do Senhor.
Estou convosco todos os dias.
Meus filhos, desejo que compreendam que o amor que tenho por cada um de vocês é muito grande.
Amo-vos.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/04/2013) Curitiba/PR
Amados filhos, sou vossa Mãe a Rainha da Paz.
Filhinhos, rezem, rezem pelo papa Francisco. As vossas orações darão a ele coragem e discernimento para
seguir com animo.
Também não deixe de rezar pelas minhas intenções.
Coloquem em pratica estas mensagens.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/04/2013) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, neste dia convido-os a oração.
Rezem com confiança o rosário. Não deixeis que o inimigo vos engane.
Caminhai com vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Se rezardes com fé, sentireis a minha presença no meio de vós.
Neste dia da minha primeira aparição em Tre-Fontane, abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito
Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/04/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, não vos deixeis iludir pelos argumentos do maligno.
Rezai com amor o rosário.
Sou a Rosa Mística e estou aqui para ajuda-los.
Sede fiéis aos meus apelos.
Rezai o rosário das lágrimas todos os dias.
Rezai pelos sacerdotes e pelas vocações religiosas.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/04/2013) São José dos Pinhais/PR
Filho meu, sou a Rosa Mística mãe da Igreja.
Nesta tarde convido-os mais uma vez a oração do rosário.
Amados, rezem o rosário para que tenham esperança.
Abram seus corações ao amor de Deus.
Filhinhos, confiança!
Através da oração tereis vitória.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(17/04/2013) Franca/SP
Amado filho, rezai com devoção e confiança o rosário. Não tema as dificuldades.
Sou vossa mãe a Rosa Mística e estou junto de vós.
Filhinhos, neste dia convido-os a oração pelo clero do Brasil.
Rezai, rezai o rosário.
Amado filho, neste dia recordai a minha aparição em Fontanelle a minha filha Pierina Gilli, para dizer-lhes
que a água da fonte é reservada a todos os meus filhos que buscam com fé esta graça.
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O Senhor tornou milagrosa esta fonte para curar os enfermos e a todos que beberem desta água com
confiança.
Com tantos sinais que já foram dados, agora é preciso que comecem a testemunhar o Amor desta Mãe por
cada um de vós.
Amados, abra os seus coraçõezinhos ao meu chamado.
Aos meus filhos prediletos, peço mais abandono nas mãos do Senhor.
Não deixe de rezar pelo menos o terço todos os dias filhos amados.
Pregai com amor e coragem o Evangelho do Meu Divino Filho.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(18/04/2013) Tomazina/PR
Queridos filhos, abra seus corações e escutem as minhas mensagens que ao longo desses 25 anos, venho
trazendo ao mundo.
Amados filhos, não se canse de rezar.
Confiem no Senhor meus filhos.
Filhinhos, não tenham medo de enfrentar as dificuldades do dia-a-dia.
Afastai-vos de tudo que é falso e retornai a Deus.
Alegro-Me com a presença de cada um de vós hoje aqui.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/04/2013) Itajaí/SC
Amado filho, agradeço a todos por tudo que estão fazendo para que os meus planos se concretize em São
José dos Pinhais/Pr.
Filhinhos, rezai com confiança o rosário.
Amados, é preciso que encontrem tempo em suas vidas para a oração.
Sem oração não poderei ajuda-los. Por isso rezem, rezem.
Abra seus corações e escutem as minhas mensagens enquanto a tempo.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
A todos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(21/04/2013) Itajaí/SC
Amado filho, a paz!
Convido-te mais uma vez a rezar pelos meus jovens.
Convido a todos os jovens a refugiar-se dentro do meu Imaculado Coração, que é a morada segura nestes
tempos confusos.
Meus jovens, o inimigo tenta – vos de muitas maneiras. Estejam atentos em oração.
Pais: rezem pelos seus filhos. Dobrai vossos joelhos em oração enquanto a tempo.
Sou a Rosa Mistica – Rainha da Paz.
Meus jovens: o que plantares hoje, colheras no amanha.
Com todo meu amor abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/04/2013) Curitiba/PR
Querido filho, convido-te a rezar o rosário pela paz. Rezai, rezai sem cessar.
Rezai pelos países da América Central.
Conflitos ameaça tirar a paz dos meus filhos desses países.
Sem oração a paz não virá ao mundo.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Convido-os a rezarem pelo papa Francisco. Ajude-o!
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Aos meus filhos sacerdotes, convido-os a proclamar com amor e coragem o Evangelho do meu Divino Filho
Jesus em todo o mundo.
Mais uma vez agradeço a todos os meus filhos que estão colaborando para a realização dos meus planos
em São José dos Pinhais.
Rezai o rosário (coroa) das lagrimas todos os dias.
Fazei com confiança a consagração que ensinei a este filho em 21/08/1996.
Também os convido a fazerem com devoção e confiança, novenas aos servos de Deus ( beatos, santos,
veneráveis e também servos de Deus).
Rezai com amor, pois estou junto de vós.
Sou vossa mãe e vos amo.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/05/2013) Curitiba/PR
Queridos filhos, a paz!
Convido-os a oração do rosário mais uma vez. Rezai de modo especial pela Espanha.
Grandes conflitos ameaçam este país.
Madrid, o teu passado ainda me traz muita tristeza.
Sofro por aqueles filhos que ainda vão se condenando.
Abram-se a Deus enquanto há tempo filhos meus.
Já não basta tanto sangue derramado neste país?
Amados, na medida em que se abrirem ao meu chamado, vocês hão de colher bons frutos.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-os e nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/05/2013) Curitiba/PR
Amados filhos, sou a mãe de Jesus e mãe de todos vocês.
Neste dia recordai a minha primeira aparição em Natividade no estado do Rio de Janeiro em 1967.
Filhos meus, na oração encontrarão sua proteção e respostas para diversas perguntas suas.
Amados, rezem com confiança o rosário todos os dias.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Paz e oração vos peço neste dia.
Abençoo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/05/2013) São José dos Pinhais/PR
Querido filho, neste dia de graça quero Eu a Rosa Mística, mãe da Igreja; convidá-los mais uma vez a oração
do rosário em família.
Querem paz nas famílias? Rezem meus filhos.
A oração transforma corações, até mesmo os mais endurecidos.
Também neste dia convido-os a rezarem pelo Papa. Rezem.
Que os seus corações sempre estejam abertos para acolher as minhas mensagens que aqui tenho
transmitido ao longo desses anos.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/05/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia convido-os a oração. Rezem pela paz!
Filhinhos, desejo torna-los mensageiro do amor de Deus em suas famílias.
Amados, Jesus meu Divino Filho esta vivo. Por isso alegram-se.
Não desanimem diante as dificuldades.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Rezem o rosário todos os dias.
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Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(16/05/2013) São José dos Pinhais/PR
Filhinhos não peçam a Deus bens matérias. Peçam a Deus paz em seus lares.
As crianças e jovens correm perigo. É preciso rezar em família.
Não esqueçam, sem oração não há paz.
Rezem, rezem, rezem.
Rezai pelos sacerdotes.
Rezai pelas vocações.
Sou Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(23/05/2013) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, neste dia mais uma vez convido-os a viverdes com alegria e carinho as minhas mensagens.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Filhinhos, sou vossa mãe.
Estou aqui para ajudar-vos.
Rezai, rezai, rezai.
Rezai pelos sacerdotes.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(24/05/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou a Rainha da Paz, auxilio dos Cristãos.
Amados, desejo que a paz reine em vossos corações. O único que pode lhes dar a paz, é o Meu Divino Filho
Jesus.
Amados, sede fervorosos na oração do rosário.
Testemunhem estas minhas mensagens.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/05/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou vossa Mãe a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Amados, oferecei a Deus as vossas dificuldades.
Filhinhos, oferecei a Deus todos as palavras que ouvistes e que vos feriu.
Rezai, rezai por aqueles que os perseguem.
Sede meus na oração e no perdão.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/05/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou vossa Mãe a Rosa Mística.
Amados, aquele que confia no Senhor, alcançara vitórias.
Filhinhos, não permitais que o inimigo vos afaste de Mim.
Rezai o rosário pela paz nas famílias.
Alegro-Me com a presença de cada um de vós hoje aqui em meu santuário.
Neste momento rezo por cada um de vós meus filhos.
Sedes fortes nas dificuldades.
Testemunhai com alegria estas minhas mensagens.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(30/05/2013) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, neste dia mais uma vez peço-vos para serem humildes para com Deus e grande na doçura com
o próximo.
Meus amados, já vos falei: a doçura é virtude dos fortes, nunca esqueçam disso.
Meus filhos, não desanimem! Coragem.
Rezem, rezem, rezem.
Neste dia tão especial abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/06/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, convido-os neste dia a oração pelo Papa. Rezem, rezem.
Continuem a buscar na abertura de coração, a graça do Espirito Santo.
Filhinhos, conservai viva a fé nos ensinamentos do Meu Divino Filho.
Coloquem em pratica as minhas mensagens.
Rezai pelo clero.
Rezai pela paz.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/06/2013) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, neste dia convido-os mais uma vez a oração do rosário pelas famílias e pelo Papa.
Sou a Mãe do Amor e das Famílias.
Rezem, rezem, rezem.
O meu Coração esta triste em ver tantas injustiças nesta nação.
Amados, como Mãe peço-lhes que tenhais amor pelo próximo.
Rezai pelas crianças e pelos jovens.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/06/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz.
Filhos meus, neste dia convido-os a rezarem pela paz. Rezem sem medo. Rezem, rezem.
Recordai hoje a minha primeira aparição em Peñablanca no Chille.
Peço-vos orações por todos aqueles filhos que lá presenciaram os meus sinais, mais com o passar do tempo
negaram.
Muito Me entristece por aquilo de ruim que se avizinha do Chille.
O homem pode ter tudo, mas se não tiver Deus, não tem nada. Rezem em família o rosário.
Coloquem em pratica estas mensagens que ao longo desses 25 anos tenho trazido ao Brasil.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/06/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, rezem, rezem pela paz.
Forme grupos de pessoas que rezam pela paz.
Filhinhos, quero orientá-los como prosseguirem para que cheguem até Meu Filho Jesus.
Sou a Rosa Mistica – Rainha da Paz.
Peço-vos que rezem o rosário em família, nas paroquias e também quando saírem em viagem.
É tempo de mudança.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/06/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, não endureçais vossos corações ao Meu chamado.
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, mais uma vez vos falo: aconteça o que acontecer, não negue Divino Filho Jesus.
Rezem, rezem, rezem.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/06/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz.
Neste dia desejo abençoar a todos de modo especial os enfermos.
Filhos meus, abri vossos corações ao Amor de Deus.
Não vos afasteis da oração.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Amados, recordai hoje uma das minhas aparições em Marienfried na Alemanha no ano de 1946.
Amados filhos, é preciso que mudem de vida urgentemente.
Arranquem do coração a vaidade, o ódio e a vingança.
Amados, é preciso rezar e muito.
Amados, rezem o rosário e creiam na minha presença no meio de vós.
Filhos meus, o meu Coração é e sempre será o refugio para vós.
Nas vossas dificuldades chamai por Mim que sou vossa Mãe.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/06/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, a paz!
Neste dia convido-os a conversão e a penitencia pela paz.
Convido-os também a serem simples e que aceitem a sofrer pela reparação dos pecados.
Amados, muitos estão se tornando ateus por falta de uma evangelização concreta.
Não julguem e sim rezem.
Neste dia recordai Comigo uma das Minhas aparições em Turzovka ( Checosváquia) em 1958 ao meu filho
Matias.
Peço-vos obediência ao evangelho de Meu Filho Jesus, assim como foi obediente o meu filho Matias.
Amados, rezai pelos sacerdotes e pelos religiosos.
Não negue Meu Filho Jesus!
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Filhinhos, recolhem-se em silencio para rezar.
Amados muito breve um religioso não estará mais no meio de vós.
Não se entristecem, mais rezai.
Rezai pelos enfermos.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(04/07/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, rezai.
O nosso adversário tem vindo sobre as famílias para destruir o matrimônio e com isso dispersar as crianças
e jovens, levando-os para um caminho de destruição.
Satanás quer destruir as famílias.
Ele sabe que se destruir a família o mundo estará perdido.
Não deixem de rezar.
Sou a Rainha da Paz e não quero vê – los perdidos.
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Abençoo-os em nome do pai, do Filho e do Espirito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(08/07/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia convido-os a rezarem pela vinda do Papa Francisco nesta nação. Muitas graças
serão derramadas com a presença dele no Brasil.
Rezem, rezem, rezem.
Neste dia recordai Comigo uma de Minhas aparições em Roccia di Belpasso, na Itália, ao meu filho Rosário.
Rezai pelos meus filhos italianos.
Sou a Mãe do Amor e da Paz.
Rezai pela Igreja.
Rezai pelas vocações.
Continuai a rezar pelas crianças e jovens.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(12/07/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, rezai.
Neste dia convido-os a rezarem pelos meus filhos dos Estados Unidos.
Um país dominado pelo materialismo. Muitos tem se esquecido de Deus.
Rezai para não serem confundidos.
Filhinhos, sede sempre fiéis a Deus.
Sede sempre prontos as vontades do Senhor.
Amados filhos, abandonai-vos completamente em Meus braços.
Sou vossa Mãe, a Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Filho meu, neste momento olho para os meus filhos que não Me amam, que não querem estar Comigo e
que não ouvem as Minhas mensagens.
Amado, sede decidido, sede forte.
Vossa Mãe está convosco.
Não temais as acusações, pois estes que agora vos fazem sofrer, amanhã terão que se encontrar com Meu
Divino Filho Jesus.
Continuai a rezar pelas famílias.
Tende confiança, fé e esperança.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/07/2013) São José dos Pinhais/PR
DIA DA ROSA MÍSTICA
Nossa Senhora:
Queridos filhos, sou sua Mãe a Rosa Mística.
É com grande alegria que hoje venho manifestar-Me entre vós.
Sou a Mãe do Amor e da Confiança.
Filhinhos, esperei todos aqui com muito amor.
Amados filhos, refugiem-se no Meu Imaculado Coração.
Filhinhos, rezem em família.
Obrigada pela oração que fizeram hoje aqui neste santuário.
Quero abençoar todas as famílias aqui presentes e dizer-lhes o quanto Eu os amo.
Filhos meus, coragem!
Continuai a rezar pelas crianças e pelos jovens.
Rezai pelos sacerdotes.
Rezai pelas vocações religiosas.
Rezai pela santificação do Papa Francisco.
Vidente:
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Neste momento Nossa Senhora esta ditando algumas mensagens particulares.
Nossa Senhora:
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/07/2013) São José dos Pinhais/PR
A paz!
Amados filhos, nesta tarde convido-os a rezar pelo Papa Francisco.
Rezai afim de que os meus planos para com ele se realizem com muitos prodígios. Rezai!
Rezai também pela paz no Brasil.
Continuai a formar grupos de pessoas que rezem pelas minhas intenções.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(18/07/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, rezem.
É necessário que todos rezem pela paz e também pela Igreja.
Novas leis serão apresentadas à população e com ela muitas revoltas entre os meus filhos.
Rezem. Não deixe de rezar.
Feliz é a família que desejou rezar unida.
Aquele que reza, reveste-se com amor de Deus.
Rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/07/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz.
Sou a Rainha da Paz.
Neste dia mais uma vez peço-vos que não vos afasteis da oração do rosário. Rezem!
Filhos meus, não desanimeis diante as dificuldades.
Procurai viver as minhas mensagens no dia a dia.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/08/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, não deixe de rezar pelo Papa Francisco. Rezai também pelos sacerdotes para que eles
possam sentir o meu Amor de Mãe.
Neste dia reflitam as minhas mensagens aqui já ditadas.
Rezai em família.
Rezai pelas crianças e jovens.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/08/2013) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, a paz!
Filhinhos meus, o ser humano tem se tornado cada vez mais infiel a Deus.
A paixão do Meu Divino Filho Jesus se repete dia a dia.
Jesus meu amado Filho, tem se arrastado no caminho do calvário por aquelas pessoas que ainda brincam
com coisas santas.
Jesus sofre e Eu também!
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja. A Virgem Dolorosa.
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Ainda continua a rebeldia de muitos de meus filhos sacerdotes.
Rezai e muito por eles.
Sobre o suposto caso da hóstia que sangrou no México *, cuidado.
Amados filhos prediletos, por que fazeis isto?
A falta de perdão leva muitos sacerdotes a cometerem tais atitudes.
Esse suposto milagre não é verdadeiro. Um caso semelhante aconteceu algum tempo atrás no México, esse
sim merece respeito **.
Buscai a verdade enquanto há tempo.
Rezai, rezai, rezai.
Com carinho abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
* 24/07/2013 em Jardines/México.
** 22/10/2006 em Tixtla/México.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/08/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz.
Filhinhos, não desanimem. A humanidade esta em conflito e muitos não percebem. Rezai, rezai, rezai.
Filhos meus, continuai a rezar pelos sacerdotes e pelas vocações.
Rezai pelas crianças e jovens.
Não duvidem de Deus.
Rezem o rosário todos os dias.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/08/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, a paz!
Neste dia peço-vos que sejam mais dóceis o meu chamado.
Filhos amados não desanimem nunca. Acreditai que Eu a Imaculada Conceição, estou no meio de vós.
Tende coragem meus pequenos em divulgar as minhas mensagens.
Somente através da oração é que a misericórdia de Deus será derramada sobre vocês.
Sede obediente ao meu chamado.
Testemunhem o meu amor por vós meus pequenos.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/08/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, continuem a rezar pela paz em vossas famílias.
Busquem a rezar com amor e pela fé vocês terão a vitória.
Continuem a divulgar as minhas mensagens aqui já ditadas ao longo desses anos que tenho vindo a São
José dos Pinhais.
A magoa e a falta de perdão dá a satanás abertura para que ele adentre em vossos corações. Confessem e
arrependem-se dos erros cometidos enquanto a tempo meus pequenos. Só deste modo que satanás
abandonará por completo os vossos corações.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/08/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, estou aqui como Mãe.
Rezai Comigo. Filhinhos, ocupai o tempo vago com a oração e entrega total a Deus.
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Filhos meus, a humanidade cada vez mais se afasta de Deus. A ciência esta matando a fé de muitos. Rezem!
Não vos preocupeis com o futuro. Apenas acolha o que vos peço.
Tende coragem e confiança nesta Mãe.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Rezai pela saúde do Papa Francisco.
Vivam as minhas mensagens e dêem bons testemunhos.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(17/08/2013) Brusque/SC
Amado filho, agradeço-te por estar hoje aqui neste meu santuário de Azambuja, local de graças.
Filhos meus, coragem! Não desanimem.
Estou aqui para guiar-vos até Jesus.
Mais uma vez convido-os a intensificarem as vossas orações pela paz.
Rezem pelas crianças e pelos jovens.
Aos meus filhos sacerdotes: rezai.
Não dêem as costas para esta Mãe.
Muitos sacerdotes já estão sendo martirizados. Rezai amados.
A todos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(22/08/2013) São José dos Pinhais/PR
ÁSIA
Amados filhos, a paz!
É preciso rezar para que a obra de Deus aconteça na Igreja.
Dias difíceis estão por vir. Rezai!
Filhinhos, o meu Coração esta transpassado pelo martírio dos inocentes na Ásia.
Rezai muito pelo continente asiático.
Sobre este continente sobrevoa o Anjo Ceifador.
Afastai do pecado enquanto há tempo.
A terra vai tremer trazendo destruição a muitos neste continente.
Peço que os casais unam-se em oração.
Sou a Mãe das Dores.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(29/08/2013) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, a paz!
Convido-os a rezarem pela saúde do Papa Francisco.
Fazei penitência e rezem muitos terços. Não temam.
Sou a Mãe das Dores.
Amados, coloque as minhas mensagens em pratica no dia-a-dia.
Recordai hoje a minha lacrimação em Siracusa/Itália.
Quantas graças continuo a derramar por meio das minhas lagrimas já derramadas.
Rezai, rezai amados filhos.
Continuai a rezar o rosário das lagrimas.
Amados filhos, o plano do Senhor não pode parar. Por isso abram o coração ao Meu chamado.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR
(03/09/2013) Santo Amaro/SP
Amado filho, Sou aquele que mais vos ama.
Tranqüilizai o vosso coração.
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Os soberbos e os caluniadores serão castigados pela justiça Divina.
Oferecei-Me todas as vossas dores.
Amados, vocês ainda não são capazes de compreender a Minha dor pela humanidade.
Ainda vivo a flagelação...
Cada vez que um filho nega a Minha existência, o Meu corpo é açoitado e com isso Satanás ri com a vossa
blasfêmia.
Nada Me afastara de vós.
Vinde e estai Comigo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/09/2013) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, rezai pela paz.
Reze pelo clero e também pelo Papa Francisco.
Rezem em grupo meditando as minhas mensagens.
Amados filhos, dêem bons exemplos de verdadeiros cristãos.
Sou a Mãe das Dores.
Coragem filhos meus.
Busquem a Deus todos os dias.
Não desanimem!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/09/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz.
Não vos ofendeis mais o Criador.
Voltai-vos depressa para Deus enquanto há tempo.
Neste fim de tarde quero agradecer a cada filho que hoje aqui esta em Meu santuário.
Quero abençoá-los e dizer que Eu a Mãe das Dores os amo muito.
Colocai em pratica as minhas mensagens.
Rezai pelas crianças e jovens.
Rezai pelos sacerdotes e pelas vocações religiosas.
Continuai a formar grupos de pessoas que rezem pelas minhas intenções.
Buscai a paz para os vossos corações.
Cada vez mais os homens têm se afastado de Deus e continuam a caminhar para a destruição.
Rezem, rezem, rezem.
Rezem pelo Papa Francisco.
Neste momento abençôo os objetos aqui apresentados...
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/09/2013) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, rezai o rosário todos os dias para alcançarem à paz tão desejada.
Filhinhos, apressai-vos em divulgar estas mensagens que ainda Estou a transmitir aqui.
Continuem a rezar pelo Papa Francisco. Unam-se em oração pelo Papa.
Neste dia dedicado ao meu NOME quero derramar sobre todos vocês uma benção toda especial.
Sou a Porta do Céu, e por ela quero passar muitos de vós. Para que todos possam passar, é necessário amar
o Senhor e ser obediente aos seus apelos.
Filhinhos, sou o canal da Graça. Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/09/2013) São José dos Pinhais/PR
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Amados filhos,venho do céu neste dia para convidá-los mais uma vez a rezarem por esta nação. Cada vez
mais o homem tem se afastado de Deus e procurado os prazeres deste mundo.
Filhos meus, mais uma vez repito: A duas espécies de homem orgulhoso.
O orgulhoso descrente e ímpio que se revolta contra Deus. Ele nega a honra e homenagem que lhe são
devidas e não reconhece outro Deus que não seja o seu prazer.
Também os convido a rezarem pelos sacerdotes e religiosos.
Rezai o rosário pela salvação da humanidade.
Sou a Rosa Mística – Mãe das Dores.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/09/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, venho do céu para encorajar-vos a rezar com mais animo o santo rosário. Rezem.
Alegro-Me em vê-los aqui reunidos em oração.
Filhinhos é preciso rezar para que a obra do Senhor aconteça.
A igreja do meu Divino Filho passa por divisões, se ela não se unir com os movimentos que há em seu
interior, os fundamentos da Sede ira se abalar.
Sou a Rosa Mística – Mãe das Dores.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/09/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz.
Convido-os a voltarem a Deus através da oração e do perdão. Vivam em unidade.
O nosso adversário tenta de todas as formas afasta-los de Mim. Não dêem ouvidos a fofocas e se afaste
desses que só querem a vossa ruína.
Tenho vindo nestas aparições para convidá-los a reconciliação com Deus e com o próximo, mais percebo
que são poucos os que querem a unidade.
Não deixe de rezar em família.
Rezem, rezem, rezem.
Recordai Comigo hoje uma de minhas aparições em Siekierka / Polônia.
O mesmo peço aqui: rezai pelos pecadores.
Rezai pelas crianças e jovens.
Mais uma vez agradeço-lhes por estarem divulgando estas minhas mensagens aos meus filhos espalhados
por esta nação e também pelo exterior.
Sou a Mãe das Dores.
Eu os abençôo e os deixo na paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(16/09/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, a paz!
Muitos de meus filhos têm fugido da missão que o Senhor vos confiou através de Mim.
Filhos amados não desanimem nunca. Acreditai que Eu a Imaculada Conceição – Rosa Mística, estou no
meio de vós.
Filhos meus, amem-se cada vez mais entre vocês. Tende coragem meus pequenos em divulgar as minhas
mensagens da Rosa Mística.
Amados filhos, somente através da oração é que a misericórdia de Deus será derramada sobre vocês.
Filhinhos, deixem o meu Amor se multiplicar em seus corações.
Rezai por esta nação e pelos seus governantes.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
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(19/09/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Mãe das Dores.
Convido-os a rezarem pelo clero. Rezai, rezai, rezai.
Recordai hoje os meus sinais dado na cidade de Monnerat/RJ nas décadas de 80 e 90.
Muito Me entristece por aqueles que abafaram os meus sinais naquela cidade.
Sou a Mãe das Dores, a Mãe dos sofredores.
Rezai pelos padres para que eles possam Me ajudar na salvação de milhões de almas.
Os meus filhos sacerdotes correm perigos se ninguém rezar por eles.
Peço-vos reparação pelo sinal que Eu a Mãe das Dores dei na cidade de Monnerat.
Divulgai esse sinal a todos.
Rezai o terço das lagrimas todos os dias.
Rezai pela nação do Brasil.
Amados, vocês precisam rezar. Sem oração não poderei ajudá-lo .
Desejo a salvação de todos.
Coragem meus filhos.
Divulgai os meus apelos com urgência.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(20/09/2013) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, meu pequeno lírio.
Abandonai-vos em meus braços.
Amados, preciso de almas que Me acolham.
Muitos de meus filhos estão hoje longe de Mim...
Abri os corações para o Amor.
Desagravai o Meu Coração que é amargurado pelos vossos pecados.
A humanidade não mais respeita os meus mandamentos.
A escuridão já esta em toda humanidade. Conflitos, mortes e destruição assolam todas as nações.
Amados, não permaneçais parados diante de tanta injustiça.
Rezai, rezai e muito.
Deixo-vos a Minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(22/09/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, sou a Mãe das Dores a Rosa Mística.
Amados filhos rezai em família. A paz só poderá ser alcançada se todos rezarem.
Amados filhos, quanta desobediência para com os meus pedidos.
A humanidade continua a caminhar para auto destruição.
Rezai, rezai muito.
Rezai em família. Rezai nas igrejas e também nos oratórios.
Filhos, sede semelhantes aos santos.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/09/2013) São José dos Pinhais/PR
A paz!
Amados filhos, neste dia mais uma vez convido-os rezar pela paz.
Rezem, rezem, rezem.
Filhos meus o pecado tem afastado muitos de meus consagrados. O ciúme tem sido uma das armadilhas do
maligno.
Filhos meus, não há mais tempo a perder com fofocas e julgamentos. Deveis rezar e pedir perdão de seus
pecados enquanto a tempo.
Estes dias que se avizinham de vós, são urgentíssimos, por isso deveis estar atentos.
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Não venho pedir muito de cada um, só peço que reze e voltem para os braços de Deus.
Se não rezarem como vos peço, o Brasil se assemelhará a outros paises em destruição, como os Estados
Unidos.
Recordai hoje a minha primeira aparição a minha filha Mildred em 1956, pedindo oração pela América e de
modo especial pelos Estados Unidos.
Enquanto os Estados Unidos pensa em crescer em poder (matéria), esquece em crescer na fé, e com isso
vão se afastando do Senhor.
Muitos países tentam se assemelhar aos Estados Unidos, não sabendo que estão correndo o risco de
perderem até a fé em Deus.
Voltem para Deus enquanto há tempo meus filhos.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/09/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz.
Neste dia convido-os mais uma vez a formar grupo de pessoas que rezem nas casas o terço. Rezai pela paz.
Rezai pelas minhas intenções.
A humanidade tem ignorado as minhas profecias ao longo desses anos.
Convertei-vos depressa.
Cada um deve conhecer os seus pecados e lutar para abandoná-los o mais depressa possível.
Sou a Rosa Mística – Mãe das Dores.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(03/10/2013) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Neste dia convido-os a rezarem mais uma vez pelo clero. Rezai, rezai o rosário.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Filhinhos, também peço orações por aqueles que dedicam suas vidas aos enfermos.
Rezai pela paz. Rezai pelas crianças e jovens.
Aguardo todos vocês no próximo dia 12.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/10/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Neste dia convido-os mais uma vez a rezarem pela saúde do Papa Francisco. Rezem, rezem.
Amados, o meu Coração tem sofrido por aqueles filhos que estão se afastando de Deus.
Amo-os muito.
Neste dia quero de modo especial abençoar a todos que estão divulgando estas minhas mensagens.
Dêem bons testemunhos.
Sou a Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/10/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, convido-os a continuarem a divulgar as minhas mensagens de conversão.
Filhinhos, as minhas mensagens precisam ser levadas a sério a começar por vocês que a divulgam.
Meus filhos, é preciso rezar o rosário com devoção e confiança. Continuai a formar grupos de orações em
vossas comunidades para que as minhas mensagens sejam propagadas. Avante meus filhos. Coragem!
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Amados filhos, é preciso que estas Minhas mensagens sejam colocadas em livros e também traduzidas em
varias línguas para que todos saibam que Eu vim ao Brasil trazendo uma mensagem de conversão a toda
humanidade. Rezem pelo Papa Francisco.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/10/2013) São José dos Pinhais/PR
Querido filho, a paz.
Neste dia a Mim dedicado como a Virgem da Conceição, quero Eu vossa Mãe, derramar sobre cada um de
vós a minha benção maternal.
Filhinhos, muito Me alegra em vê - los hoje aqui em meu santuário.
Estarei convosco o dia todo para derramar sobre vós as minhas bênçãos.
Rezem, rezem.
Estou convosco embora não Me vejais.
Queridos, Estou aqui mais uma vez para vos dizer que Eu os amo.
Filhos meus, rezem com amor o rosário em vossos lares. Vivam profundamente as minhas mensagens aqui
já deixadas ao longo desses 25 anos que vim a terra.
Mais uma vez convido-os a estarem Comigo na oração e na comunhão.
Rezem pela saúde do Papa Francisco.
Filhinhos, sou uma Mãe amorosa e ao mesmo tempo preocupada com a vossa família. É preciso rezar
unidos o rosário, caso contrario muitos se perderão pelo caminho. Rezem, rezem.
Muito Me alegra ao ver esta minha imagem da Conceição Aparecida entre vós.
Filhinhos, é preciso se decidir na fé enquanto a tempo. O tempo da graça já é escasso em toda
humanidade.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/10/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz.
Sede pacientes e rezem com devoção o rosário.
Sejam firmes na fé!
Amados, combatei o inimigo com a oração e o jejum. Estai atentos.
Permaneçam na graça do Senhor meus amados filhos e não se disperse por nada deste mundo.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(17/10/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste dia convido-os a oração do rosário pelo clero.
Sem a oração não conseguirão ficar em pé diante da tempestade em que o mundo esta sofrendo com a
descrença.
Amados, é preciso orar com mais entrega e confiança.
Filhos meus, o nosso adversário tenta de todas as maneiras vos afastarem de Mim. Estai atentos para não
caírem nas garras do maligno.
Estou convosco embora não Me vejais. Sedes obedientes aos meus apelos de Mãe.
Estou aqui para guiar-vos até Jesus.
Divulgai com urgência estas minhas mensagens.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
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(23/10/2013) São José dos Pinhais/PR
18 ANOS DA PRIMEIRA MENSAGEM DE JESUS
Meu pequeno lírio, a paz!
Nesta madrugada, o que te direi será importante.
Filho, o perfume da Minha Santa Mãe é o perfume do Seu Amor. É o perfume do Céu que exala no meio de
vós quando Ela vem a terra.
Amado filho, através da Minha Mãe darei um óleo santo para lavá-los de todas as feridas, seja ela do corpo
ou da alma.
Amado, nesta madrugada peço que cessem todo o barulho da capela deste santuário.
Entrai para adoração e não para conversas vãs.
Peço as minhas filhas mais uma vez:
_Vesti-vos decentemente.
Amados, estejam sempre atentos aos meus apelos e os de Minha Santa Mãe a Rosa Mística – Rainha da
Paz.
Amados, continuo de braços abertos a esperar-vos no sacrário. Por que não vindes a Mim?
Amados filhos, não temam as perseguições.
Lembrai-vos não é a vós que eles perseguem, mas sim a Mim.
Aos meus discípulos (sacerdotes):
_ Daí - Me vossas vontades e tereis a paz.
Daí – Me as vossas orações e assim o Céu será aberto.
Ficai a escuta dos Meus apelos.
Amados filhos, a Minha Misericórdia é infinita.
O Meu Sagrado Coração fica triste quando vós desprezais Minha Santa Mãe. Estai atentos?
Não desejo que nenhum se perca.
Orai, orai.
Abandonai-vos inteiramente a Mim.
Oferecei-Me as vossas vontades.
Amado filho, não busqueis consolação nas criaturas, nem apoio, pois não encontrareis.
Sou a paz. Tendes a minha paz.
Amados filhos, quantos avisos já vos dei e quantas vezes tampastes os ouvidos?
Minha Santa Mãe já lhes deu tantas mensagens e sinais, e vós também a ignorastes.
Muitos são aqueles que dizem conhecer-Me, mas enganam a si mesmos.
Amados, o tempo esta escasso.
Sou Eu o Senhor. Não existe outra base Sólida, Eu Sou vossa Rocha, é nesta que vós deveis edificar que
deveis ficar.
Permaneçam quietos...
Amados filhos, Sou o único que pode salvá-los e ajudá-los.
Sou a Esperança que quer ser depositada em cada um de vós.
Amados, o sofrimento que vós passais aqui na terra, aceitai-vos com alegria, receba as ofertas de tua vida a
Mim.
Dar- te – ei o alivio do Céu.
Não te preocupe com teu dia a dia, pois te ajudarei em tuas necessidades diárias.
Amados, reparem vossos erros.
Corrijam – se e preparem suas almas e seus corpos...
Abandonai – vos inteiramente a Mim.
Amado filho, recordai nesta madrugada a Minha segunda aparição a ti em 23 de outubro de 1995 na cidade
de Gaspar/SC...
Agora Me compreendes melhor o porquê apareci a ti...
Vinde e esteja Comigo. Nunca tenhais medo de estar em meus braços.
Estes braços te acolhe com grande amor.
Sede um Comigo!
Os teus sofrimentos consolam os Meus.
Sede feliz em estardes Comigo,

330

Amado filho, o meu Coração é cada vez mais coroado de agudos espinhos.
Amado filho, é necessário salvar almas, principalmente aquelas que não tem tempo para Mim.
Estais disposto a oferecer – Me este sacrifício?
Meu pequeno lírio, conheço teu coração. Daí – Me o vosso tempo e vossas ocupações ficarão mais leves.
Aceitai tudo pelo Amor.
Eu te auxiliarei a fazer o que deve ser feito.
Tereis sempre o abrigo do Meu Coração.
Eu e Minha Santa Mãe , nós estaremos contigo, não te abandonaremos. Vinde, estai em nossos Corações.
Ficai na Minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(24/10/2013) São José dos Pinhais/PR
A paz!
Amados filhos, sei das vossas dificuldades, mais vos peço, não desanimeis.
Rezai o rosário com devoção.
Abri vossos corações à graça de Deus.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Aceitem com carinho o que vos peço.
Não deixem de rezar. A oração também é um alimento para alma.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(29/10/2013) São José dos Pinhais/PR
25 anos de aparições de Jesus
Amado filho, tendes a Minha paz.
Meu pequeno lírio, neste dia recordai a Minha primeira aparição a ti na manhã do dia 29 de outubro de
1988...
Amado , Sou a Misericórdia, Sou o Amor.
Acalentai-vos no Meu Coração.
Amados, exorto-vos; uni-vos na oração aos sábados das 21 hr a 24 hr na companhia dos Nossos Sagrados
Corações. (vigília pedida por Jesus em 2007 para a nação do Brasil)
Orai, orai.
Filho, tu já tens a resposta...
Orai e compreendereis os planos que Eu tenho para esta nação.
Continuem a divulgar estas mensagens que Eu e minha Santa Mãe temos trazido com tanto carinho.
Deixo-vos a Minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(30/10/2013) São José dos Pinhais/PR
Angola
Amados exorta-vos a oração do rosário, nos lares e nas igrejas.
Angola, grandioso e amado país, tu és rico, mais ainda continuas pobre na riqueza de Deus.
Quero instruí-los a buscarem a Deus o mais depressa possível.
Muitos de vós crêem em planos que não são do agrado de Deus.
Meus filhos, o maior Poder esta Naquele que criou o mundo.
Busque o perdão, o arrependimento.
Executem seus propósitos para uma nova formação em Deus.
Livre-se do inimigo.
Amados filhos, busquem a misericórdia e o perdão.
Amados filhos, o Pai vos ama profundamente.
Lembrai-vos de Sua Misericórdia Divina que não os abandona filhos africanos.
Digo mais uma vez aos que Me ama: busquem o perdão.
Não quero vê-los amargurado. Quero vê-los todos compreendidos.

331

Venho pedir a união entre todos.
Sou a Mãe do Amor.
Busquem ser solidários entre todos.
Arrancai os próprios preconceitos e baseiem - se na Bondade Perpetua.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(31/10/2013) São José dos Pinhais/PR
Africa
Sou a Mãe do Amor e da Reconciliação.
Amados filhos, neste dia abençôo todos aqueles que ao longo desses quase 26 anos, testemunharam as
Minhas aparições.
Convertam-se enquanto a tempo.
Comecem a fazer a diferença neste mundo conturbado pelo materialismo.
Aos sacerdotes peço: ajude os fiéis.
Neste dia volto a falar aos meus filhos africanos.
_Amem ao próximo e a si mesmo.
Recordai hoje as minhas aparições neste continente em Aokpe na Nigéria a minha filha Cristiana que na
época do inicio das minhas manifestações era uma pequena criança de 12 anos.
Uma criança frágil mais decidida em dizer sim aos planos de Deus.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Voltai a Deus com amor.
Ide em peregrinações nestes locais onde Deus escolheu para Eu aparecer e deixar ali uma mensagem de
conversão e de esperança.
Rezem, rezem amados filhos.
O Senhor esta para baixar seu braço sobre este continente (África).
A terra vai tremer na Nigéria e no Marrocos. Rezai muito.
Não tenham medo das dificuldades do dia a adia.
Agradeço pela atenção que vocês dão a Mim.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/11/2013) Curitiba/PR
Amados filhos, sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, rezai, rezai.
Não poderei ajudá-los diante das dificuldades se não rezardes.
É preciso que se consagrem ao Meu Coração e ao do Meu Filho Jesus.
Amados filhos, não desanimem, coragem!
Desejo que se preocupem com a vossa alma.
Amados filhos, vivam as Minhas mensagens no seu dia-a-dia.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/11/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, hoje novamente convido-os a rezarem com amor e devoção o santo rosário pela paz no
Brasil.
Abram seus corações para a graça de Deus enquanto a tempo queridos filhos.
Alegro-Me com a presença de cada um hoje aqui em Meu santuário.
Filhos meus, abandonem-se em minhas mãos para que Eu possa levá-los a Deus com segurança.
Filhinhos, divulguem estas mensagens que ao longo desses anos tenho trazido a terra com carinho.
O tempo da graça é agora e não as deixe passar despercebida em suas vidas.
Nos momentos de perigo, chamai por Mim que sou vossa Mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as
Graças.
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Rezai pelo Papa Francisco.
Rezai pelas crianças e jovens.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/11/2013) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, rezai, rezai.
Neste dia convido-os a rezar pelos pecadores. A humanidade continua se afastando de Deus.
Voltai o mais depressa para Deus.
Muitos de vós não estão levando a sério estas minhas mensagens.
Ainda há tempo filhos meus.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, Eu os amo e espero respostas definitivas para um caminho único que é Deus.
Amados, mantenham-se firmes na fé.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/11/2013) Curitiba/Pr
Queridos filhos, a paz!
Amados, perseverem nos caminhos da fé. Não se desviem por nada desse mundo.
Rezem o rosário e como prometi, vão sentir a Minha presença junto de vós. Mais reze com confiança e
devoção.
Filhos meus, neste dia convido-os também a rezarem mais uma vez pela unidade na Igreja. Ainda muitos
grupos estão sendo destruídos, pois o maligno esta se infiltrando neles e põe uns contra os outros.
Amados filhos, consagre seus grupos de oração aos meus cuidados ai sim, Eu a Rosa Mística , os conduzirei
a Jesus com segurança. Permaneçam em oração junto de Mim.
Rezem pelo Papa Francisco.
Rezem pelos sacerdotes e bispos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/11/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste dia convido-os mais uma vez a rezarem pelos sacerdotes, bispos e cardeais.
Amados, não se canse em rezar por eles. Rezem com confiança!
Filhinhos, os sacerdotes precisam muito das vossas orações.
Dêem bons testemunhos.
Rezai também pela paz.
Sou a Rainha e Medianeira de Todas as Graças, a Mãe Rosa Mística.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/11/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, neste dia convido-os a rezarem pelo Brasil.
Amados, não se cansem de rezar e de oferecer sacrifício pela conversão desta nação.
Repito: O Brasil é muito precioso para Mim e é por isso que tenho insistido tanto a oração.
Não esqueça: Vim a esta nação com o intuito de salvar a todos e fazer desta terra um exemplo para as
demais nações.
Sou Maria – Rosa Mística.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(21/11/2013) São José dos Pinhais/PR
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Queridos filhos, convertam-se e abram os seus corações a Deus.
Rezem, rezem para encontrarem a paz em vossas famílias. Sem paz não podereis ser felizes.
Não busquem ajuda naquilo que não pertence a Deus.
Amados, confessem os seus pecados enquanto a tempo.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE SANTO ANTÔNIO
(24/11/2013) São José dos Pinhais/PR
Caríssimos, nesta noite quero lhes dizer o quanto é importante as vossas orações pelos sacerdotes.
Cuidado para não se distrair quando rezardes.
O nosso adversário esta a espreita e tenta desviá-los do caminho do Senhor.
Fazei penitencia pelos sacerdotes. Muitos deles estão caindo no inferno, rezai muito por eles.
Não muito longe a Igreja nesta nação sofrerá também grandes martírios.
Caríssimos ainda não é o tempo de Eu revelar o porquê escolhi esta data para aparecer.
Ame a Celeste Comandante, Maria Santíssima. São poucos os seus filhos que a amam de verdade.
Viva este momento de graça que o Senhor lhes concede já sendo os últimos para a humanidade.
Irmãos, o Senhor está a derramar graças especiais para aqueles que estão a colaborar para que estas
mensagens cheguem ao maior numero possível de seus irmãos.
Maria Santíssima já os avisou que as graças já são escassas.
Agradeço de coração a todos que guardam com amor esta data e que participam deste momento de
benção.
(neste momento Santo Antônio passou um recado para alguns ali presente)
Venham preparados com a confissão no próximo dia 24 de novembro.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Paz e bem.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/11/2013) Itajaí/SC
Queridos e amados filhos, nesta noite convido-os mais uma vez a rezarem pelo Papa Francisco. Rezem,
rezem.
Amados,compreendam que o tempo para conversão esta se esgotando.
Filhinhos,é preciso colocar em praticas estas minhas mensagens.
É preciso que elas sejam divulgadas no mundo todo.
Os meus filhos de outros países, precisam saber que Eu a Mãe de Jesus estou aparecendo de forma
extraordinária aqui na terra de Santa Cruz.
Estas minhas manifestações precisam ser levadas a sério a começar por vocês amados filhos.
Aqui chorei por dois anos, chamando os meus filhos através de minhas lágrimas a uma sincera conversão.
Já não choro mais nas minhas imagens espalhadas pelo mundo desde 2006. Prestai atenção! Não se deixem
enganar pelo maligno. Peçam discernimento ao Espírito Santo.
Convertam-se amados filhos enquanto há tempo.
Amo muito esta cidade. Não esperem o grande sinal para voltar para Deus, pois para muitos será tarde
demais.
Torno a repetir: O Brasil também sofrera por causa da desobediência para com as minhas mensagens
desde 1936 em Pesqueira, quando apareci para Maria da Conceição e Maria da Luz; hoje ja Comigo no
Paraíso.
Maria da Luz ja em vida, o Senhor a concedeu inumeras graças por meio de suas orações. Logo será
reconhecida como serva de Deus.
Horrorosos e tenebrosos castigos estão por vir para esta nação.
Ajudem esta mãe a salvar almas para Deus enquanto há tempo.
Convertam-se, convertam-se.
Sou a Rainha da Paz - Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/11/2013) Itajaí/SC
Amados filhos, recordai hoje a minha aparição a Catarina Labouré em Paris no ano de 1830.
Filhinhos, convido-os mais uma vez, a fazer uso da medalha que fiz a conhecer a Catarina naquela manhã
de sábado.
Filhos meus, segure em minhas mãos para que Eu possa sempre guia-los.
Amado filho, vede estes raios que ainda desprende de minhas mãos?
Estes raios são os símbolos das graças que Eu alcanço de Meu Divino Filho para toda humanidade. Minhas
mãos estão cheias de graças especiais amados filhos!
Sou a Medianeira de Todas as Graças, Estou aqui pronta para derramar copiosas graças sobre todos os
meus filhos que aqui vierem. Amados filhos, venham com confiança. Orem minhas crianças para que
nenhuma graça seja desperdiçada.
Filhos meus, rezem o rosário em família. Aqueles que rezarem o rosário, receberão graças em abundância.
Propagai a devoção do rosário.
Rezem pelos sacerdotes e bispos.
Rezem pelas crianças e pelos jovens. Não se canse de rezar amados filhos.
Sou a Mãe do Amor e da Confiança.
Trazei junto de si a Minha medalha milagrosa. Acreditai firmemente no poder desta medalha.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(28/11/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, rezai pela paz.
Peço aos meus filhos desta nação que amem a Deus sobre todas as coisas.
Neste dia quero Eu vossa mãe a Rainha da Paz, convidá-lo a estar Comigo em oração por aqueles meus
filhos que agora estão se desviando do caminho do Senhor.
Rezai, rezai meus filhos.
Grande é a minha preocupação por vós e por vossos filhos.
O nosso adversário age de varias formas para desviá-los do caminho do Senhor.
Eu estou aqui e desejo que compreendam o sentido desta minha vinda a este local. Estou aqui para
protegê-los e mostrar o verdadeiro caminho do Senhor.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/12/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz.
Filhinhos, permanecei atentos ao meu chamado.
Rezai, rezai meus filhos pela paz em vossas famílias. Se não rezardes a paz não virá.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, cada vez a humanidade aproxima-se de momentos de grande sofrimento. Desejo a salvação de
todos.
Permanecei firmes na fé.
Rezai em família.
Rezai pelos sacerdotes e pelas vocações.
Rezai pela saúde do Papa Francisco.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR
(06/12/2013) São José dos Pinhais/PR
Amado, não vos esqueçais que Eu o Senhor permaneço junto de vós a todo o momento...
A humanidade será abalada com grandes descobertas da ciência e muitos perderão a fé.
Orai, orai muito para não serdes pego de surpresa.
Deixo-vos a Minha Paz.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/12/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sem oração não poderei ajudá-los.
Começai a rezar hoje mesmo o rosário.
Hoje mais uma vez convido-os a se abrirem a Deus. Não guardem magoas em vossos coraçãozinhos,
perdoem o próximo. A graça é para todos filhinhos!
Estou aqui para conduzi-los a Jesus.
Mais uma vez peço-vos unidade entre os movimentos e grupos de orações.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/12/2013) São José dos Pinhais/PR

Amados filhos, é com grande alegria que agradeço a presença de cada um de vós aqui em Meu santuário.
Sou a Imaculada Conceição a Rosa Mística.
Fico feliz por encontrá-los em oração.
Agradeço por depositarem aos pés da Minha imagem tantas rosas.
Saiba que cada uma delas, será transformada em preces diante do Altíssimo.
Amados, Deus escolheu esta cidade para que Eu a Rosa Mística, pudesse vir do Céu para trazer todas as
graças necessárias que vocês meus filhos necessitam.
Neste momento de graça desejo a todos vocês muita paz.
Rezem, rezem.
Filhinhos, não adormeçam na fé. O inimigo quer vê-los adormecido.
Peço cada vez mais respeito para com este local.
Dêem bons testemunhos ao próximo.
Continuai a formar grupo de pessoas que rezem o terço nas casas.
Rezai pela saúde do papa Francisco.
Rezai pelos sacerdotes e pelas vocações religiosas.
Deixo sobre vós a minha benção maternal.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Obs. Neste dia Nossa Senhora apareceu como a Rosa Mística e trouxe em seus braços o Menino Jesus
vestindo uma túnica amarela cor de ouro.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/12/2013) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, oração e penitencia vos peço neste dia.
Filhinhos, perseverai em vossas orações.
Amados, vocês só vencerão se estiverem firmes na fé.
Rezai, rezai com confiança e amor o rosário.
Neste dia de graça, quero Eu vossa Mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças, abençoá-los e
dizer-lhes que Eu os amo muito.
Sou Maria a Mãe de Jesus e também vossa.
Rezem em família.
Quero ajudá-los e consolá-los neste momento que a humanidade passa por não terem a verdadeira paz
que é Jesus em seus corações..
Desejo que renovem a cada dia, a consagração ao Meu Imaculado Coração.
Consagre vossas famílias ao Meu Imaculado Coração.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/12/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, convido-os hoje a rezarem com amor e confiança o rosário pela unidade na Igreja e pela
conversão dos meus filhos prediletos (sacerdotes).
Meus filhos sacerdotes, pregai com amor e coragem o Evangelho do Meu Divino Filho.
Filhos prediletos, convido-os a se consagrarem ao Meu Imaculado Coração. Tende confiança e obediência a
esta Mãe.
Continuem firmes meus queridos sacerdotes. Rezai o rosário com amor!
Amados filhos, rezai e fazei jejum pelo vosso pároco.
Ajude-os a serem santos. Cuidado ao falar mal deles.
Rezai pela saúde do Papa Francisco.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Com muito amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DO ARCANJO GABRIEL
(14/12/2013) Ponta Grossa/PR
Caríssimos, venho do céu nesta tarde a mando da Celeste Rainha dos Céus para estar junto de vós.
Hoje a vossa Mãe se alegra, pois os seus planos para esta cidade esta se concretizando com a presença de
cada um aqui.
Persevere em vossas orações...
Vidente:
São Gabriel diz que é para por aqui na gruta uma imagem sua e também que providencie uma coroa para
coroar a imagem de Nossa Senhora das Graças que aqui esta.
Obs: logo após a aparição do Arcanjo a vela que estava acessa dentro da gruta se apagou.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(19/12/2013) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, não desanime diante das dificuldades.
Estou junto de cada filho e intercedo por cada um diante do meu Jesus.
Amados filhos, o maligno quer separá-los uns dos outros. Estejam atentos. Rezem, rezem, rezem.
Amados filhos, sejam anunciadores da benção e da boa nova.
Rezem em família o rosário tão pedido nestas aparições.
Filhos, mais uma vez vos falo: Proclamem a vitória em suas vidas.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/12/2013) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste dia convido-os a rezarem pelos meus sacerdotes.
Dêem bons testemunhos a eles.
Rezem com confiança o rosário pela conversão de meus filhos prediletos.
Amados filhos, o inimigo tenta de todas as formas desviar os sacerdotes do caminho do Senhor.
Rezem com fé por eles. Não desanimem, rezem.
Reze também pelo Papa Francisco. Muitos estão criticando-o, é preciso rezar por ele.
Pessoas próximas a ele tentam o atacar.
Reze também pela viagem do Papa a Terra Santa.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/01/2014) Itajaí/SC
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Queridos filhos, a paz!
Hoje de modo especial quero Eu vossa Mãe, exortá-los a oração pelo Brasil.
Eu Maria Rosa Mística - Rainha da Paz, quero salvar o Brasil com a vossa ajuda filhinhos.
Deste local , quero neste dia abençoar o Brasil e dizer-lhes que Eu os amo muito.
Filhos meus, rezem o rosário diariamente. Jamais Eu os deixarei órfãos.
Não tenham medo das dificuldades.
O Senhor Me envia a São José dos Pinhais, para ajudá-los a encontrar o verdadeiro caminha da salvação.
Filhinhos estejam prontos, pois dias difíceis se aproximam.
Oração, sacrifício e penitencia vos peço mais uma vez. São poucos os que estão fazendo.
Amados, rezai pelos sacerdotes e religiosos.
Continuo a lançar uma semente de esperança, amor e caridade entre vós. Regai com muita oração.
Filhos meus, mais uma vez falo: - Se vós desejais a paz, então rezai pôr ela.
Se desejardes a conversão de um membro de vossa família, rezai com confiança e depositai toda esperança
no Meu Imaculado Coração.
Tende coragem. Enchei-vos de ânimo amados filhos.
Convido-os com carinho a continuarem a rezar pelo Papa Francisco.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(04/01/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Neste primeiro sábado do ano, convido-os mais uma vez rezarem pela paz no mundo. A paz não pode ser
alcançada pelo caminho da desunião. É preciso unir-se em oração filhos meus.
Continuai a formar grupos de pessoas que rezam o terço nas casas.
Continuem a divulgar estas Minhas mensagens.
Rezai pelos sacerdotes e pela santificação das famílias.
Rezai pelo Papa e pelas crianças.
Estai atentos aos Meus apelos. Sou vossa Mãe a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Sou vossa Mãe e Estou aqui para encorajar-vos.
Rezai a fim de que todos os Meus planos se realizem.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/01/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, convido-os a continuarem a rezarem pela Igreja de modo especial pelo papa Francisco.
Rezem, rezem.
Filhos meus, peço mais uma vez que intensifique vossas orações pelos meus filhos prediletos (sacerdotes).
O demônio cada vez mais esta furioso com eles e tenta afasta-los de perto de Mim.
Rezem pelos sacerdotes para que eles comecem a rezar o rosário.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/01/2014) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Filhinhos, Estou aqui mais uma vez para vos dizer que Eu os amo.
Rezai Comigo pela paz nas famílias. Rezem, rezem.
(neste momento Nossa Senhora pede que seja distribuída pétalas aos fiéis que Ela ira abençoar em
seguida).
Amados, mais uma vez agradeço a presença de cada um de vós aqui em Meu santuário.
Neste dia transcorrido em oração, convido-os a continuarem a rezar pela saúde do Papa Francisco. Dias
difíceis se aproxima para ele.
Filhos meus, são poucos os que estão colocando em pratica os meus pedidos.
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(Nossa Senhora pede que sejam colocados os objetos de devoção sobre o altar que Ela vai abençoar e
alguns Ela ira perfumar).
É preciso rezar filhinhos. Muitos de vocês não estão rezando. Amados, quando sentires fraco na oração,
rezai em grupo. O inimigo está à espreita.
Amados, estou junto de vós embora não Me vejais.
Com carinho deixo gravado nesta pétala a minha imagem conforme Me apresento hoje nesta aparição.
Filhos meus, Pierina Gilli (primeira vidente da Rosa Mística) se encontra Comigo hoje no Céu, e se alegra
com a presença de cada um de vós hoje aqui.
Filhinhos, dêem bons testemunhos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/01/2014) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, neste dia convido-os a rezarem pela conversão de meus filhos prediletos, os sacerdotes.
Também os convido a rezarem pelos bispos e também pelos religiosos e religiosas.
Filhinhos, busquem a rezar com amor e pela fé vocês terão a vitória.
Não deixe de rezar o rosário diariamente.
Ensinem aqueles que não saiba rezar.
Rezem diante as dificuldades.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/01/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Neste dia mais uma vez peço-vos para serem humildes para com Deus.
Filhos meus, a doçura é virtude dos fortes, nunca esqueçam disso.
Filhos meus, é preciso rezar. Rezem, rezem.
Amados, consagra toda a sua vida e exercícios para o bem da Igreja do Meu Divino Filho Jesus.
Recordai hoje Comigo a minha aparição a Marieta Beco em Banneux/Bélgica.
Tomai como exemplo as atitudes de Marieta Beco: obediência, oração e penitencia.
Aqui também desejo que as minhas mensagens sejam levadas a sério.
Sou a Mãe dos Pobres a Rosa Mística.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(16/01/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, através destas mensagens estou a abençoar o mundo todo, semeando sementes de amor e
de paz.
Filhinhos, viva estas mensagens no dia a dia.
Dêem bons testemunhos.
Atendei aos pedidos desta Mãe.
Rezai pelas crianças e jovens.
Sou a Rainha da Paz.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR
(20/01/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia convido-os a orar com confiança junto de Mim.
Amados, cuidado com os desejos desse mundo. Vocês podem se arrepender mais tarde.
Cuidado com os pensamentos mundanos.
Muitos estão a sofrer por causa deles nesse e no outro mundo.
Orai, orai para afastar-se do caminho do pecado.
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Muitas almas estão se condenando com as delicias desse mundo.
Amados, se queres entrar na vida eterna, guarda os Meus Mandamentos.
Sou Jesus Nazareno.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(23/01/2014) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, mais uma vez convido-os a rezarem com amor e devoção o santo rosário pela paz no Brasil.
Se não rezarem esta nação não terá paz.
Abram seus corações para a graça de Deus enquanto a tempo filhos meus.
Sou sua Mãe e estou junto de vós.
Minhas crianças, abandonem-se em minhas mãos para que Eu possa levá-los a Deus com segurança.
O tempo da graça é agora e não as deixe passar despercebida em suas vidas.
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Rezai pelo Papa Francisco.
Rezai pelas crianças e jovens.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(30/01/2014) Curitiba/PR
Amados filhos, neste dia convido-os a oração e a penitencia.
Não esqueçais das minhas mensagens donde os convido a rezar pela Igreja do Brasil.
Os meus filhos prediletos precisam de amor e de oração. São poucos os que rezam pelos sacerdotes. Rezai,
rezai.
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos vivam as minhas mensagens.
Continuai a divulgá-las aos vossos irmãos. Não desanimeis pequenos filhos. Coragem!
Não tenhais medo dos obstáculos, Eu estou convosco. Rezai, rezai.
Abençôo-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/02/2014) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, neste dia convido-os a abrir vossos corações ao Amor de Deus.
Filhinhos, a humanidade continua se distanciando de Deus.
Rezai pela conversão da humanidade.
Filho meu, ouvi Meu Jesus. Oferecei um pouco de sacrifício pelos pecadores e também pelas almas do
purgatório.
Filho meu, rezai pelas almas do purgatório.
Filho, reparai o Coração do Meu Divino Filho Jesus palpitante de amor por esta humanidade.
Também reparai as Santas Chagas de Jesus que continua aberta pelos pecadores.
Continuai a rezar pelas crianças e jovens.
Rezai pelos sacerdotes e bispos.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/02/2014) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus , peço-vos que não vos preocupeis com os vossos problemas. Estou convosco. Sou vossa Mãe a
Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, continuai a rezar pelas minhas intenções.
Amados, afastai-vos daqueles que só falam mal do Papa.
Amados, na oração sereis capazes de compreender o que vos falo.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/02/2014) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos meus, Sou vossa Mãe a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Neste dia convido-os mais uma vez a rezarem pela paz em vossas famílias.
É com a oração que vocês meus filhos vencerão o maligno.
É preciso rezar sem cessar.
Rezem diante as dificuldades do dia-a-dia.
Rezai as orações que ao longo desses anos lhes ensinei aqui.
Amados, é com alegria que abençôo estas pétalas. Leve as para vossos lares e a usem para fazer chá. Se
desejares distribua aos vossos irmãos estas pétalas.
Também os convido a rezarem pela saúde do Papa. Rezai amados.
Rezai pelas crianças e jovens.
Rezai pelos sacerdotes e também pelas vocações religiosas.
Convido-os com carinho a trabalharem nesta obra (santuário).
Amados filhos, não se desespere diante os sacrifícios. Estou com vós embora não Me vejais.
Sou vossa Mãe e estou aqui.
Amados, neste dia convido-os por um mês a rezarem pelas almas do purgatório. Rezem o rosário, o terço
do Amor, o rosário da Chama do Amor ao Meu Imaculado Coração e também ofertai missas para as almas.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/02/2014) São José dos Pinhais/PR
26 ANOS DAS APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
É com o Coração cheio de alegria que Me faço presente mais uma vez no meio de vós.
Amados filhos, convido-os neste dia a se unirem em oração Comigo pela paz do mundo.
Convido-os amados, a continuarem a rezar pela saúde do Papa. Seus adversários estão tentando tira-lo do
acento de Pedro. Por isso é necessário rezar e muito.
Filhinhos, neste dia recordai Comigo a minha primeira aparição a este filho na cidade de Itajaí em 1988. Foi
uma tarde nublada mais com muitas benções sendo derramadas sobre esta nação.
Hoje mais uma vez derramo sobre este país uma chuva de graças.
Sou a Mãe do Amor, a Mãe da Graça.
Filhinhos, não se desesperem diante as dificuldades.
Rezai, rezai amados.
Estou aqui junto de vós embora não Me vejais.
Estou aqui para mostrardes o caminho da santidade.
Não se disperse enquanto estou junto de vós aqui neste santuário.
Meditai estas mensagens que ao longo desses 26 anos tenho trazido a vós por meio deste filho.
Filhinhos, rezai, rezai em vossos lares o rosário para encontrardes a paz tão pedida por Mim nestas
aparições.
Amados, colocai em pratica todas estas mensagens.
Rezai pelas crianças e jovens. Todas elas necessitam de vossas orações.
Neste dia derramo a Minha benção maternal.
Pai, Filho e Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/02/2014) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Amados a humanidade continua cega espiritualmente.
Muitos de meus filhos continuam se afastando de Deus.
A ciência tem colocado muito deles em duvida com a existência de Deus.
Rezai meus filhos. Afastai-vos de todo mal.
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Rezai por aqueles que continuam a divulgar estas minhas mensagens.
Rezai pelos peregrinos que vão a Medjugorje. Muitos visitam aquele local na esperança de Me ver ou até
mesmo presenciar algum sinal.
Muitos saem de lá decepcionado por não testemunhar nenhum sinal sobrenatural.
Cuidado! Não busque sinais. Rezai com o coração e Me vereis com os olhos da fé.
Também vos peço orações pelos videntes de Medjugorje para que os meus planos para aquela paróquia, se
concretizem com este Papa.
Rezai pelos sacerdotes e bispos que visitam Medjugorje para que eles dêem bons testemunhos em suas
paróquias e dioceses.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/02/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, não vos esqueçais de rezar pelas minhas intenções e também pelas almas do purgatório.
Amados filhos, estai atentos aos meus apelos.
Filhinhos, neste dia convido-os a rezarem por todos os peregrinos que visitam o Meu santuário em
Nsimalen na África.
Escolhi este local para mostrar aos meus filhos de Camarões o Meu Amor de Mãe também a minha
preocupação pelas vocações religiosas.
Rezai amados o rosário.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/02/2014) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, venho do céu mais uma vez para encorajar-vos a rezar com mais animo o santo
rosário.
Amados filhos, é preciso rezar para que a obra do Senhor aconteça nesta nação.
A igreja do meu Divino Filho continua a passar por divisões.
Aos meus filhos prediletos, convido-os a perseverar em seu ministério.
Filhos prediletos, é preciso rezar. Não guarde magoa em vossos corações.
Sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/03/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Convido-os a rezar pela paz do mundo.
Quero dizer-vos que a paz do mundo continua em crise.
Rezai, rezai, rezai muito meus filhos!
Filhinhos, estai atentos aos sinais dos tempos!
Estou aqui para vos ajudar. Não vim do céu por brincadeira.
Acolhei o que vos peço com amor.
O tempo que vos resta é curto.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR
(04/03/2014) São José dos Pinhais/PR
Filho meu, sede-Me sempre fiel.
Amados, neste dia reparai com vossos sofrimentos e orações, o Meu Coração ferido e esmagado pelas
ofensas que Me chegam nestes dias de festas profanas que é o carnaval.
Reconciliai-vos Comigo enquanto há tempo.
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Depois de tanto beberem e se divertirem em bailes profanos, agora tentam apagar as culpas praticando os
abortos...
Oh, quão grande é a Minha dor.
O meu Coração esta dilacerado e esmagado por mulheres e homens sem amor no coração.
O crime de aborto atrai sobre vós a Minha justa ira...
Este é o grito que solta deste Coração que tanto vos ama.
Dias difíceis e de terror também se aproxima para esta nação.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/03/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Neste dia convido-os mais uma vez a rezar em família. Sem oração não há paz entre vocês.
Comecem hoje mesmo a rezar.
Amados, neste tempo de quaresma o Meu Coração sangra ao ver o quanto é grande a pratica de aborto.
Ajudai-Me na minha angustia.
Estas minhas mensagens deve chegar aos ouvidos de toda a humanidade.
Esta nação precisa se tornar adoradora de Deus e não de satanás.
Filhinhos, chega de tantas ofensas ao Meu Filho Jesus.
Dizei não as praticas do mau.
Não só pratiqueis a caridade na quaresma e sim todos os dias do ano.
Levantai, despertai amados filhos.
Sou a Rosa Mística, a Virgem das Dores.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/03/2014) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Recordai Comigo mais uma vez a Minha aparição a minha filha Amélia em 1930 com o titulo das Lágrimas.
Filhinhos, não deixem de rezar diariamente o terço das lágrimas. Com este terço vocês receberam inúmeras
graças de meu Divino Filho.
Amados, desejo guiá-los até meu Jesus.
Rezem, rezem, rezem.
Os sacerdotes que difundirem este terço das lagrimas, terão seus trabalhos produzindo frutos e o amor por
sua vocação (ministério) aumentará.
Sou a Mãe das Dores – a Rosa Mística.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/03/2014) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, sou a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Hoje estou muito feliz por vê-los reunidos aqui em oração.
Amados, venho hoje para encher-vos de coragem e dizer-vos mais uma vez que a vitória é garantida para
aqueles que fazem à vontade de Deus.
Agradeço pelas orações já desde cedo!
Agradeço aos meus filhos por toda bondade de seu coração por serem obedientes aos meus apelos nestas
aparições.
Muito Me alegra ver o monumento ao Anjo Itanael concluído.
Quando vieres a este santuário, não deixe de rezar diante da imagem deste Anjo que Deus escolheu para
fazer parte do Coro das Virtudes.
(neste momento Nossa Senhora abençoa a imagem do Anjo Itanael)
Convido-os a fazerem com alegria a novena da “Bendita...”
Esta novena inicia no dia 24 de março e termina no dia 24 de dezembro.
É em honra a Minha gestação.
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Jaculatória:
Bendita seja a Santa Imaculada Conceição da Virgem Maria Mãe de Deus.
Rezem 24 vezes esta jaculatória acompanhada cada vez com uma Ave Maria a cada frase.
Amados, é preciso olhar para o alto e deixar que Deus tome conta de vossas famílias.
Continuai a rezar pelas crianças e jovens.
Rezai pelo Papa e seus ministros.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/03/2014) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhinhos!
Hoje de modo especial quero Eu vossa Mãe, exortá-los a oração pelo Brasil.
Rezem o rosário por esta nação.
Sou a Imaculada Conceição - Rainha da Paz.
Amados, quero salvar o Brasil com a vossa ajuda.
Eu sou a Mãe de cor negra, a Rainha do Brasil.
Oração, sacrifício e penitencia vos peço.
Filhos meus, continuo a lançar uma semente de esperança, amor e caridade entre vós. Regai com muita
oração.
Filhinhos, se vós desejais a paz, então rezai pôr ela. Se desejardes a conversão de um membro de vossa
família, rezai com confiança e depositai toda esperança no Meu Imaculado Coração.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/03/2014) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou Maria Rosa Mística a Rainha e Medianeira de Todas as Graças!
Hoje os convido a oração pelo Papa Francisco.
Rezem, rezem, rezem.
Aos meus filhos catarinenses peço-vos reparações pelo descaso para com as coisas do Céu. Não julgueis
para não serem julgados.
Como Mãe, perdôo facilmente a cada um.
Derramo sobre vós a minha benção maternal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/03/2014) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Refugiai-vos em meu Imaculado Coração.
Amados, tende confiança em Mim. Sou a Mãe de Jesus e também vossa.
Filinhos, venho do Céu para ajudá-los a serem felizes.
Comecem a viver a Palavra de Deus no dia a dia.
Filhos meus, é preciso afastar-se daqueles cuja boca só semeia discórdia.
Eles são usados pelo inimigo para levar a guerra. Cuidado!
Não se cansem em rezar. Sem oração não posso ajudá-los.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(24/03/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, é com alegria que venho do Céu neste fim de tarde para convidá-los a rezarem com mais
entrega.
Não deixe de rezar, seja um terço ou um rosário.
É preciso rezar com confiança e devoção.
Sou a Mãe do Amor a Rosa Mística.
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Filhinhos, neste dia recordem a minha primeira aparição no Rincão de São José.
Oração, penitencia e santidade vos peço hoje.
Amados, caminhai Comigo que sou vossa Mãe Imaculada.
Muito Me alegra com o “sim” dos meus filhos de Taquari e região para com as minhas aparições nesse
local.
Os sinais não foram muitos, mais o amor e a confiança para Comigo bastou para que o Senhor realize – se
grandes obras naquele local tão desprezado por muitos.
Desejo vê – los santos.
Pouco tempo vos resta para a conversão filhos meus.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/03/2014) Itajaí/SC
Filhos meus, a paz.
Neste dia convido – os a rezarem pela paz em vossas famílias.
Rezem unidos!
Torno a repetir: sem oração não obterão vitórias e nem paz.
Deixai que as minhas mensagens produzam frutos em vossos corações.
Não rejeiteis os meus apelos.
Sou a Mãe do Amor a Rosa Mística.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/03/2014) Itajaí/SC
Filhos meus, a paz!
Amados, abandonai-vos totalmente a Mim que Sou vossa Mãe.
Sou a Rainha das Famílias a Rosa Mística.
Filhinhos, é preciso rezar para que a paz uma os vossos corações.
Estejam atentos filhos meus, para não desprezar o espírito de oração.
Filhinhos, toda vez que forem ler as minhas mensagens, lembrem – se do Meu Amor por cada um de vós.
Sedes fiéis aos meus apelos, perseverantes, ativos ao meu chamado de Mãe.
Amados, procurai o que de necessário for para a vossa salvação.
Também os convido a rezar pelos sacerdotes.
Rezem, rezem, rezem.
Dêem bons testemunhos a eles.
Muito Me entristece quando vejo um fiel desviando um sacerdote do caminho do Senhor.
É preciso rezar e reparar enquanto há tempo.
Amados, é preciso viver firmes na direção que Eu a Rosa Mística vos apontei.
Não vos deixeis ficar pobres na espiritualidade.
Deixai de servir o mal e fazei o bem.
Muitos dizem: - o padre também fez ou também provocou.
Mais vocês já tinham a consciência de que o padre era fraco, por isso o ajudaram a cometer tais erros.
Cuidado!
Quem desvia um sacerdote do caminho do Senhor, não terá dias felizes se não for reparado com amor e
oração.
Não dêem ouvidos a boatos e conversas do inimigo.
Eu vossa Mãe vos ajudarei.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE SÃO MIGUEL ARCANJO
(26/03/2014) Itajaí/SC
Caríssimos eu Miguel príncipe do exercito Celeste, vos convido a rezar pela Igreja de Cristo.
Sedes fortes e firmes na fé.
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Amados, os que se afastarem da oração não conseguirão suportar o que esta por vir. Não fiqueis afastados
da oração e da comunhão (Eucaristia).
Escute o que o Céu tem a vos falar nesses anos.
A igreja de Cristo tem a sofrer alguns escândalos e também por martírios...
Usai o rosário da Celeste Comandante, como arma de combate.
Amado, recordai hoje a minha primeira aparição a ti em 26 de março de 1996 aqui em Itajaí.
Naquela tarde mostrei o quanto Deus os ama...
O quanto Maria Santíssima se preocupa por esta humanidade.
Também mostrei a espada de fogo e o cálice quase transbordante de óleo com sangue.
Esse é o tempo da espada.
Tempo de provação, amargura e de dificuldades.
Esta por vir o tempo do cálice...
Rezai enquanto há tempo.
Qual o valor que vocês estão dando os recados de Maria?
Ainda são muitos os que estão ignorando suas mensagens e aparições.
Muitos de vós ainda continua cegos e num mar de lama (pecado).
Quantas maravilhas o Senhor já concedeu por meio de Sua Filha Maria ao mundo?
Rezai.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/03/2014) Itajaí/SC
Amados filhos, a paz!
Filhos meus, continuem a rezar o rosário, seja sozinho, em família ou em grupo.
Continuem a rezar e serão transformados no amor de Deus.
Também na oração vocês encontrarão proteção e respostas para varias perguntas já feitas a Mim.
Filhinhos, é preciso que vocês façam adoração ao Meu Filho Jesus.
Em muitos sacrários Ele esta abandonado, mais agora que os sacrários foram postos de lado em muitas
igrejas.
É preciso rezar e muito.
Sedes firmes na fé.
Cuidado! O inimigo tenta enganá-los de varias maneiras.
Dêem bons testemunhos.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(03/04/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia, quero Eu vossa Mãe Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças; convida-los
a rezarem Comigo mais uma vez pela paz em vossas famílias.
Filhos meus, é tempo de graças por meio de minhas mãos Imaculadas.
Amados, não deixe de rezar pelo clero do Brasil. Rezem, rezem.
Queridos filhos, continuai a fazer com que estas mensagens cheguem a outros paises.
Coragem! Tende confiança meus filhos.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/04/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Convido-os a rezarem por aqueles que não amam a Deus.
Por aqueles que preferem servir ao mundo do que o Criador.
Filhos meus, nesta quaresma é preciso orar e vigiar mais, pois as armadilhas do maligno têm pegado muitos
desprevenidos. Por isso continuai a rezar e vigiar.
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Repito mais uma vez: – quando se ama, esse amor resplandece na face e contagia os que estão em vossa
volta. É preciso amar filhinhos, sem interesses.
Deus é amor e seu amor é infinito.
Convido-os a jejuarem mais vezes em honra as Santas Chagas de Jesus.
Sou Maria Rainha da Paz a Mãe Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/04/2014) Curitiba/PR
Filhos meus, a paz!
Neste dia convido-o a rezar pelo centro-oeste do Brasil.
Minhas mensagens não têm sido levadas a sério.
Mais Eu como mãe bondosa, mesmo assim olho com compaixão para cada filho meu.
Rezai, rezai meus filhos.
Queridos filhos, continuai a rezar pelo Papa Francisco e todos que estão a sua volta.
Cuidado com pessoas que falam mal dos sacerdotes usando o nome de Deus. Rezai por elas!
O Senhor vai intervir no seu tempo.
Repito: um fato acontecido na capital da nação, chamará atenção de muitos.
Sou a Imaculada Conceição, mãe e Rainha do Brasil.
Neste dia recordai as minhas primeiras lacrimações na cidade de Itajaí no ano dia 1995.
Quantas benções e sinais lá deixados!
Não desperdicem esse tempo de graça em que a humanidade ainda vive.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/04/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Filhinhos, permaneçam na graça de Deus rezando com confiança o rosário e as orações que ao longo desses
anos Eu vossa Mãe lhes ensinei.
Filhinhos, gostaria que vocês se preparassem para vir nos cenáculos aqui em meu santuário. Confessem e
façam novenas preparatórias para que este dia seja inesquecível para cada um de vós. Os meus Anjos irão
ajudá-los nesta tarefa.
Não esqueçais, traga o terço e flores para ornamentar a minha imagem.
Neste dia da minha primeira aparição em Tre-Fontane/Itália, quero Eu vossa Mãe Rainha da Paz, abençoalos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/04/2014) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Neste inicio de noite quero Eu vossa Mãe Rainha do Rosário, convida-los a oração do rosário. É preciso
rezar amados filhos. Sem oração vocês não obterão vitória no dia a dia.
A oração vai ajudá-los a estar mais perto de Mim que sou vossa Mãe.
Não deixe de rezar em vossos lares.
Rezem também no ambiente de trabalho.
Convido-os também a rezarem por estes que estão aqui.
Se os jovens correm perigos, é porque ainda falta pessoas para rezar por eles.
Nesta quaresma foram poucas as pessoas que desejaram fazer penitencia pelas Chagas de Meu Jesus.
Amados filhos, é com amor que venho do Céu para estar com vocês neste dia. É preciso ser humildes e
portadores da paz em vossos lares.
Continuem a dar bons testemunhos deste santuário.
Rezem pelo Papa Francisco.
O Brasil dentro de pouco tempo terá mais dois novos beatos.
Rezem pelos sacerdotes e suas intenções.
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Rezem pelas crianças e jovens.
Muito Me alegra em vê-los hoje aqui em Meu Santuário.
Amo-vos.
Com todo Meu amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Ps.neste dia Nossa Senhora deixou gravado em uma das pétalas a sua imagem com a do vidente junto.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(17/04/2014) Curitiba/PR
Filhos meus, mais uma vez venho do céu pedir que continues a rezar pelas crianças e jovens.
Sou a Mãe do Amor, a Rainha da Paz.
Amados filhos, atendei o que vos peço.
Rezem e assim estarão protegidos contra as ciladas do maligno.
Medo e terror assombram a Europa se não rezarem.
Filhinhos é preciso rezar para que a obra do Senhor aconteça nesta nação. A Igreja do Meu Divino Filho
continua a passa por divisões...se ela não se unir com os movimentos que há em seu interior, os
fundamentos da Sede ira se abalar.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(18/04/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Queridos filhos, neste dia de oração, convido-os a rezar por aqueles que são perseguidos em falar o Nome
de Jesus e também o Meu Nome.
Amados filhos, quero que continuem a rezar em grupo. Rezem em família.
Quero ajudá-los e consolá-los neste momento em que a humanidade passa por não terem a verdadeira paz
que é Jesus em seus corações.
Filhos meus, não deixe de renovar a cada dia, a consagração ao Meu Imaculado Coração.
Consagre vossas famílias ao Meu Coração.
Rezem, rezem, rezem.
Sou a Rosa Mística – Mãe das Dores.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/04/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Convido-os mais uma vez a rezar em família.
Neste dia convido-os também a rezar pelos meus filhos do Equador.
Recordai as minhas manifestações no século passado, na capital do Equador a começar para algumas
crianças do colégio jesuítas quando da Minha imagem das Dores, movi os olhos e derramei lágrimas.
Quanta alegria Me trouxe aqueles jovens.
Hoje volto a insistir a oração pelas crianças e jovens.
Amados, o inimigo já se acha vitorioso. Ele tenta se alimentar dos corações das crianças, dando a elas jogos
de violência e também poluindo suas mentes com cenas de guerra.
Rezai, rezai. A inocência das crianças está quase desaparecendo.
Com isso desapareceram as vocações para o sacerdócio.
Rezai pelos padres. Muitos deles estão abandonando as suas obrigações sagradas, deixando o trabalho que
lhes tinha sido confiado por Deus.
Filhos meus, não deixe de rezar pelo seu pároco.
Não desanimem diante as dificuldades do dia a dia.
Sou a Rosa Mística – Mãe das Dores.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(24/04/2014) Curitiba/PR
Filhos meus, é preciso rezar e muito.
A humanidade precisa despertar do sono em que se encontra.
Muitos de meus filhos têm se afastado de Deus a cada dia. Isso entristece muito o Meu Coração de Mãe.
Filhinhos, comecem hoje mesmo a rezar e amar o próximo!
Amados, o Brasil precisa se abandonar nas mãos de Deus. É preciso abandonar os falsos deuses e amar
verdadeiramente Aquele que deu seu Filho como único Salvador, Jesus Cristo.
Torno a repetir: Abandone as falsas filosofias e dêem bons testemunhos de verdadeiros cristãos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR
(27/04/2014) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, neste dia em que a Igreja comemora a festa da Minha Misericórdia, quero Eu o Senhor
derramar o balsamo do Meu Amor sobre todos aqueles filhos necessitados da Minha Misericórdia,
especialmente os enfermos.
Pequeno lírio, nada podereis fazer sem a minha permissão, tudo deves pedir a Mim.
Filhos meus, oferecei-me todas as vossas dificuldades e lamentos.
Amados sacerdotes, compartilhai com vosso Salvador um pouco desta tristeza que muitos passam por
serem abandonados por estes que estão junto de vós.
Estou ao lado de cada sacerdote. Sede Meu e fiel ao vosso Salvador.
Amados sacerdotes, pergunto: _ qual de vós estaria disposto a renunciar a si próprio para Me seguir?
Quem estaria disposto a sofrer calunias, rejeições e desprezo por mim?
Quem estaria disposto a carregar Comigo a Cruz para a salvação de muitas almas e a reconstrução de
minha Igreja?
Jesus Nazareno.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/04/2014) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, continuai a rezar pela sede onde esta o representante de Pedro (Vaticano). Quando peço para
rezar, não é só uma Ave-Maria, mais sim um terço ou rosário.
A frieza e a rebeldia continuam adentrar neste local santo (Vaticano), donde causa dor e tristeza ao Meu
Coração e ao Coração de Meu Filho Jesus.
Amados filhos, os fortes na fé permanecerão em pé.
Orai, orai com fé e confiantes na misericórdia do Senhor.
Neste dia também os convido a rezar pelos escolhidos de Medjugorje (videntes). Como Mãe Me preocupo
com cada um de vós filhos meus.
Rezai pela saúde desses escolhidos.
Sou Maria Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/05/2014) Ponta Grossa/PR
Queridos e amados filhos! É com alegria que venho do céu nesta tarde para estar com convosco mais uma
vez. Sou a Rainha da Paz a Mãe do amor a Mãe da confiança. Filhos meus, convido os Comigo a rezar por
minhas intenções já feitas nessas aparições. Continuem a rezar pelo Papa Francisco e pelos que o cercam.
Rezai pelas crianças e jovens. Rezai pelos sacerdotes e pelos que procuram ser fiel ao meu chamado. É
preciso rezar mais amados o rosário em vossos lares. Aqui é preciso ser feito um apostolado. Pessoas que
queiram por em prática essas mensagens. Convido os também a vir com mais frequência neste local hoje
abençoado por mim que sou vossa Mãe. Com todo o meu amor Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo.
MENSAGEM DE SÃO JOSÉ
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(03/05/2014) Santo Antônio do Monte/MG
Amado filho do Senhor, nesta noite trago mais uma vez em minhas mãos o lírio da pureza! Cultiva com
carinho e lindas sementes veras brotar junto daqueles que você tanto ama.
De bons testemunhos diante daqueles que não conhece Maria, minha dileta esposa.
Nesta noite peço paz para os vossos corações. Orem pela paz no mundo!
Peço a todas as famílias que orem o santo rosário para encontrarem a paz em seus lares.
Orem também pelas crianças e jovens.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DO ARCANJO GABRIEL
(04/05/2014) Careaçu/MG
Paz!
Caríssimo, peço-te oração por este local para que a obra do Senhor se concretize com belos frutos.
(neste momento o Arcanjo revelou algo sobre o local)
Sou o Arcanjo Gabriel.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/05/2014) Congonhal/MG
Filho meu, é com alegria que transmito este recado a você.
Dizei a todos que Eu os amo e o tempo da conversão é agora.
Lembrai-vos da Minha presença neste monte.
Sou a Rainha da Paz.
Hoje os convido a rezar por todos que já passaram por aqui ao longo desses anos.
Hoje o Meu Coração transborda de Amor por terem acolhido o Meu recado aqui deixado. Mais para muitos
a Minha presença não esta sendo percebida.
É preciso rezar o terço em família e também neste local.
É preciso conscientizar o povo a rezar.
Amados, estejam vigilantes e rezai muito.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/05/2014) Itatiba/SP
Queridos filhos, a paz!
Convido-os hoje a rezar Comigo pelos sacerdotes e almas consagradas.
Sou a Rosa Mística – Mãe do Amor.
Filhos meus, rezai por aqueles que ainda não acreditam nas minhas manifestações aqui em Itatiba.
Filhinhos, muitas almas continua no purgatório por não ter ninguém que reze por elas.
Rezai também o terço por todos que por aqui passaram ao longo desses anos.
Venham aqui com o coração aberto e sentirão a Minha presença.
Continuai a formar grupos de pessoas que rezam o terço nos lares.
Essa pratica não pode morrer. É preciso formar pessoas que testemunham o Meu Amor de Mãe.
Ame o próximo e a Deus também.
Continuai firmes na caminhada.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/05/2014) Louveira/SP
Queridos filhos, sou a Rosa Mística – Mãe do Amor.
Quanta dor ainda sinto em Meu Coração pelo desprezo por muitos de meus filhos sacerdotes e leigos para
com as minhas lágrimas aqui derramadas na década de 90.
O orgulho do ser humano pode destruir uma obra.
Rezai pelos sacerdotes.
Amados filhos, perdôo todos aqueles que ao longo desses anos perseguiram essas manifestações.
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Continuo presente nesta Igreja para acolher a todos que por aqui passarem com amor e confiança, pedindo
a Minha intercessão.
Rezai pelos enfermos.
Retornarei vitoriosa.
Peço-vos confiança ao Coração de Meu Divino Filho e ao Meu Imaculado Coração.
Reze também pela alma do monsenhor Antônio Spoladori.
Rezai, rezai, rezai.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGENS DOS ARCANJOS GABRIEL E RAFAEL
(07/05/2014) Cajati/SP
São Gabriel:
Amado, neste dia convido-te a rezar por aqueles jovens distantes do olhar de Deus. Distantes de
compreender o quanto Deus os quer bem e salvos.
É preciso conscientizar os adultos a rezar pelas crianças e jovens.
Muitos deles correm perigos.
O maligno já tem de posse muitos deles.
Sou o Arcanjo Gabriel, o anunciador da Boa Nova.
Ajudai a Rosa Mística a ser honrada com honras de Rainha, pois Ela é a Mãe do Filho de Deus, a Celeste
Comandante, a Rainha dos Anjos.
Escutai com atenção o que tem a dizer o Arcanjo Rafael.
São Rafael:
Caríssimo, continua firme no caminho traçado pelos Céus.
Rezai por aqueles que diariamente morre sem ter se arrependido de seus pecados.
Rezai em família.
Vivei em paz com a natureza.
Continuai firme com a Rosa Mística.
A paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/05/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
É preciso rezar para que a humanidade desperte do sono em que se encontra.
O homem continua se afastado de Deus a cada dia.
Isso entristece muito o Meu Coração.
Filhos, comecem hoje mesmo a rezar e amar o próximo!
O Brasil precisa se abandonar nas mãos de Deus.
O meu Coração Imaculado continua cercado de espinhos pela ingratidão de muitos de meus filhos.
Sou a Rosa Mística – Mãe do Amor.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/05/2014) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, a paz!
É com alegria que a Santíssima Trindade Me envia mais uma vez a este local escolhido por Deus para que
Eu a sua serva possa se manifestar a vós.
Amados filhos, a paz precisa reinar em vossos corações e também em vossos lares. Sem oração não
poderão obter esta paz.
É preciso rezar desde já o rosário em vossos lares.
Amados filhos, deveis ensinar os vossos filhos a rezar.
Rezai em família e também em grupo.
Rezai pelas crianças e jovens. Tenho insistido há tanto tempo para rezar pelas crianças e jovens...
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São poucos os meus filhos que estão rezando. São poucos os que estão colocando em pratica este meu
pedido aqui feito há tanto tempo.
Amados filhos, é preciso amar o próximo. É preciso perdoar.
Sou a Rosa Mística – Mãe do Amor.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/05/2014) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, mais uma vez agradeço-lhes por divulgar estas mensagens.
Continuem com coragem. Não desanime.
Filhos meus, com a oração e entrega de suas vidas, vencerão o mal. Não desanimem diante as dificuldades.
Amados filhos, não desperdicem esta graça. Aqui estou de braços abertos para acolher a cada filho seja
crente ao descrente.
Filhos meus, Eu como mãe me preocupo com o futuro de vocês.
Rezai com confiança o rosário.
Perdoai todos àqueles que os criticam. Sou uma Mãe amorosa Eu os perdôo facilmente.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/05/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Neste dia convido-os a louvar a Deus pelo dom da vida.
Venho neste dia abençoar a cada um de vós e dizer-lhes que Eu os amo muito.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Amados filhos, não desanime! Coragem e animo.
Saiba vocês como é importante que Minha obra aqui se torne conhecida em toda a humanidade.
Filhinhos, estou aqui para convidá-los a conversão.
Desde Fátima, Eu vossa Mãe venho alertando-os.
Filhos meus, tenham confiança em Mim.
É neste dia de imensa alegria, que Eu mais uma vez os abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/05/2014) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, agradeço pelas orações e pela fiel devoção ao Meu Imaculado Coração.
Filhos meus, todos vocês são muito queridos para Mim.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Convertam-se!
Não se esqueçam de que tem vocês uma Mãe que esta sempre ao seu lado, que nunca os abandonará.
Não deixe de rezar. Sem oração não poderei ajudá-los.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(22/05/2014) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Não desanime. Perseverai em vossas orações usando as armas que Eu a Rosa Mística, vos concedo.
Sedes fiéis aos meus apelos.
Rezem para se tornarem dignos das graças que Meu Divino Filho tem dar a esta nação.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
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(24/05/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Muito Me alegra ao ver um filho aqui neste Meu santuário.
Filhinhos, a minha graça não se limita a uma única pessoa e sim para todos que aqui vier de coração aberto.
Sou a Rosa Mística – Mãe do Amor.
Filhos meus, abram seus corações para que o Meu amor e o amor de Meu Filho Jesus, possam adentrar em
seus corações.
Neste dia mais uma vez convido-os a rezar todos os dias em família. Recordai Comigo o ano de 1985.
No dia 24 de maio daquele ano, Eu a Mãe de Jesus e também vossa, apareci na entrada do castelo na
cidade de Oliveto Citra, com Meu Divino Filho nos braços, convidando-os a oração, penitencia e a
conversão.
Quantos sinais o Senhor concedeu aos meus filhos que receberam com carinho a minha presença naquela
cidade italiana.
Continuai a espalhar a devoção do santo rosário. Rezai pela Itália.
Rezai pelas crianças e jovens do mundo inteiro.
Rezai, rezai filhos meus.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
( 29/05/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Neste dia convido-os mais uma vez a rezar pelas minhas intenções.
Estou aqui para dizer-vos que Deus os ama e deseja vê-los felizes.
Eu como Mãe desejo guiá-los ao caminho da paz e do amor.
Sou a Rosa Mística - Rainha da Paz!
Filhos meus, estou aqui para ajudar-vos a trilhar o caminho da santidade.
Amados, perseverai em vossas orações. Rezai com amor o rosário.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(31/05/2014) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Filhinhos é preciso rezar. A oração transforma os corações mais endurecidos.
Amados filhos, arrependam-se de seus pecados enquanto há tempo.
Hoje de modo especial peço orações pelas vocações sacerdotais e religiosas.
Filhinhos ,recordai hoje Comigo uma de minhas aparições em Amsterdam na década de 50.
Quanto amor e ternura manifestei neste local como Mãe de Todos os Povos.
Vivam as minhas mensagens lá deixadas com tanto carinho.
O Senhor deseja unir todas as nações num só rebanho
Também quero agradecer as orações feitas neste mês de maio.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/06/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Neste mês convido-os a oração pela Igreja. Não deixe de rezar em família e também em grupo.
Muito Me alegra ao ver um filho colocando em pratica os meus pedidos.
Amados, é preciso que vocês testemunhem os meus sinais aqui manifestados.
Também é preciso que mudem de vida totalmente e que se consagrem todos os dias ao Sagrado Coração
de Meu Filho Jesus e ao Meu Imaculado Coração.
Também não deixe de entregar suas vida aos cuidados de Meu Castíssimo esposo José.
Pratiquem a caridade entre si.
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Sou a Rosa Mística – Mãe do Amor.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR
(06/06/2014) São José dos Pinhais/PR
Amado, neste inicio de madrugada Eu o Senhor, também venho oferecer o Meu Coração como proteção
para todos vocês.
Amado, é tempo de oração profunda pela Minha Igreja em reparação pelas ofensas.
Permaneçam em Mim e Eu o Senhor permanecerei em vocês.
Amados, não se afastem de Mim.
Sem Mim nada poderão fazer.
Sem Mim amados, não poderão resolver nada.
É por isso meus amados, que aqueles que estão afastados de Mim maldizem o Meu Nome.
Aquele que se afasta de Mim não tem forças.
Neste mês peço oração pela Minha Igreja. Deixo-vos a paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/06/2014) São José dos Pinhais/Pr
Amados filhos, alegro-Me mais uma vez com a presença de cada um de vós hoje aqui em Meu santuário.
Filhos meus, continuai a rezar pela paz em vossas famílias.
Não deixe de rezar com suas crianças. Rezem, rezem.
Neste dia mais uma vez quero exortá-los a oração pelo Brasil.
Mais uma vez convido-os a rezar pela Igreja.
Também os convido a fazerem jejum pela paz na Igreja. Esse gesto muito Me alegrará.
Amados, convido-os a estarem aqui no próximo dia 13 de julho, para juntos comemorarmos a Minha
primeira aparição com o titulo de Maria Rosa Mística.
Venham se possível com a confissão em dia.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/06/2014) Curitiba/Pr
Amados filhos, a paz!
Neste dia convido-os a rezarem pelo Chile, de modo que este país aceite as minhas aparições na década de
80, como Dama Blanca de la Paz.
Um Tsunami ameaça a costa do Chile. É preciso rezar e reparar as ofensas cometidas contra Deus.
Amados, rogai a Deus para que liberte os meus jovens das garras do maligno.
Só com a oração podereis ver resultados.
Não há trevas em suas vidas, que Jesus não possa clarear.
Rezai. A heresia contra os sacramentos aumenta cada vê mais.
Sou a Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/06/2014) Ponta Grossa/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste dia convido-os a rezar mais uma vez pela nação brasileira, de modo que todos possam sentir o Amor
de Deus.
O Senhor tem lindos planos para este país.
Amados, rezem pela Igreja. Não deixe de rezar.
Vejo que são poucos os que estão colocando em pratica este meu pedido.
Cuidado, o inimigo tem forjado falsos sinais para desviá-los do caminho do Senhor.
É preciso rezar para terem discernimento.
Eu a Imaculada Conceição, esmagarei a cabeça do dragão.
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Abra seus coraçãozinhos ao Meu Amor.
Amados, é preciso trabalhar em grupo para promover a paz nesta nação.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(19/06/2014) São José dos Pinhais/PR
A paz!
Amados filhos, neste dia convido-os a rezar pela saúde do Papa Francisco.
Eu os amo muito.
É preciso que reze pela Papa para que os meus planos para com ele se realizem antes do fim do seu
mandato.
Aqueles que puderem façam jejum pelo Papa.
Rezem também pelos bispos desta nação.
Sou a Rosa Mística – Mãe do Amor.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(24/06/2014) Itajaí/SC
Filhos meus, a paz.
Neste dia convido-os mais uma vez a rezarem pela paz.
Rezem, rezem.
Agradeço a todos que estão rezando pela Igreja e pelo Papa Francisco.
Venho mais uma vez a esta cidade para daqui convidá-los a rezar pelas irmãs Carmelitas e pelas Pequenas
Missionárias de Maria Imaculada.
Rezem, rezem.
Não esqueça queridas filhas religiosas: a caridade deve fazer parte de suas vida.
Ame o próximo sem nenhuma distinção.
Recordai hoje Comigo a minha primeira aparição em Medjugorje.
Sou a Rainha da Paz – Mãe do Amor.
Mais uma vez peço-vos:
Paz! Rezem pela paz.
Não desanimem. Aceitai o que vos falo com carinho.
Meus filhos, daí-me permissão para entrar em vossos corações.
Não desistem de rezar.
Buscai o Senhor com amor.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/06/2014) Itajaí/SC
A paz!
Convertei-vos enquanto há tempo filhos meus.
Sou a Rainha da Paz, estou aqui para convidá-los a rezarem pela paz no mundo.
Voltai-vos depressa para os braços do Senhor.
Recordai hoje a minha segunda aparição em Medjugorje.
Quantas graças o Senhor continua a derramar naquele local aonde milhares de filhos vão todos os anos a
procura de bênçãos.
Quantos sacrifícios são feito naquele local para se obter a graça da conversão.
E vocês aqui no Brasil o que estão fazendo para obter a vossa conversão?
Estão visitando os locais de peregrinações?
Locais onde Eu apareci verdadeiramente?
Voltai-vos depressa filhos meus!
Rezai pela saúde do Papa.
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Rezai pela paz.
Agradeço-lhes por estarem vivendo as minhas mensagens.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/06/2014) Itajaí/SC
A paz!
Filhos meus, vós ainda tendes um compromisso com o Senhor.
Não fujam do Senhor. Sejam obedientes.
Filhinhos, orem mais em família.
O casal precisa orar junto. Como pode dar bons testemunhos aos filhos se não rezam juntos?
Como pode exigir que os filhos rezem, se vocês não rezam juntos?
Rezai em família.
Rezai pelos bispos do Brasil.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR
(27/06/2014) Itajaí/SC
Amado, nesta madrugada chuvosa venho estar contigo mais uma vez.
Escutai o teu Senhor.
Não tenha medo...
Amados, sede calmos diante da grande tempestade em que se abata sobre a Igreja.
Não desanimeis.
Segue-Me com confiança.
Estejam atentos, pois o maligno esta a produzir sinais falsos dentro da Minha Igreja.
Rezai.
Deixo-vos a Minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/06/2014) Itajaí/SC
Amados filhos, a paz!
Convido-os neste dia a rezar pela Igreja.
O mês de junho esta se findando...
Louvai o Senhor pelas graças recebidas.
Amados, se souberes amar de verdade as dificuldades do dia a dia, se tornaram pequenas.
Comecem a amar.
Sou a Mãe do Perpetuo Socorro.
O Maligno tenta de todas as formas afasta-los de Mim.
Não dêem ouvidos a fofocas.
O Anjo do Turíbulo esta dentro da Igreja.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(03/07/2014) São José dos Pinhais/PR
Amado filho, a paz!
Hoje quero agradecer as orações feitas pela Igreja de Meu Divino Filho. Obrigada.
Quero unir-vos cada vez mais ao meu Coração de Mãe.
Percebo que há muitos filhos insensíveis para com as minhas mensagens.
Creiam em Mim meus filhos.
Continua a rezar pela Papa.
É preciso que estejam preparados em oração.
Deus esta a chamar-vos pelo nome.
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Sou a Rosa Mística.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/07/2014) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Nesta noite convido-os há estar Comigo em oração por este país. Rezem!
Amados, abri vossos coraçãozinhos ao chamado desta Mãe que vem estar no meio de vós mais uma vez.
Meu pedido aqui é constante. Rezem pelos sacerdotes.
Rezem em família.
Lembre: na oração vocês terão a certeza da vossa vitória.
Sou a Imaculada Conceição –Rosa Mística.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/07/2014) São José dos Pinhais/Pr
Amados filhos, continuo preocupada com as vossas famílias.
Vejo que são poucas as famílias que estão rezando.
É preciso rezar para não serem pegos de surpresa. O inimigo é astuto!
Rezem em família.
Peço também orações pelo clero do Brasil.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/07/2014) São José dos Pinhais/Pr
Amados filhos, sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças!
Hoje mais uma vez os convido a rezarem pelos meus filhos prediletos.
Reze também pelo Papa Francisco. Cuidado! Não o critique.
Filhos meus, procurem com humildade fazer a vontade do Senhor.
Coloque em pratica estas mensagens que Eu a Serva do Senhor venho trazendo.
Rezem, rezem meus filhos. Esta nação precisa de orações.
Rezem em família e perdoe o próximo.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/07/2014) São José dos Pinhais/Pr
Nossa Senhora:
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
É com o coração transbordante de alegria que venho nesta manhã orar com vocês meus filhos.
Agradeço a presença de cada um de vós hoje aqui neste Meu santuário.
Vidente:
Neste momento Nossa Senhora reza conosco.
Nossa Senhora:
Filhos meus, compreendam que o tempo para a vossa conversão esta se esgotando. É preciso amados
filhos, colocar em praticas estas minhas mensagens.
Filhinhos, é preciso que elas sejam divulgadas.
Recordai Comigo hoje a minha primeira aparição com o titulo de Maria Rosa Mística no hospital de
Montichiari no dia 13 de julho de 1947 a Pierina Gilli.
Hoje mais uma vez os convido a ser Rosas Mística.
O que é ser Rosas Mística?
- Rosa branca: pessoas que rezam.
- Rosa vermelha: pessoas que possam fazer sacrifício.
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- Rosa amarela: pessoas que possam fazer penitência.
Todos os meus filhos precisam saber que Eu a Mãe de Jesus estive aparecendo de forma extraordinária
aqui na terra de Santa Cruz.
Amados, Me alegro com a quantidade de rosas que estão depositadas aos pés da minha imagem. Obrigada.
Com carinho abençôo estas rosas.
(neste momento Nossa Senhora também abençoa as pessoas que doaram as rosas).
Amados filhos, convertam-se enquanto há tempo.
Não esperem para amanhã para voltar para Deus, pois para muitos será tarde demais.
(neste momento o vidente chora)
Nossa Senhora:
Não julguem para não ser julgados pelo Criador. A natureza tem muito a castigar este país.
Convertam-se, convertam-se.
Continuai a rezar pelos sacerdotes e pelo Papa Francisco.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(17/07/2014) São José dos Pinhais/Pr
Filhos meus, continuai a rezar pelas vocações sacerdotais e também religiosas.
Amados, rezem com o coração. Só assim saberão discernir onde Deus ta agindo com seus sinais. Mais uma
vez digo: Não dêem ouvidos a tudo que ouvireis nos meios de comunicação.
Amados, peça perdão a Deus e ao próximo e não contribuem para os planos do nosso adversário.
Rezem, rezem em família.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE JESUS
(24/07/2014) São José dos Pinhais/PR
Amado, tendes a Minha paz!
Tereis sempre abrigo no Meu Coração.
Esse Coração que foi aberto pela lança de um soldado. Esse mesmo Coração lança sobre esta humanidade,
raios de Amor e de Misericórdia.
Saiba amados, que esses raios de Amor e de Misericórdia, passam pelo Coração de Minha amada Mãe.
Aos pés da Cruz o seu Coração foi transpassado junto com o Meu.
E é por isso que dos Nossos Corações sai raios de Amor e de Misericórdia.
Amado, contentai com o Nosso Amor, outro consolo não tereis.
Amado, sede-Me fiel.
Jamais te abandonarei...
Amado, o Meu Coração esta esmagado pelos bárbaros crimes cometidos nesta humanidade.
Desejo partilhar convosco o Meu sofrimento.
Nunca houve tanto martírios como esta ocorrendo agora.
Índia, porque persegues os meus filhos?
Quantos cristãos estão sendo mortos neste país (Índia).
Isso tem causado muita tristeza ao Meu Coração.
Amados filhos indianos, grandes sofrimentos virão, preparai-vos.
O Meu Sagrado Coração esta esmagado por ser chamado de espírito imundo.
Aos meus filhos cristãos deste país, Eu o Senhor continuarei a partilhar a Cruz convosco.
Amados, aceitai-a com amor.
Amai-Me no escondimento dos vossos corações.
Brasil, por Mim muito amado, voltai rápido para os meus braços.
Peço as famílias para rezarem.
É preciso formar um grande alicerce de orações. Os meus jovens continuam correndo perigos.
Amai-vos uns aos outros.
Amados, a cada dia percebo que muitos jovens estão se perdendo.
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Olhai para Minha Cruz.
Amados, ouvi-Me enquanto há tempo.
Preparai-vos...
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(24/07/2014) São José dos Pinhais/Pr
Amados filhos, a paz!
Filhinhos, lembrai-vos que todos vós sois livres para crer.
Amados, não posso forçar vocês há acreditarem nas minhas mensagens.
Só peço que abra o coração a Mim, que sou vossa Mãe.
Filhinhos, aproximai-vos de Jesus na Eucaristia enquanto há tempo.
As igrejas aqui no Brasil serão cada vez mais invadidas por vândalos.
Ofertai-Me o vosso coração para que Eu possa apresentá-lo ao Meu Divino Filho Jesus.
Ouvi-Nos enquanto há tempo.
Sou a Mãe das Dores.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MEMSAGEM DE JESUS
(27/07/2014) São José dos Pinhais/Pr
Sou o Amor!
Abandonai-vos totalmente nos meus braços. Só Eu o Senhor poderei dar a paz tão desejada a esta
humanidade, não é a riqueza e nem o poder.
Quantos avisos já vos dei amados.
Preparai-vos.
Desapegai-vos dos bens terrenos.
Amados, olhai apenas para Mim que Sou o Senhor.
Filhos meus, é preciso que sejam apóstolos dos últimos tempos.
Trabalhem para Mim e construam verdadeiras obras para o valor do Céu.
Desejo que aqui ajudem os discípulos (sacerdotes).
Vinde a Mim todos vós que estais aflitos, Eu vos aliviarei.
Desejo que seja construído um abrigo (casa) para acolher estes sacerdotes que estão aflitos.
Amados discípulos, vos proponho muitas chances de libertarem-se da escravidão das trevas.
Amados, dedicai o vosso tempo para construir essa casa com urgência.
Estou convosco. Não tenha medo.
Escalai estes degraus que Eu o Senhor vos prescrevo com amor.
Uni-vos a Mim e sereis felizes.
Abençoadas são as mãos que trabalharem nesta obra (casa de abrigo para os padres).
Sou Jesus.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(31/07/2014) São José dos Pinhais/Pr
Amados filhos, a paz!
Sou a Rosa Mística - Rainha da Paz.
Venho neste dia convida-los mais uma vez a rezar diante da Cruz.
Amados,os convido a rezarem por aqueles que sofrem na África e na Ásia.
Não desperdicem esta graça. Aqui estou de braços abertos para acolher a cada filho seja crente ou
descrente.
Filhos meus, Eu como mãe me preocupo com o futuro de vocês.
Rezai com confiança o rosário. Rezai em família.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/08/2014) Itajaí/SC
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Filhos meus, a paz!
Quero cada vez mais uni-los sempre junto do Meu Coração.
Amados, é preciso rezar pela paz.
Se não rezarem, não terão paz.
Rezem em família e também nas igrejas,
Sou a Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/08/2014) Itajaí/SC
Filhos meus, como Mãe é o meu dever chamá-los a atenção para a oração.
Rezem mais.
O nosso adversário quer afastá-los de Mim.
A alegria do inimigo é vê-los perdido.
Sede fiéis aos meus apelos.
Rezem para se tornarem dignos das graças do Senhor.
Sou a Mãe do Amor.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/08/2014) Itajaí/SC
Filhos meus, não desanime.
Continuem a rezar pelo Papa.
Não deixe de rezar pelos sacerdotes.
Sou a Rosa Mística e estou aqui.
Amados, deixe que o meu Amor adentre os seus corações.
Sede firmes na fé meus filhos.
Refugiem-se em Meu Coração.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/08/2014) Itajaí/SC
Queridos filhos, a paz.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, estou aqui a derramar copiosas graças sobre todos os meus filhos.
Peço a todos que retornem a Deus por meio do amor e não da dor.
Arrependam-se enquanto a tempo.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/08/2014) Itajaí/SC
Filhinhos, sou vossa Mãe a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Neste dia convido-os mais uma vez a oração do rosário.
Ame a Deus em primeiro lugar.
Um coração sem Deus semeia discórdia.
Rezai com confiança o rosário.
Rezem e confiem na minha intercessão.
Querem um Brasil melhor?
Comece hoje mesmo a rezar.
Vivam as minhas mensagens.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
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(18/08/2014) Itajaí/SC
Queridos e amados filhos.
Sou Maria a Mãe de Jesus e também vossa.
Amados, quero estar em seus coraçãozinhos e também em vossos lares.
Sou a Mãe do Amor.
Não deixe de rezar. Na oração tereis força para continuar a missão que Deus confiou a cada um de vós.
Amo a todos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(21/08/2014) Itajaí/SC
Amados filhos, neste dia convido-os a rezar pelos bispos do mundo inteiro.
Saiba que sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja. Por isso filhos meus, estou aqui há tanto tempo.
Diante das dificuldades em que a igreja passa reze por aqueles que estão no comando dela.
Quem puder faça penitencia pelo Papa.
Continuem a rezar todos os dias o rosário.
Não deixe de se consagrar todos os dias ao Meu Imaculado Coração.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(28/08/2014) São José dos Pinhais/Pr
Amados filhos, neste dia apresento-Me como Mãe do Amor.
Filhos meus, ouve com atenção o meu recado de hoje.
Não deixe de rezar em família. Eu os convido a conversão.
Amados, ainda há tempo.
Eu como Mãe, intercedo por cada um de vós.
Nunca vos abandonarei.
Rezai.
Eis a minha mensagem de hoje.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(04/09/2014) São José dos Pinhais/Pr
Amados filhos, a paz.
Através da oração compreendereis o que vos falo.
Não deixe de rezar diariamente o rosário.
Filhinhos, sou vossa Mãe.
Peço a todos que Me aceitem como Mãe.
Nada mais tenho a pedir hoje.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/09/2014) São José dos Pinhais/Pr
Amados, volto hoje para dizer mais dizer uma vez que Deus os ama muito.
É preciso que volte para Ele com o coração arrependido.
Amados filhos, a falta de perdão não pode ocupa os vossos corações.
Rezai.
Consolai-Me neste mês.
Prestai atenção nas mensagens deste mês.
Sou a Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/09/2014) São José dos Pinhais/Pr
Amados filhos, neste dia quero de modo especial abençoar todos aqueles que estão se empenhando em
trabalhar na difusão destas mensagens.
Lembre que o inimigo tenta se levantar para vos derrubar. Não tenha medo. Sou a Imaculada Conceição.
Esmago a cabeça do dragão infernal.
Mais uma vez convido-os a formar grupos que propagam o rosário e também estas mensagens.
Oração e penitencia vos peço.
Abençôo-os em nome do Pai , do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/09/2014) São José dos Pinhais/Pr
Amados filhos, a paz!
Lembre-se o meu Coração será o refugio e o caminho que vos conduzirá até Deus.
Não deixe de rezar todos os dias.
Prometo estar sempre convosco.
Convertei-vos!
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/09/2014) São José dos Pinhais/Pr
Filhos meus, neste dia exorta-vos a oração do rosário.
Muitos rezam, mais não de coração.
É preciso rezar bem.
É preciso rezar despreocupado.
Não deixe de ler estas minhas mensagens e coloca-las em pratica no dia a dia.
Sou a Rosa Mística.
Rezem pelos sacerdotes de modo especial por aqueles que estão se formando.
Rezem, rezem.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(16/09/2014) Cajamar/SP
Filhos meus, neste dia quero vê-los mais uma vez unidos em oração pela paz do mundo.
Quero uni-los sempre mais ao Meu Coração.
Sou a Rosa Mística.
Com alegria quero ofertá-los ao Meu Divino Filho.
Não tenha medo de orar.
Rezem, rezem.
Confiem na minha intercessão.
A todos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(18/09/2014) Jeriquara/SP
Queridos e amados filhos, a paz!
É com alegria que volto a esta cidade para convidá-los a oração, jejum e penitencia.
Amados, abra seus corações e escute as minhas mensagens.
Se vocês não rezarem, não poderão obter a paz tão desejada para as vossas famílias.
A arma eficaz contra o mal é a recitação do rosário no lar.
Satanás deseja destruir seus lares porque tem faltado amor entre vocês.
Ame ao próximo.
Também de modo especial convido-os a rezarem pelo clero desta nação.
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Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(23/09/2014) Mococa/SP
Filho meu, é com alegria que retorno a esta cidade para convidá-los a oração.
Não deixe de rezar o rosário.
Esta oração tem salvado muitas almas condenadas ao fogo do inferno.
Propagai o santo rosário.
Grande é a minha preocupação por vós meus filhos.
Não deixe de rezar em família.
Estou aqui para ajudar-vos.
Sou a Imaculada Conceição.
Venho a este lugar ensiná-los a amar.
Estou aqui de braços abertos.
Sou a vossa Mãe.
Voltarei outras vezes...
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/09/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos a paz.
Amai e rezai por vossas famílias.
Volto a terra para pedir a vossa conversão.
Filhos meus, o meu Coração é o vosso refugio diante as provações que estão por vir.
Rezai pelo Papa.
Rezai pelos sacerdotes.
Rezai pelas vocações.
Sou a Rosa Mística.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/10/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Neste dia convido-os a oração.
Filhinhos, cuidado com tudo aquilo que não provem do Senhor.
Amados, estejais vigilantes e rezai muito para poder escolher um bom governante.
Sou a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, agora sabeis o porquê peço a vigília aos sábados.
Dizei a todos que Eu os amo e o tempo da conversão se esgota.
Confiai na minha intercessão.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENH0RA
(09/10/2014) São José dos Pinhais/Pr
Queridos filhos, a paz!
Mais uma vez convido-os a perseverar nos caminhos da fé.
Não se desviem por nada desse mundo.
Amados, rezem o rosário e como prometi vão sentir a Minha presença junto de vós.
Rezem, rezem.
Sou a Rosa Mística.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DO ANJO ITANAEL
(12/10/2014) São José dos Pinhais/Pr
em breve sera postada a mensagem
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/10/2014) São José dos Pinhais/Pr
Amados filhos, sou vossa Mãe a Rosa Mística.
Neste dia, convido-os a rezarem pelo clero.
Não deixe de rezar também pelas vocações religiosas.
Filhos meus, busquem uma vida santa de oração.
Rezai pelo Papa Francisco.
Não desperdicem as graças que faço descer neste local.
Vocês ainda estão vivendo um tempo de graça.
Rezem também por estes filhos que aqui estão se doando para que esta obra se cumpra.
Amo-os.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(16/10/2014) Itajaí/SC
Queridos filhos, a paz!
Sou vossa Mãe e estou aqui para acolher todos os seus pedidos feitos com confiança.
Não deixe de rezar o rosário.
Continuem a clamar a misericórdia de Deus sobre esta nação.
Abra seus corações ao Amor de Deus enquanto há tempo.
Amados, não deixe de proclamar a vitória em suas vidas.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
A chuva virá sobre esta nação. Estejam preparados, pois ela vira com força.
A obediência e a fidelidade do bom servo alegra Deus.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE JESUS
(23/10/2014) São José dos Pinhais/Pr
Amado, curvai na Minha presença.
Amado, mais uma vez escuta com atenção o que tenho a te falar.
Não tenhas medo de anunciar o que te transmito.
Filho meu, o Meu Coração foi e sempre será o balsamo de alivio para quem quer descansar.
Amados, não vos façais de surdos para com os meus recados.
Sou Jesus, estou no meio de vós.
Sei que o tempo são maus.
Amados, não debruçai diante a tanta obras para executar.
O tempo que vos resta é curto e por isso é preciso trabalhar com rapidez.
Amados, desapegai – vos da matéria.
Se eis Meu, por que apegais em bens terrenos?
Amados discípulos! Eis que estou à porta de seus corações.
Aproxima-se o momento do cumprimento da mensagem de Minha amada Mãe em Paris e La Salette.
Muito Me alegra em ver a igreja cheia de fiéis.
Amados discípulos, sejam vocês mais fermento.
Desejo que cada um de vós seja um Comigo.
Não quero apanhar-vos dormindo.
Aqui no Brasil a Minha igreja também será balançada.
Os seminários e conventos serão perseguidos e muitos se afastarão.
As almas que estiverem murchas, cairão.
Sede firmes meus discípulos.
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Sede fortes meus bispos.
Não Me deixeis.
Sou Jesus Nazareno.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(23/10/2014) São José dos Pinhais/Pr
Amados filhos, oração vos peço nesta tarde.
Filhos meus, não ultrajem mais o Coração de Meu Filho Jesus.
Busquem o perdão.
Sou a Rainha da Paz.
Amados, a oração e a fé são o fermento para que vocês filhinhos, possam crescer no amor de Deus.
Eu a Mãe de vocês os abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE JESUS
(29/10/2014) São José dos Pinhais/PR
26 anos das aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo
Amado, neste dia desejo derramar a Minha misericórdia sobre todos vós.
O tempo esta escasso.
Preparai-vos para grandes provas. Já mais Me negueis amados filhos.
Para muito de meus filhos dou-vos parte da Minha cruz.
Sei que eles conseguiram carregar, pois estou junto a carregar o peso da cruz.
Amados, estejais atentos aos meus chamados.
Por que o medo de estar perto de mim?
Deixai-me penetrar bem no centro do vosso coração.
Amados, nos momentos de provações, lembrai-vos de mim que estou em vós!
Cumpre-se hoje 26 anos das aparições minhas a este servo.
Coragem filhos.
Deixo-vos a minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(30/10/2014) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Amados, não posso lhes dar bens matérias, mas posso dar-lhes uma riqueza infinita e eterna.
A riqueza é o Meu Divino Filho Jesus e o Meu amor.
Abram os corações a esta graça.
Rezem cada vez mais meus filhos.
Confiem plenamente em Deus.
Tenham fé!
Amados filhos, sejam misericordiosos uns com os outros.
Lembre o que vos disse em Medjugorje no inicio.
Estarei presente na Eucaristia junto com Meu Divino Filho Jesus.
Porque ir tão longe se estou tão perto?
Não se esqueçam de Minhas palavras.
Eu os amo infinitamente e peço-lhes que se refugiem no Meu Imaculado Coração.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/11/2014) São José dos Pinhais/Pr
Amados filhos, a paz!
Continuai a rezar pela paz.
A oração aumentará a fé, por isso não deixe de orar.
Espero que vocês estejam unidos ao meu Coração.
Não deixe de praticar a caridade.
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Alegro-Me ao ver que vocês na medida do possível, têm praticado alguns de meus pedidos.
Colocai em pratica todos os meus pedidos.
Ajudem-Me a ajudá-los.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/11/2014) São José dos Pinhais/Pr
Queridos filhos, a paz!
Sou a Rosa Mística, escolhida pelo Pai Celestial para ser vossa Mãe Co-redentora, a vossa Advogada e
Medianeira de Todas as Graças.
Filhos, rezem o rosário. Não desanimem!
Amados, neste dia convido-os mais uma vez a rezarem pelo Papa Francisco.
Meus filhos, não os quero separados de Mim.
Sou Maria Rosa Mística, Mãe da Igreja.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/11/2014) São José dos Pinhais/Pr
Filhos meus, convido-os a oração mais uma vez.
Não quero obrigar-vos mais vos peço que façam o que vos tenho pedido para encontrardes a verdadeira
paz.
Amados, acreditai no meu amor por cada um de vós.
Rezai, rezai.
Sou a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/11/2104) São José dos Pinhais/Pr
Queridos filhos, a paz!
Neste dia mariano transcorrido em oração, quero Eu vossa Mãe Imaculada - Rosa Mística , dizer-vos que
Deus tem pressa por vossa conversão.
Filhos meus, não desanimem diante das dificuldades. Rezem, rezem o rosário.
Amados, dêem bons testemunhos aos seus párocos. Como já havia dito: só assim eles compreenderão o
sentido da Minha vinda nesta nação.
Rezem por eles e pelos bispos também. Amem-se, amem-se.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/11/2014) São José dos Pinhais/Pr
Meus filhos amados, a paz!
Recordai hoje uma das minhas aparições a minha filha Pierina Gilli.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Convido-os a rezar pelo Papa.
Não deixe de rezar em família.
O ateísmo se propaga por toda a humanidade.
Peço oração e penitência.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/11/2014) São José dos Pinhais/Pr
Filhinhos, a paz!
Neste dia convido-os mais uma vez a dar bons testemunhos das minhas aparições.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
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Amados, entreguem-se a Jesus através da oração, do jejum, da penitência e da comunhão.
Também os convido a se preparar para a aparição de Santo Antônio no próximo dia 24.
Rezem!
Continuai a formar grupos de pessoas que rezem o terço nas casas.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
(24/11/2014) São José dos Pinhais/PR
15° Anos das aparições de Santo Antônio de Pádua
Paz e bem.
Caríssimos irmãos em Cristo.
A mando de Maria Santíssima, nossa amada Mãe, Me faço presente mais uma vez no meio de vós.
Nesta noite convido-os a rezar e a sacrificar-se pelo clero.
Amados, dobrai vossos joelhos diante da Cruz e ali peça perdão de vossos pecados.
Também vos peço oração e sacrifício pelo Papa.
Amados, fortalecei-vos com a força que vem do alto.
Nestes últimos dias, Maria Santíssima tem estado muito triste com a humanidade em vê os seus filhos
buscando os bens terrenos e esquecendo as coisas do céu.
Buscai a santidade com amor.
A humanidade esta obscurecida pelo pecado.
Cuidado! Ai daquele que tenta seduzir um filho predileto (sacerdote) amado de Maria.
A pessoa que seduz um sacerdote, tem que reparar esse grave pecado.
(neste momento como em outros anos passado; santo Antônio passa alguns recados para as pessoas
presentes).
Oração e penitencia vos peço.
Como devotos de Maria Rosa Mística, deveis rezar mais pelo Papa.
São poucos os que rezam por esta intenção.
Não buscai sinais onde não tem. Cuidado!
Colocai em pratica os pedidos que Maria Santíssima tem feito nestas aparições.
(neste momento santo Antônio abençoa os objetos de devoção e também os pães).
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/11/2014) São José dos Pinhais/Pr
Filhos meus, não desanimem!
Sou vossa Mãe, e estou aqui de braços abertos para acolher todos vocês meus filhos.
Neste dia transcorrido em orações, quero Eu de modo especial; derramar uma chuva de graças sobre todos
aqueles meus filhos que trazem a Minha medalha das Graças, mais conhecida como a Medalha Milagrosa
como ficou conhecida entre os meus filhos fiéis a esta aparição.
Mais uma vez convido-os a usarem com devoção esta medalha que fiz conheceu a Catarina Labore em
1830.
A França continua a receber graças por meio destas minhas aparições.
Amados, rezem o rosário todos os dias.
Sou vossa Mãe a Rainha – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE SÃO JOSÉ
(30/11/2014) São José dos Pinhais/Pr
22 anos das Aparições de São José
Quero abençoar a todos que de modo especial tem colocado em prática os pedidos em que o Céu tem feito
nesta nação.
Torno a repetir: por meio do Meu Coração, muitas almas serão salvas.
Jesus meu Divino Filho, tem concedido as almas que são devotas ao Meu Coração, uma boa morte.
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Tenho sido ao longo desses séculos um advogado perante ao Meu Filho Jesus.
Saiba amados, que todo aquele que com carinho propagarem a devoção ao Meu Coração Castíssimo, tenha
a certeza que escreverei seus nomes Nele.
Não deixe de honrar minha esposa Maria Santíssima.
A igreja passa por dificuldades, mais sou o patrono Universal dela(igreja).
O inimigo não terá vitória contra ela(igreja).
Nos momentos de dificuldades, chame por mim.
Assim com prestei auxilio a Maria e a Jesus, também estou a auxiliar o Papa para o triunfo num futuro
próximo.
Rezai pela igreja de Jesus.
Rezai em família.
Sou José o carpinteiro.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(04/12/2014) São José dos Pinhais/Pr
Amados filhos, paz e oração vos peço.
Rezai com confiança o vosso rosário pela paz.
Convido-os também a rezar pelo Papa.
Com orações sereis vitoriosos, filhos meus.
Não espere as tragédias acontecerem. Comece a rezar antes!
Fortes chuvas estão chegando para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e também para Minas Gerais.
Rezai
Divulgai com amor estas mensagens.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/12/2014) São José dos Pinhais/Pr
Amados filhos, neste dia convido-os a oração pelo continente africano.
Visitei a África na década de 80, convidando os meus filhos africanos a voltar para Deus. Poucos foram
aqueles que colocaram em prática este meu pedido. Rezai, rezai.
Também neste dia convido-os a oração pela Polônia e pela França.
Amados, desejo ver todos felizes juntos de Mim que sou vossa Mãe a Rosa Mística.
Trabalhai amados filhos para divulgação destas mensagens.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/12/2014) São José dos Pinhais/Pr
Filhos meus, não vos preocupeis com o dia de amanhã.
Diante das dificuldades chamai por Mim que sou a Imaculada Conceição.
Amados filhos, escute com atenção vossa Mãe que vem do Céu para instruí-los no caminho do bem e da
paz.
Não se canse de rezar. Continuai a formar grupos de pessoas que rezam o terço nos lares.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/12/2014) São José dos Pinhais/Pr
Queridos filhos, convido-os a rezarem com amor e confiança o rosário.
Rezai, rezai.
Também os convido a rezarem pelas vocações sacerdotais e religiosas.
Filhos meus, não desanime!
Venho do Céu mais uma vez para exortá-los a oração.
Com a oração vocês meus filhos, compreenderão e aceitarão as Minhas mensagens.
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Neste dia especial em que a Igreja comemora o dogma da Imaculada Conceição, quero Eu a Rosa Mística,
abençoa-los e dizer:
Eu os amo muito meus filhos.
Trago Comigo hoje Jacinta e Francisco (pastorinhos de Fátima).
Tomai como exemplo essas duas crianças que aceitaram com amor todo o sofrimento pela salvação das
almas.
Amados, não deixem de viver estas minhas mensagens.
Alegro-Me com a presença de cada um hoje aqui em meu santuário.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/12/2014) São José dos Pinhais/Pr
Queridos filhos!
Convido-os neste dia a rezardes Comigo pelo México.
Não desejo que este país viva dias terríveis como no século passado.
Recordai hoje a minha primeira aparição ao meu filho Juan Diego.
Sou a Mãe de Jesus e também vossa.
Rezai o vosso rosário todos os dias.
Quando digo o rosário, são os quatro mistérios. Gozosos, luminosos, dolorosos e os gloriosos.
Amados, o tempo é curto.
Tende cuidado com outras aparições. O inimigo tenta vos enganar com falsas mensagens e também com
falsos sinais.
Meus filhos, abri vossos corações ao amor de Deus.
Nessas aparições, tenho chamado a todos os meus filhos.
Eu a Rosa Mística – Rainha da Paz, estou ao vosso lado.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/12/2014) São José dos Pinhais/Pr
Filhos meus, sejam humildes!
Se querem realmente encontrar Jesus, o Meu Coração é o caminho seguro para que cheguem até Ele.
Amados, não se preocupem com o que há de acontecer no Brasil. Estou ao vosso lado.
Rezai com as vossas crianças.
Sou a vossa Mãe e estou aqui.
Sede corajosos em divulgar estas mensagens.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/12/2014) São José dos Pinhais/Pr
Queridos filhos, venho do céu mais uma vez para convidá-los a oração, ao jejum e a penitência.
É tempo de graças meus filhos.
Amados, estai atentos aos meus recados.
Meus filhos, sede obedientes as minhas mensagens aqui já deixadas com tanto carinho. Sou vossa mãe a
Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, convido-os a rezarem mais pelos sacerdotes e pelas vocações religiosas.
Com as vossas orações e sacrifícios no mês de novembro, muitas almas foram resgatadas do purgatório.
Amo-vos de modo especial.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/12/2014) São José dos Pinhais/Pr
Amados filhos, oração vos peço pelos sacerdotes, pelos bispos e cardeais do mundo inteiro.
Rezem, rezem, rezem.
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Filhinhos, não se deixem envolver por discussões supérfluas, o maligno tenta desviar vossas mentes dos
meus ensinamentos aqui já deixados.
Tende confiança em vossa mãe Imaculada Conceição – Rosa Mística.
Amados, esteja mais próximo de mim, pois desejo levá-los a meu Filho Jesus. Amo-vos e derramo sobre vós
a minha benção maternal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/12/2014) São José dos Pinhais/Pr
Amados filhos!
Neste dia convido-os a viverdes mais na oração.
Não deixe de rezar em família.
Amados, não vos afasteis da oração.
É preciso rezar.
Filhinhos, aconteça o que acontecer, rezai.
Mais uma vez vos falo: o rosário e a Eucaristia é uma grande arma contra o nosso adversário.
Abri vossos corações ao Amor de Deus.
Abri vossos corações as minhas mensagens.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(18/12/2014) São José dos Pinhais/Pr
Amados filhos, crede na Palavra de Deus.
Neste dia convido-os mais uma vez a rezarem o rosário que são os quatro mistérios.
Torno o repetir: com a oração do rosário, vencerão todos os males.
Rezai, rezai.
Filhos meus, sede pacientes.
Eu vossa Mãe, estou sempre presente quando vocês rezam o rosário.
Recomendo as crianças o terço, se possível o rosário.
Rezem com elas. Rezem por elas.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/12/2014) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia convido-os mais uma vez a serem anunciadores da Boa Nova. Ame ao próximo e a
si mesmo. Sou a Mãe do Amor. Sou a Rosa Mística. Muito Me alegra ao ver um filho junto de Mim em
oração. Estou aqui para interceder por cada um de vós. Filhinhos, perseverai nas orações. Abençôo-os em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/12/2014) São José dos Pinhais/PR
Mensagem sobre o purgatório
Queridos filhos, é com alegria que venho do céu mais uma vez para estar com vocês nesta tarde.
Convido-os a rezar comigo hoje, pelas almas do purgatório e também pela França. Rezem, rezem.
Amados, as almas necessitam das vossas orações e de vossos sacrifícios.
Muitas delas se condenam por não fazerem caridade. Muitas delas estão lá por falta de caridade para com
o próximo.
As almas que vão ao purgatório não quer mais voltar a terra. Lá elas reconhecem a existência de Deus.
No purgatório a muitos degraus de estagio. Alguns mais em baixo outros mais em cima.
As almas se alegram com as vossas orações e sacrifícios aqui na terra por elas.
Do purgatório as almas não vão para o inferno.
Há muitas almas que estão a centenas de anos no purgatório, por não haver ninguém que ore ou sacrifique
por elas.
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Filhinhos, o meio mais eficaz e rápido de tirar as almas do purgatório é a santa missa. Vocês devem mandar
celebrar missas por elas.
No purgatório elas reconhecem o valor da santa missa.
Elas se alegram quando alguém manda celebrar missas por elas e também quando vocês participam das
missas celebradas por elas.
Não esqueçam: Quando vocês forem mandar celebrar missas pelas almas, devem participar delas nesse dia.
Outra oração eficaz pelas almas é a Via Sacra. É o Meu Divino Filho Jesus resgatando elas. Outra oração
muito poderosa para tirar almas do purgatório é o santo rosário.
Amados filhos, vocês devem fazer sacrifícios pelas almas.
Muitos antes de falecer, já doentes; Deus já começa a colocar em muitos corações que ela ira partir
(morrer), principalmente aqueles que foram devotos ao meu castíssimo esposo José e aqueles que fizeram
com confiança as 15 orações. Deus já coloca nesses corações o verdadeiro arrependimento.
Muitos vão ao purgatório porque não se abandonaram ao amor de Deus. Não aceitaram a vontade de
Deus.
Por isso é importante que no leito de morte, a pessoa e até mesmo alguém da família ou amigo, reze com o
doente e também conscientize a pessoa a se abandonar nas mãos de Deus. E dizer a ela o quando Deus a
ama.
Muitos enfermos renegam a Deus. Isso faz com que elas vão ao purgatório.
Muitos precisam passar pelo purgatório. Não é a vontade de Deus que elas passem pelo purgatório. Mais
elas precisam reconhecer Deus.
Amados, muitos enfermos blasfemam contra Deus, dizendo:
- Porque Deus me castiga, porque estou assim?
Deus não me ama. Porque Deus não da uma doença a um ladrão e foi dar bem a mim esta doença?
Amados filhos, isso causa tristeza a Deus...
Quando Deus os chama (morte), a pessoa tem apenas alguns minutos, para aceitar a vontade de Deus e
reconhecer Deus.
Quando a alma reconhece o amor de Deus, Ele as leva para o Céu.
Vocês filhos, precisam fazer muita caridade.
A caridade apaga os pecados cometidos.
Muitas almas foram levadas para o céu, já sabendo que DEUS iria chamá-las. Praticaram a caridade com
amor e desprendimento. Deus as aceitou com amor e aceito-as no céu.
Isso serve para todos amados filhos.
O céu é para os católicos, protestantes e outras denominações. Mais na igreja católica é o meio mais fácil
de vocês entrarem no céu, porque muitos católicos me aceitam como mãe e também o meu Divino Filho
presente na Eucaristia.
Nas outras igrejas há mais caridade, só que elas não reconhecem Eu como mãe da humanidade.
As almas não se alegram quando vocês choram por elas. Vocês devem ter saudades!
Amados filhos, quando vocês forem aos velórios, não fique de conversa e sim rezam. Convida os presentes
a oração. Nesse momento a alma precisa de oração e não de conversa.
A muitas pessoas apegadas à matéria e também ao corpo.
Deus permite para algumas pessoas permanecerem por alguns minutos junto ao corpo (velório), para que
elas possam ver que eram apegadas à matéria e esqueceram a vida espiritual.
Nesse momento as almas precisam das vossas orações.
Nesse momento elas gostariam de se comunicar convosco, mais Deus não permite. Nesse momento elas
vêem que vocês estão conversando e não rezando por elas.
Amados, se querem ir para o céu, comessem hoje mesmo a fazer caridade.
Quando uma alma se salva por meio das vossas orações e sacrifícios, essa alma se torna uma alma bemaventurada. A partir daí ela começa a interceder por vós.
No purgatório as almas não estão sozinhas. Os anjos as visitam para que elas não se sintam sozinhas lá.
O Arcanjo Miguel visita com freqüência o purgatório com os anjos.
Também Eu visito o purgatório para retirar de lá as almas.
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Quando uma pessoa comete o suicídio, Deus da a ela alguns minutos para que ela reconheça Deus. Mais
muitas delas nega Deus. Têm outras que reconhece e vão ao purgatório. É preciso passar pelo purgatório
para muitos se purificar.
Filhinhos, vocês devem encorajar as pessoas que vão falecer para levar a elas o amor de Deus. Vocês
devem prepará-las para que elas não blasfemem contra Deus diante do sofrimento.
O sofrimento neste momento serve de purificação. Muitos não aceitam e nem os familiares.
Há muitas almas no purgatório filhinhos.
Há muitas crianças... sacerdotes e mães no purgatório.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/01/2015) Itajaí/SC
Filhos meus, a paz! Comece o ano novo com orações. Amados, a paz não pode ser alcançada pelo caminho
da desunião. Filhinhos, é preciso rezar. É preciso unir-se! Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Rezem com confiança o rosário. Ajude a natureza. Amo a todos. Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR
(02/01/2015) Itajaí/SC
vidente: Estava eu na missa na matriz em Itajaí/SC, quando ouvi os Anjos a cantar: ALELUIA!
De repente, Nosso Senhor dita a seguinte mensagem.
Jesus: Amado, curvai vossa cabeça.
A justiça Divina ja se faz em muitos paises...
O joio será queimado e a verdade será mostrada dentro da Igreja.
Rezai por aquele que foi escolhido para sentar no assento de Pedro.
Os que assenta ao lado dele, murmuram contra ele.
A verdade deve ser mostrada para todos.
As portas secretas deve ser abertas...só assim eles começarão a caminhar juntos.
A matéria precisa ser tirada. Ela não da paz. Só Eu posso da-La.
Dou-vos a Minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHOPRA
(03/01/2015) Itajaí/SC
Queridos filhos, Eu hoje vos convido a oração pela paz. Rezem!
Recordai hoje a minha ultima aparição em Beauraing/Bélgica.
Sou a Mãe do Amor, a Rosa Mística.
Amados filhos, somente Jesus pode dar-vos a verdadeira paz.
Ao longo desses anos, tenho mostrado o verdadeiro caminho para encontrar a paz.
Amados, somente no Coração de Meu Filho Jesus, vocês encontrarão a verdadeira paz.
Cuidado para não cairdes nas garras do maligno.
Consagrai vossas familias ao Meu Imaculado Coração.
Amo a todos.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/01/2015) Itajaí/SC
Amados filhos, não desanimeis.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística. Estou aqui para convidá-los mais uma vez a oração.
Amados, rezai pela conversão das familias.
O mal tem corrompido as minhas crianças.
Vossas familias corre perigo se não rezarem.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
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(08/01/2015) Itajaí/SC
Queridos filhos, oração e penitência vos peço.
Amados, neste dia convido-os mais uma vez a rezar pelo Papa Francisco.
Muito Me alegra ao ver os meus filhos colocando em pratica os meus pedidos.
Filhos meus, rezem para que cada um de vocês, se fortifique através da oração e mantenha a sua fidelidade
a Deus.
Também hoje peço-vos orações pela França.
Sou vossa Mãe e Estou convosco.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/01/2015) Itajaí/SC
Oração vos peço neste dia.
Rezai com devoção o rosário. É preciso rezar em grupo, seja nos lares ou nas Igrejas.
Preparai para dias decisivos para a Igreja.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Rezai pelo Papa e também pelos sacerdotes.
Também os convido a serem caridosos uns com os outros.
Não esqueçais a minha mensagem do dia 27 de dezembro passado, onde revelo alguns segredos sobre o
purgatório.
Amo a todos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/01/2015) Itajaí/SC
Filhos meus, sou vossa Mãe a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Venho do Céu neste fim de tarde, para convidá-los a oração do rosário.
Amados filhos, acreditai, dias melhores ao de vir para todos aqueles filhos que tem colaborado com os
planos do Céu.
Estejam vigilantes meus filhos, para não serdes pegos de surpresa.
Sou a Mãe do Amor.
Rezai por todos os meus filhos da Costa Rica.
Deus os ama muito.
Desejo a conversão de todos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/01/2015) Itajaí/SC
Amados filhos, sou vossa Mãe a Rosa Mística.
Convido-vos mais uma vez a oração pelos sacerdotes e religiosos.
É preciso rezar por eles amados filhos.
É preciso mais oração pelos sacerdotes.
Filhinhos, muito Me alegra um sacerdote rezando com os fiéis o santo terço.
Peço aos grupos de orações formados por Mim, que leia as minhas mensagens no grupo.
Chegou à hora de testemunhar a Minha presença no meio de vós.
Peço-vos que sejais corajosos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/01/2015) Itajaí/SC
ROSA MÍSTICA DE LOUVEIRA
Amado filho, nesta madrugada quente de terça feira, quero Eu vossa Mãe a Rosa Mística, te revelar mais
um pouco dos fatos ocorridos na paróquia de São Sebastião na cidade de Louveira no estado de São Paulo.
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Como já havia falado há alguns anos atrás, a cidade de Louveira não era conhecida nacionalmente. Só ficou
conhecida ou entrou para o roteiro de peregrinação, quando a minha imagem da Rosa Mística, começou a
derramar copiosas lágrimas na noite do dia 13 de fevereiro de 1990.
De inicio foram poucas as testemunhas, mais com o passar dos dias; atraiu para a casa do Senhor, milhares
dos meus filhos dispersos.
Muitas foram as curas e conversões.
Muitos religiosos testemunharam as minhas lágrimas maternais derramadas na imagem.
A ciência na época testemunhou brotar dos olhos da imagem, grossas lágrimas.
O resultado dos exames, constatou ser lágrimas humana.
Mais o ser humano na sua ganância, fez com que muitos perdessem a fé.
Nesse caso, o maligno usa da pessoa para fazer ou executar certos atos abomináveis.
Sim, chorei na imagem. Mais não como muitos relataram.
Rezai pelo alma do padre Antonio Spoladori. O seu orgulho, fez com que a ciência chega-se a uma
conclusão:
_As lágrimas são falsas!
Foram descartados os primeiros exames positivos.
Rezai, rezai filhos meus. Rezai por aqueles que propagam o titulo da Rosa Mística.
É preciso oração e muita unidade entre os devotos deste titulo exorcista.
Não julgueis, mais sim rezai.
Rezai pela alma do bispo Roberto Almeida.
Sou a Rosa Mística – Mãe das Dores.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/01/2015) São José dos Pinhais/Pr
Filhos meus, a paz!
Continuai a rezar o terço nos grupos de orações.
Sou vossa Mãe, estou ao vosso lado.
Amados, neste dia convido-vos mais uma vez a rezar pelos sacerdotes.
Muitos deles correm perigos, até mesmo aqui no Brasil.
Saiba filhinhos, que alguns sacerdotes aqui no Brasil, estão jurados de morte por pessoas que se acha o
direito de tirar a vida de um irmão.
Filhos meus, não deis ouvidos a fofocas.
Convertei-vos!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(22/01/2015) Itajaí/SC
Queridos filhos, nesta tarde convido-os a oração do rosário.
Sou vossa Mãe,estou aqui de braços abertos.
Filhinhos, aproveitem cada instante para fazer o bem.
Abri vossos corações a graça de Deus.
Rezai com fé e confiança.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(29/01/2015) Itajaí/SC
Amados filhos, a paz!
Mais uma vez repito: não fujam da missão que o Senhor vos confiou através de Mim.
Filhinhos, não desanimem nunca. Acreditai que Eu estou no meio de vós.
Tende coragem meus pequenos em divulgar as minhas mensagens da Rosa Mística – Rainha da Paz.
Filhos meus, deixe o meu Amor se multiplicar em seus coraçõezinhos. Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/02/2015) São José dos Pinhais/Pr
Filhos meus, neste dia convido-os para se reunir Comigo em oração, no próximo dia 12; na gruta das Graças
em Itajaí.
Prometo graças especiais do Senhor.
Venho do Céu neste dia para ajudá-los a serem felizes.
Rezai em família.
Rezai pela paz em vossos lares.
Não se canse em rezar.
Sem oração não posso ajudá-los.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/02/2015) Itajaí/SC
27 anos das aparições
Amados filhos, neste dia tão especial, onde recordais Comigo a Minha primeira aparição a este filho,
convido-os a fazerem parte deste grande exército, onde Eu a Rainha da Paz; sou a Comandante.
Não tenha medo de fazer parte deste exército.
Filhinhos, rezem pelo Papa Francisco. Não deixe de rezar pelos sacerdotes e também por este que aqui
esta (frei).
Faça com que estas mensagens cheguem a todos os meus filhos.
Oração e penitência vos peço hoje.
Não deixe de formar grupos de pessoas que rezam o terço nos lares.
Agradeço a presença de cada filho hoje aqui nesta gruta.
Faço descer sobre cada um de vós a Minha benção de Mãe.
Continue a rezar pelos jovens e crianças.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
Obs. O dia estava ensolarado sem nenhuma nuvem. Minutos antes da aparição da Virgem Maria; os Anjos
apareceram preparando a chegada de Nossa Senhora. As nuvens começaram a surgir e o sol se escondeu.
Minutos depois Nossa Senhora apareceu dentro da gruta. Um suave aroma de rosas tomou conta do
ambiente. Nossa Senhora abençoo os terços, deixando-os com aroma de rosas. Uma das pétalas
abençoadas por Nossa Senhora, apareceu a figura da Virgem Maria de mãos postas. Logo após o término
da aparição uma chuva caiu sobre todos. Todos foram testemunhas desses lindos sinais.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/02/2015) Itajaí/SC
Filhos meus, a paz!
Neste dia convido-o mais uma vez a rezar pelo Brasil. Rezem, rezem.
Sou a Rosa Mística - Rainha da Paz.
Eu como mãe da Igreja, convido a todos os meus filhos sacerdotes a dar bons testemunhos.
Cuidado com as falsas filosofias. Tem muitos que ainda preferem servir ao maligno.
Nesta quaresma é preciso orar e vigiar mais, pois as armadilhas do maligno têm a pegar muitos
desprevenidos. Por isso orai e vigiai.
Torno a repetir: Meu Divino Filho esta sendo flagelado no corpo daqueles que busca os prazeres da carne.
Vós sois templos do Espírito Santo.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(19/02/2015) Itajaí/SC
Queridos filhos!
Neste dia convido-os a oração do santo rosário pela saude do Papa Francisco.
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Porque peço tanta oração por ele?
Ele como pastor da Igreja do Meu Divino Filho Jesus, esta diante deste grande rebanho que são todos
voces.
Sim, ele precisa de vossas oraçãos. São muitas as decisões a tomar, por isso é preciso rezar para que o
Espírito Santo possa iluminá-lo.
Nesta quaresma, de mais tempo a oração. É tempo de graça!
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/02/2015) Itajaí/SC
Filhos meus, sou vossa Mãe a Medianeira de Todas as Graças.
Vendo do Céu neste dia para convidá-los mais uma vez a conversão.
Amados, estou vindo nestas aparições ao longo desse anos, para chamá-los a conversão e ao
arrependimento.
Filhinhos, convertam-se e abra os seus corações a Deus.
É preciso rezar para encontrarem a paz em vossas famílias. Sem paz não podereis ser felizes.
Rezem pelas crianças.
Não busquem ajuda naquilo que não pertence a Deus.
Quaresma tempo de graça!. Cconfessem os seus pecados enquanto a tempo.
Abençôo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/03/2015) Itajaí/SC
Amados filhos, sou a Imaculada Conceição – Rainha da Paz.
Filhinhos, é tempo de graça. É tempo de conversão.
Filho meu, recordai Comigo a 19 anos atrás, na gruta no Barreiro os meus sinais e a minha aparição;
naquele local rustico e longínquo.
Sei que o seu coraçãozinho bateu bem forte ao ver o Meu amor por aquele povo tão necessitado da graça
de Deus.
Durante a aparição manifestei o meu amor por todos, dando um lindo sinal no sol entre as nuvens.
Também hoje convido-os mais uma vez a consagrar a vossa familia aos meus cuidados de Mãe. Faça todos
os dias a consagração que ensinei em 1996 : Consagração á :
Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Com este ato tudo que vos pertence passa a ser meu. E vocês sendo meu fica mais fáceis Eu lhes ensinar o
caminho da santidade.
Deveis abandonar tudo que vos afasta do Senhor.
Filhos meus deveis fazer todos os dias este ato de consagração.
Divulgai entre amigos esta graça que lhes dou.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Ps: em 01 de março de 1996 no Barreiro, Nossa Senhora apareceu por volta das 18 horas. Havia no local uns
100 pessoas. Durante a aparição, a Virgem Maria manifestou o seu sinal no sol.
As nuvens ficaram coloridas...um lindo espetáculo jamais visto naquele local. Durante a benção de Nossa
Senhora, uma garoa fria caiu sobre todos.
Naquele dia, Nossa Senhora estava unindo irmão Eduardo que estava presente, com as seis criançasvidentes do Barreiro.
CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ E MEDIANEIRA DE TODAS AS GRAÇAS
“Virgem Mãe, Rainha da Paz e Medianeira de Todas as Graças.
Eu te ofereço e consagro o meu corpo e a minha alma, o meu coração, tudo quanto sou, tudo o que
tenho.
Me consagro a ti por amor e para amar. Ofereço-me aos teus cuidados de Mãe.
Quero como fez Jesus toda sua vida, honrar
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-te unido ao teu coração.
Quero ó Mãe sobretudo, imitar a tua pureza, a tua humildade, enfim todas as tuas atitudes.
Quero ó Mãe, dedicar-me e lutar sob tuas ordens para que venha o Reino de Deus.
Mãe, acolhe esse meu ato de consagração, toma-me como teu filho e oferece-me juntamente com Jesus
ao Pai Celeste.
Ajuda-me a ser fiel até a morte.
Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Amém.”
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/03/2015) Itajaí/SC
Filhos meus , a paz!
Amados, o pecado tem afastado muitos de meus filhos de Deus.
Filhos meus, não há mais tempo a perder com fofocas e julgamentos. Filhinhos, deveis rezar e pedir perdão
de seus pecados todos os dias.
Estes dias que se avizinham de vós, são urgentíssimos, por isso deveis estar atentos.
Fazei penitência pelos pecadores.
Não venho pedir muito de cada um, só peço que reze e voltem para Deus.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/03/2015) Itajaí/SC
Filhos meus, hoje quero renovar e agradecer suas orações por este país.
Não desanime!
Filhinhos, de testemunho de amor.
Quero uni-los cada vez mais ao meu Coração.
Coloquem em prática as minhas mensagens.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR
(06/03/2015) Itajaí/SC
Amado, tenha a Minha paz!
Escreve o que vou te falar neste dia.
Avisai vossos irmãos da necessidade de orações que tem a humanidade.
É preciso rezar e promover a paz, a iniciar por cada família.
Tornai vossos corações puros.
Amados Meu, afastai-vos do que é mau, para não cairdes nas armadilhas do maligno.
Os ingratos sofrerão a desolação.
Deixo-vos a Minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/03/2015) Itajaí/SC
Queridos filhos, nesta tarde convido-os a rezar Comigo o terço das lágrimas.
É preciso combater o mau com esta poderosa oração de exorcismo.
Amados, muitos de vocês não estão levando a sério as minhas mensagens.
O mau vos ronda e de todas as maneiras tenta vos seduzir.
Desapegue dos bens terrenos.
Dêem bons testemunhos de verdadeiros cristãos.
Recorde hoje as Minhas aparições em Campinas a minha filha Amália Aguirre.
Colocai e pratica os meus pedidos feitos nesta aparição (N.Sra das Lágrimas).
Com todo Meu amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Sou a Mãe das Dores a Rosa Mística.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/03/2015) Itajaí/SC
Queridos filhos, nesta tarde mais uma; convido-os a rezar o rosário pela paz.
Sou a Rainha a Rainha da Paz.
Vós tendes um compromisso Comigo nessas aparições.
Filhinhos, rezai em família. Escutai o que vos digo nesta tarde.
Rezai pelos sacerdotes. Muitos deles continuam incrédulos e rebeldes.
É preciso muitas orações por aqueles sacerdotes que estão na mídia.
Reze também pelo Papa Francisco.
Como já havia dito em mensagens anteriores, a Papa não ficara muito tempo no acento de Pedro. Rezai.
Não desanimeis meus filhos.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/03/2015) Itajaí/SC
Amados filhos, a paz!
Neste dia convido-os mais uma vez a rezarem pela saúde do Papa Francisco.
Como já havia dito antes, ele não tem muitos anos no poder. Rezai, rezai.
Rezai pelos sacerdotes e religiosos.
Permaneça sempre fiéis ao Meu Filho Jesus.
Só permanecerão em pé, aqueles que forem fiéis ao Meu Jesus.
Aos meus filhos prediletos; rezai amados.
Desejo dizer-lhes que é importante em suas vidas; não se acomodarem.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(19/03/2015) Curitiba/PR
Queridos filhos, sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Mais uma vez chamo-os à conversão urgente.
Filhos meus, é preciso rezar e muito.
Amados, deixem-Me ajudá-los.
Convido-os a multiplicar vossas orações pelos sacerdotes e de modo especial pelo Papa Francisco.
Amados, se estou sempre presente entre vós, não há necessidade de uma extensa mensagem. Há falsos
mensageiros (videntes) que preenche o vazio com uma extensa e linda mensagem vinda de sua própria
mente. Cuidado!
Se rezardes com confiança, sabereis onde Estou verdadeiramente.
Derramo-lhes a Minha benção maternal em nome no Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/03/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, rezem.
Abra seus corações e escutem as minhas mensagens enquanto há tempo.
Se vocês não rezarem em seus lares, não poderão obter a paz tão desejada por vós. Torno a repetir: A
arma eficaz contra o mal é a recitação do rosário no lar. Satanás deseja destruir seus lares porque tem
faltado amor entre vocês.
Rezem, rezem, rezem!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/04/2015) São José dos Pinhais/Pr
Queridos filhos, na oração encontrarão coragem e total confiança para continuardes a caminhar. É preciso
rezar.
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Venho hoje nesta primeira quinta feira do mês, pedir orações pelos meus filhos prediletos. Não posso
esconder mais graves sofrimentos se aproxima para muitos deles...
Também peço orações pela Itália e pela Argentina.
Filhos meus, enquanto ainda posso permanecer com vocês, Eu vossa Mãe a Rosa Mística, estou aqui a fim
de que os ajude a caminhar na graça de Deus.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(03/04/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos.
Venho do céu neste fim de tarde, para convidá-los mais uma vez a oração em família.
É preciso rezar mais do que nunca filhos meus.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja, Mãe das Dores.
Continuo diante do meu Filho Jesus, pedindo e suplicando por cada um de vós meus filhos.
É preciso se afastar de tudo e de todos que os leva para o caminho da destruição.
O inimigo tenta ofuscar os meus planos neste local.
Vocês são preciosos aos olhos de Deus.
Continuai a rezar o rosário em família e também aos sábados nas vigílias, conforme o meu Filho Jesus, já
havia pedido em 2007.
O Papa Francisco, que é por Mim muito amado; peço orações por ele, não só nas reza dos terços, mais
também durante as santas missas.
É preciso conscientizar a todos a rezar por ele.
É preciso também fazer penitencia pelos jovens e crianças.
Rezai por essas crianças que aqui estão. Saiba amados filhos, que elas são o futuro do Brasil.
A vós que estão aqui hoje, derramo uma benção especial.
Não desperdice esse momento de graça que o Senhor faz descer por meio das minhas mãos hoje aqui.
Voltai amados, sãs e seguros aos vossos lares.
Sou a Mãe do Amor.
Mãe da Confiança a Rosa Mística.
Colocai em pratica o que tenho falado nestas aparições.
Amo-vos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/04/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou a Rainha da Paz - Mãe do Amor.
Filhinhos, neste dia convido-os a oração do rosário pelas famílias e sacerdotes.
Amados filhos, o amor ainda supera todas as barreiras e provações.
Se souberes amar de verdade, as dificuldades do dia a dia se tornarão pequenas e fáceis de enfrentá-las.
Meus filhos, comecem a amar a si mesmo e verão os problemas com os outros olhos.
Também neste dia convido-os a rezar pelo estado de Santa Catarina.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/04/2015) São José dos Pinhais/Pr
Que a paz de Meu Divino Filho Jesus esteja com todos vocês.
Queridos filhos, venho do céu neste dia; para convidá-los mais uma vez a oração do rosário em família.
Rezem, rezem.
Alegro-Me por estar aqui mais uma vez.
Sou a Rosa Mística - Rainha da Paz.
Filhinhos, sejam cada vez mais simples, puros e obedientes aos meus apelos. Continuai firmes em meus
grupos de orações que são os terços nos lares.
Vivam em harmonia e dêem bom testemunho.
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Recordai hoje a minha aparição ao meu filho Bruno no dia 12 de abril de 1947, junto com seus filhos, em
visita ao parque da região em Tre Fontane na Itália.
Amados, não desperdice este momento de graça que o Senhor tem dado a cada um de vós por meio de
minhas mãos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/04/2015) São José dos Pinhais/Pr
Queridos filhos, a paz!
Amados,neste dia quero mais uma vez falar aos meus filhos prediletos.
Queridos filhos prediletos, Deus continua a chamar os sacerdotes para uma vida de santidade e de
obediência a Ele.
Filhos prediletos, não tenham medo de doar a sua vida por Cristo ou pelo irmão. Fico triste quando vejo um
sacerdote perseguindo ou caluniando o próximo.
De bons testemunhos amados filhos.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(16/04/2015) São José dos Pinhais/Pr
Amados filhos, nesta tarde convido-os a rezar Comigo pela paz do mundo.
A humanidade cada vez mais esta se afastando de Deus, e corre o risco de perder a fé...
Preciso de vós para que estas mensagens cheguem aos ouvidos dos meus filhinhos.
Filhinhos, não vos preocupeis com nada, pois sou vossa Mãe e estou junto de vós.
Vim a esta nação com o intuito de salvar a todos e fazer desta terra um exemplo para as demais nações.
Eu os amo e desejo ajudá-los a serem santos. Tende confiança meus pequenos filhinhos.
Sou a Rainha da Paz.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(23/04/2015) São José dos Pinhais/Pr
Filhos meus, convido-os mais uma vez a testemunhardes todas as graças recebidas. Não desanimeis!
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Amados filhos, trabalhai com animo e amor nesta obra.
Filhos meus, acreditai na minha intercessão.
Rezai em família e também em grupo.
Rezai pelo Papa e pelas vocações sacerdotais e religiosas.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(30/04/2015) São José dos Pinhais/Pr
Queridos filhos, paz e oração vos peço.
Rezem meus filhos!
Sem oração não obterão a paz.
Há 70 anos atrás um perseguidor de cristãos morria, mais deixava muitos de seus seguidores...
A erva daninha cresceu ao longo desses anos. Hoje até no Brasil encontra-se seguidores de Hitler.
Cuidado para não deixar crescer essas ervas nos lares católicos.
A arma que vos dou para esse combate é o rosário.
Rezai todos os dias.
Sou a Rainha da Paz.
Testemunhai as minhas mensagens.
Caminhai com segurança rezando.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/05/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, rezai o rosário com amor e confiança.
Neste primeiro sábado do mês, convido-os mais uma vez a refugiar-vos dentro do meu Imaculado Coração,
que é a morada segura nestes tempos confusos. Não desanime!
Filhinhos, mais uma vez repito: A oração é a lâmpada para guiar-vos nestes tempos tempestuosos.
Não tenha medo de dar testemunho dessas aparições. Sou vossa Mãe a Rainha e Medianeira de Todas as
Graças.
As trevas da falta de fé, da rebelião; têm afastado muitos do caminho do Senhor.
Convertei-vos e voltai ao Senhor enquanto a tempo filhos meus.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/05/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, neste dia mais uma vez convido-os a oração e a penitencia.
Filhinhos, Eu vossa Mãe venho do Céu neste dia para dizer-vos mais uma vez que Deus vos ama.
Amados filhos, saiba que esta nação é muito amada por Deus; mais é preciso rezar para que os Meus
planos aconteçam de forma grandiosa.
Queridos filhos, se olhardes a situação da Igreja no Brasil, vós podereis compreender melhor porque digo
tudo isso.
Filhinhos, ajudem os meus filhos prediletos. Eles precisam de amor e de oração. São poucos os que rezam
pelos sacerdotes.
Filhinhos, vivam as minhas mensagens. Continuai a divulgá-las aos vossos irmãos. Não desanimeis
pequenos filhos. Coragem!
Não tenhais medo dos obstáculos, Eu estou convosco. Rezai, rezai.
Abençôo-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/05/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Sou vossa Mãe e venho do Céu neste inicio de noite para convidá-los a oração do rosário em família e
também em grupo.
Alegro-Me com a presença de cada um de vós hoje aqui em meu santuário.
Amados filhos, muitos de vós estão deixando de rezar e com isso estão se tornando pressas fáceis para o
maligno.
Filhinhos, intensifiquem vossas orações pelo Brasil até 13 de julho. Rezai muito!
Rezem também pelos meus filhos do Chile, Bolívia e Paraguai.
Coloquem em práticas essas mensagens que aqui deixo com amor. Divulgai essas mensagens com amor e
com bom testemunho.
Não tenha medo, estou junto de vós e os encorajo.
Amados filhos, esvazia vossas mentes das preocupações.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/05/2015) Itajaí/SC
Queridos filhos, volto hoje para convidá-los a rezarem pelo Brasil.
É preciso que haja uma corrente de orações por esta nação. Ainda são poucos os que estão fazendo a vigília
conforme o Meu Divino Filho havia pedido em 2007.
Filhinhos, vocês precisam acordar do sono profundo em que se encontram.
Abri vossos corações ao Senhor enquanto há tempo.
Sou a Rainha da Paz - Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/05/2015) Itajaí/SC
Queridos filhos, sede obedientes as minhas mensagens deixadas nestas aparições.
Amados filhos, convido-os a rezarem pelos sacerdotes, pelas vocações e de modo especial pela saúde da
Papa Francisco.
Rezai também pelas famílias de modo que o maligno não interfira nos meus planos para com ela (família).
Filhinhos, mais uma vez repito: não se deixem envolver por discussões supérfluas, o maligno tenta desviar
vossas mentes dos meus ensinamentos aqui já deixados.
Estou ao vosso lado, estejam vigilantes e preparados para combater o maligno com oração. Coragem meus
filhos.
Sou Maria Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/05/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, neste dia convido-os a clamar a misericórdia de Deus sobre esta nação. Filhinhos abram
seus corações a Deus enquanto a tempo. Filhinhos, não se afastem da oração. Rezem o rosário!
Esforcem se para que estas mensagens alcancem o maior número possível de meus filhos. O Brasil precisa
de amor.
Sou a mãe do Amor. Sou a Virgem da Rosa Mística - Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(19/05/2015) Fátima / Portugal
Amados filhos, o Meu Coração Imaculado é o vosso refúgio.
A violência, o ódio e o rancor, continuam no coração de muitos de meus filhos. Isso Me entristece muito,
sabendo que para muitos desses, não restará tempo para o arrependimento.
Amados filhos, rezai sempre o rosário individualmente ou em grupo.
Rezai pelas crianças. Elas estão sendo corrompidas pela televisão.
Insinaí-as a rezar desde cedo.
Rezai pelo Papa Francisco.
Abençôo - os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/05/2015) Fátima / Portugal
Neste dia convido-os mais uma vez a oração do rosário.
Amados Filhos, caminhai juntos de vossa Mãe Celeste.
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz.
Não vos preocupeis com nada.
Rezai, rezai.
Rezai, sobretudo pela paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(21/05/2015) Leopoldshöhe / Alemanha
Queridos filhos, neste dia convido-os mais uma vez a colaborar com o Meu plano.
Todos são chamados. É preciso que rezeis. Rezai cada vez mais.
Rezai o rosário, tende sempre esta poderosa arma junto de vós, para que o inimigo não vos pegue
distraídos.
Filhos meus, não é sem motivo que peço a vós tantas orações.
Filhinhos desta nação sou a Rainha da Paz.
Venho a terra para mostrar a verdadeira felicidade que é estar com Deus.
O tempo é curto filhos meus.

382

Procurai viver essas mensagens para o vosso próprio bem.
Muitos esperam novas mensagens. Como posso dar novas mensagens se ainda não estais a viver as que Eu
já ditei com tanto carinho?
Rezai e fazei penitência por esta nação. Dias difíceis se aproxima para esta nação.
A economia afetará este país e deixará muitos conflitos pelas ruas da Alemanha.
Rezai em família.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(22/05/2015) Leopoldshöhe / Alemanha
Queridos filhos, procurai a paz e a graça de Deus através da oração.
O Meu Coração se alegra ao ver um filho vivendo essas minhas mensagens.
Mais uma vez peço-vos que Me ajudeis a salvar tantos dos meus filhos que continuam se afastando de
Deus.
Exorto-vos a oração do rosário em família.
Rezai, rezai
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/05/2015) Heede / Alemanha
Amado filho, muito Me alegra em ver teu carinho para comigo. Sou a Mãe do Amor a Rainha do Universo.
Filho meu , a humanidade esta submersa num mundo de prazer, de materialismo e de vícios. Muitos de
meus filhos estão adormecidos e se afastando de Deus.
Filho meu, os que se diz fiel ao Meu Filho Jesus, estão se tornando indiferente para com o próximo.
Amados Filhos, é preciso rezar para compreender o que vos falo.
Aqui em Heede na década de 30, convidei os meus filhos à oração.
Poucos colocaram em prática este Meu pedido.
Há guerra veio e com ela muitas destruições e choro.
Hoje volto a pedir mais uma vez, oração e penitência.
Amados filhos, o céu existe e também o inferno para onde vão as almas más.
Cuidado com as falsas filosofias que negam a verdade do Evangelho.
Essas filosofias estão se alastrando pelo mundo todo, até mesmo no coração de meus filhos prediletos.
Rezai pelos sacerdotes.
Rezai pelo Papa Francisco. Ajuda-o a se manter firme no acento de São Pedro.
Filhos meus, vocês estão vivendo um período de confusão, onde o mesmo não os deixa perceber os
grandes perigos em que a humanidade enfrentará.
Grandes sofrimentos estão para se abater sobre toda a humanidade.
Há países que sofrerá mais do que o outro,
Filhos meus, em muitos lugares haverá dinheiro, mas não alimento para comprar.
Filhinhos, cuide bem da natureza.
Torno a repetir: em poucos lugares haverá água potável.
Onde há fontes, riachos e lagos cuidem para que seje conservado para os vossos filhos e netos.
Muitos de meus filhos morrerão de fome e outros por causa de uma futura guerra.
É preciso rezar o rosário em família. É preciso ensinar as crianças a orar, pois elas deverão estar conscientes
do que irão passar no futuro próximo.
Cada vez mais a terra se tornará um lugar perigoso para se viver. Mas Eu a Rainha da Paz, desejo prepara os
vossos corações para a chegada do Meu Divino Filho.
Amados, um grande clarão no céu, mostrará a todos que a vinda do Meu Filho Jesus está próxima.
Rezai amados filhos por aqueles que se dedicam à saúde do próximo.
Aqui quero revelar que as enfermidades têm a crescer e um novo vírus surgirá e com ele muitas mortes. É
preciso rezar o terço da Misericórdia neste momento.
A doença virá de leste e se estenderá até o oeste.
Filhinhos, neste período o céu estará triste com o homem.
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Saiba amados filhos, que a cura para muitas enfermidades, não estão nos remédios e sim na fé.
Filhos meus, as experiências da ciência, trará destruição para muitos de meus filhos. Muitos países, não
terão paz e procurarão abrigos nos paises da América.
Brasil por mim muito amado, preparai os vossos celeiros.
Filhinhos, não deixem apagar a fé que é a luz que ilumina o vosso lar. Se apagar, ela se tornará um inferno
já aqui na terra. Por isso rezai em família.
Muito Me alegra em ver os meus filhos recorrendo a este Santuário de graças.
Rezai, rezai por aqueles que aqui trabalham com amor, para que as minhas mensagens aqui deixadas
cheguem a muitos corações.
Rezai por aqueles que proclamam a paz.
Rezai pela China, Coréias, Japão, Iraque, França, Estados Unidos e Israel.
A Águia com medo não achará pouso na terra por causa do que anda na terra.
Sou vossa Mãe e por isso estou a falar tudo isso hoje de modo especial pela viagem deste filho a Heede.
Amados a noite se converterá em claridade por causa das armas. Neste período, deveis rezar e se possível
se manter mais em casa com vossos filhos e amigos.
Vidente: E os parentes Nossa Senhora?
Nossa Senhora: Muitos desses já o trairão.
Amados filhos não deixe de rezar pelo Papa. Fazei penitência por ele.
Coloque em prática o que vos tenho pedido.
A pedra cairá do céu...
Muitos não terão para onde ir. Só o Meu Coração será o refugio seguro para esses filhos.
Não tenhais medo. Sou vossa Mãe e estou a protegê-los.
Sacerdotes filhos meus, rezai enquanto podes.
O Papa pede ajuda. Deveis cuidar bem dele e também assegurar a sua proteção.
O inimigo está espreita e de dentro do templo grande, da sinal aos seus escolhidos para destruição da fé.
Rezai o rosário junto de Mim. Sou a Rainha do Universo.
Amados Filhos, como já havia dito a ciência descobrira a cura de uma determinada doença, mas será por
pouco tempo, pois ela se tornará mais agressiva.
O continente Africano precisa levantar altares para Deus, e só assim a luz de Meu Filho Jesus, brilhará com
abundância.
Não quero amedrontá-los, mas sim que se entreguem ao Meu Filho Jesus o mais breve possível.
Filhinhos, todos esses castigos, poderão ser evitados se houver oração, amor e caridade entre vós.
Brasil promove a paz entre os povos.
Praticai a caridade com amor e desprendimento.
Filhos meus, o ódio é a semente do mal.
O amor vence o mau. Amai-vos uns aos outros.
Busque a paz. O vento forte soprará sobre a Igreja, mais Eu a Mãe da Igreja a Rosa Mística, estou junto de
meus filhos.
Em 2017, grandes acontecimentos para a Igreja e para a fé de muitos de meus filhos.
Rezai nesta intenção. Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo.
PS. Em 1936 Nossa Senhora apareceu para 4 meninas na cidade de Heede/Alemanha
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(28/05/2015) Münster / Alemanha
Filhos meus, o rosário é um escudo poderoso contra o mau.
Rezai todos os dias o santo rosário pela paz do mundo.
Saiba amados filhos, o rosário é uma verdadeira ancora para a salvação.
Filhinhos, afastai-vos das falsas filosofias e ideologias.
Convido-os a oração pela Turquia, rezai.
O Meu Divino Filho continua só nos sacrários. São poucos os que fazem companhia a Jesus diante do
sacrário, seja em oração ou em silencio.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
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A fé de vocês precisa ser forte. Coragem!
Caminhai firme sobre a rocha (Igreja), não tenhais medo.
O medo os deixa covardes e não os deixa caminhar.
Sejam de Cristo.
Convertam-se.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSOS SENHOR JESUS CRISTO
(29/05/2015) Dülmen / Alemanha
Amado, o dia passa e a noite chega e com ela os perigos, os assaltos do maligno.
Mais uma vez estas diante do Meu do Meu Amor para com a humanidade.
Meditai a Minha Paixão nesta sexta feira.
Tomai o crucifixo nas mãos como fazia Anna Catarina e chamai por Mim que Sou vosso amigo e irmão.
Eu Sou a Divina Providencia.
A primeira vez em outubro de 2012, estivesse aqui numa terça feira. Esse dia Eu havia providenciado a
visita de vocês a este local.
Hoje a ultima sexta feira do mês de maio, quis Eu que você estivesse mais uma vez aqui. Essas duas datas
fui Eu que escolhi e nada planejado por vós.
Terça e sexta feira, lembra a Minha Paixão.
O Meu Coração esta esmagado.
Estou à procura de pessoas que Me ame. Enviei Minha Santa Mãe a esta nação em varias cidades.
Hoje esses lugares se encontram na maioria das vezes abandonados.
Quantas graças os meus filhos estão deixando de receber por não irem a estes santos locais de benções.
Que fazeis? Calai-vos?
Não!
Proclame amados, em voz alto a vinda de Minha Mãe nesses locais.
Kevelaer, Heede, Dülmen, Heroldsbach, Marpingen, e tantas outras.
São mais de 30 lugares de Minha Santa Mãe visitou deixando sua mensagem de conversão.
Sou Jesus.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(30/05/2015) Düsseldorf / Alemanha
Amado filho, a oração também santifica o ser humano.
Peço-te neste dia orações por todos que aqui estão reunidos em devoção e também em oração.
Rezai por todos os meus filhos que se afastam do Meu Filho Jesus. Suas almas correm perigo se não
voltarem para Deus.
O ser humano a cada dia tem feito aliança com o inimigo e seus corações estão cheios de ódio e rancor. É
preciso rezar por aqueles que estão se afastando.
Rezai por todos os meus filhos que estão empenhados na obra de salvação.
Sou a Senhora de Todos os Povos.
Falta amor nos corações dos meus filhos.
Há ódio em seus corações.
Deveis ser firmes e obedientes ao Meu chamado.
Rezai pelos sacerdotes, bispos e religiosos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(04/06/2015) Dieblich / Alemanha
Filhos meus, mais uma vez convido-os a oração do rosário.
Amados filhos, é preciso entender que somente em Deus encontrareis a paz.
O tempo é pouco e o ser humano continua a procurar a paz onde não há.
Muito Me entristece ao ver o que vos espera.
Rezai muito e caminhai juntos da vossa Mãe Celeste.
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O Meu manto azul deseja envolver a cada um de vós.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/06/2015) Fontanelle - Montichiari / Itália
Queridos filhos, nesse mês dedicado ao Sagrado Coração do Meu Divino Filho Jesus; convido-os a oração do
rosário por aqueles que não crer em Deus.
Quem puder faça penitencia.
Que bom tê-los juntos de Mim neste local onde Deus escolheu para Eu aparecer com o titulo: Maria Rosa
Mística.
Rezai e perseverai no caminho do bem.
Deus reserva grandes graças para este local.
Vinde a Fonte da Graça. Vinde a Fontanelle.
Coloquem em prática as minhas mensagens aqui já ditadas a Pierina Gilli.
Oração, sacrifício e penitencia vos peço.
Não deixeis que estas mensagens fiquem esquecidas como tantas mensagens que já dei pelo mundo a fora.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/06/2015) Fontanelle - Montichiari / Itália
Amados filhos, mais uma vez venho chamar-vos a conversão.
Rezai o rosário!
Sou vossa Mãe a Rosa Mística.
Sofro porque muitos de vós Me desprezais.
Este tempo é precioso! É tempo de crescer na fé. É tempo de graça.
Continuai rezando o rosário e fazendo penitencias.
Prometo assistir-vos e abençoar-vos nessa missão.
Convido-os mais uma vez a rezar pelas crianças e jovens.
Rezai pela saúde e santificação do Papa Francisco. Ele tem pedido a Mim vossas orações.
Alegro-Me mais uma vez com a presença de cada um hoje neste local santo, que Deus escolheu para Eu vir
a terra para convidá-los a conversão.
Dêem bons testemunhos.
Animo filhos meus.
Muito em breve este local será reconhecido pela Igreja.
Rezai, rezai filhos meus.
Colocai em pratica as mensagens que aqui já ditei a Pierina Gilli.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/06/2015) Cannobio / Itália
Filhos meus, neste dia desejo exortar-vos novamente a oração do rosário.
Quando peço o rosário, são os quatro terços. É na oração que encontrarão solução de muitos problemas.
Sou a Rainha da Paz.
Através do rosário, receberão muitas graças extraordinárias. Rezai, rezai.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/06/2015) Lisboa / Portugal
Amados filhos, volto a dizer-vos que através do rosário a paz reinará no mundo.
Tenho estado convosco todos os dias. Sou vossa Mãe a Senhora do Rosário.
Peço-vos de modo especial orações por esta nação. Os meus jovens correm perigos não só pelas ruas desta
nação, mais também nos lares.
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O desrespeito e a falta de amor crescem cada vez mais nos lares e com isso tem facilitado com que o
inimigo semeia os vícios, levando os meus jovens para ruas a procura de drogas e prostituição. Isso muito
Me entristece.
Peço que Me ajudem a salvar tantos dos meus filhos que estão longe de Deus.
Rezai também pela Igreja.
Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/06/2015) Belo Horizonte / MG
Amados filhos, convido-os a se preparar com espírito de oração para os dias 12 e 13 de julho próximo.
Vivei e aproveitai ao máximo esse tempo de graça.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Rezai e caminhai juntos da vossa Mãe.
Não vos preocupeis com nada.
Aqui estou Eu a Mãe de Jesus e vossa.
Amado filho, retornai com segurança ao lar. Agradeço o carinho e atenção para com todos os meus filhos
da Opus.
Continuai a missão.
Por todos os lugares que caminhastes Eu vossa Mãe, estava junto assegurando que nada faltaria para ti.
Agradeço as orações e penitencia.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/06/2015) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, sou a Mãe de Jesus e mãe vossa.
Filhinhos, perseverai nas orações. Rezai todos os dias.
Filhos meus , sem a graça de Meu Filho suas obras seriam infrutíferas.
Vocês são o que são é através da graça de Deus.
Amados filhos, não deixem a graça de Deus cair despercebida em suas vidas.
Dêem bons testemunhos do amor de Deus em suas vidas. Testemunhem as graças já recebidas com a
minha vinda a este local.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/06/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, perseverai nas orações. Não deixe de rezar o rosário seja sozinho ou em grupo!
Como Me agrada ver um filho fiel aos meus apelos de Mãe.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Rezem e peçam perdão a Deus pelos vossos pecados.
O Senhor esta para baixar seu braço sobre a humanidade.
Filhos meus, a salvação desta nação também depende de todos vós. Quero salvar o Brasil dos terríveis
castigos que estão por vir. Rezem pelos sacerdotes, bispos e religiosos.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(18/06/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou vossa Mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Amados filhos, perseverem nos caminhos da fé. Não se desviem por nada desse mundo.
Filhinhos, não temam aos ataques do adversário. Estou convosco, vejam-Me com os olhos da fé amados
filhos.
Não deixe de rezar o rosário e como prometi, vão sentir a Minha presença junto de vós.
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Permaneçam em oração junto de Mim.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/06/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, neste dia exorto-vos mais uma vez a reza do rosário.
Insisto em Meu pedido para que se reconciliem entre si e com Deus.
Amados filhos, decidam-se agora e renovem suas vidas.
Filhinhos, abram seus corações ao Senhor. Escutem minhas mensagens, Meu chamado a conversão.
Lembrem-se filhos meus, a arma eficaz contra o maligno é o rosário.
Amem o próximo e perdoe!
Sou a Mãe do Amor a Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/07/2015) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, com alegria venho do céu mais uma vez para convidá-los a oração pela paz. Rezem com amor
e confiança o rosário.
Abra seus corações ao amor de Deus.
Torno a repetir: vocês só encontrarão abrigo em meu Imaculado Coração. Este é o lugar mais seguro.
Sou vossa mãe a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Recordai hoje a minha aparição na aldeia de Garabandal em 1961.
É preciso viver com carinho as mensagens aqui já deixadas.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/07/2015) Itajai / SC
Queridos filhos, sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Neste inicio de noite convido-os mais uma vez a oração do rosário em família. Rezem, rezem muito.
Alegra-me em vê-los reunidos em oração neste local de graças.
Sou a Mãe do Amor!
Amados, é com carinho que vos peço:
Orai pelo Papa. Orai pelos jovens.
Agradeço a presença de cada um de vós aqui hoje.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/07/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos!
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz-Medianeira de Todas as Graças.
Mais uma vez o Senhor Me envia no meio de vós para convidá-los a conversão, a oração do rosário e a
penitência.
Filhinhos, é preciso rezar. Sem oração não posso ajudá-los neste vale de lágrimas em que a humanidade se
encontra. Ainda percebo que muitos de vós estão se distanciando de Mim.
É preciso retornar para a estrada que vos que vos apontei ao longo desses anos.
O Papa Francisco corre perigo se vocês não rezarem por ele. Os nossos adversários tem armado ciladas
para ele.
Rezai, rezai amados.
Desde já agradeço as orações feitas por esta nação. Continuai a rezar o rosário todos os dias.
Ao Rodrigo peço, não se distrai ao rezar as 1000 Ave Marias.
Filhos meus, agradeço a presença de cada um de vós hoje aqui em Meu santuário. Sede obedientes aos
meus apelos aqui já deixados.
Filhos meus, sou a Mãe do Amor, a Mãe da Confiança – a Rosa Mística.
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Também muito Me alegra ao ver os meus filhos angolanos em oração.
As vossas orações estão sendo lenços para enxugar os meus prantos por ver muitos de meus filhos se
perdendo.
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/07/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos meus.
Sou vossa Mãe a Senhora da Rosa Mística. É com alegria que a Santíssima Trindade Me envia até vós mais
uma vez neste local de graças, para convidá-los a oração, ao sacrifício e a penitência.
Como sou vossa Mãe, é o meu dever dizer-vos que o tempo é de graça e também de conversão.
Filhinhos, é preciso refugiar-se no Meu Imaculado Coração que é o refugio seguro.
Aproximai-vos de Mim enquanto há tempo. O tempo é breve e as graças estão passando e com ela o tempo
da misericórdia.
Não deixe de colocar em prática as mensagens que aqui já vos deixei com tanto amor e carinho ao longo
desses anos que tenho vindo a terra para alertá-los dos perigos que ameaçam a humanidade.
Aos meus filhos aqui presentes do continente africano, vos falo como Mãe do Amor a Rosa Mística.
Filhinhos, é preciso colocar em pratica a minha mensagem dita no ano de 2012 que fala sobre o vosso país
(Angola ).
Como não foi colocado em pratica a minha mensagem transmitida por meio deste filho, hoje vos peço:
repare toda ofensa contra esse Imaculado Coração.
Alertei-vos sobre os três castigos que ameaçava o vosso país.
Hoje vos falo bem de perto. É preciso reconhecer oficialmente o meu titulo de Mama Muxima como
padroeira da vossa nação.
É preciso que o Papa Francisco vá ao vosso país para lá abençoar esta nação que tem se afastado do Meu
Divino Filho Jesus e também de Mim que sou vossa Mãe a Imaculada Conceição.
Quero dizer-vos mais uma vez que a presença de cada um neste santuário Me trouxe muita alegria.
Não posso deixar-vos partir sem antes abençoá-los e dizer-vos: Amo-vos muito. Quero vê-los todos juntos
de Mim que sou vossa Mãe a Rosa Mística.
Amados filhos, é preciso por em prática essas mensagens que aqui tenho deixado por meio deste filho.
Divulgai com urgência esses meus apelos de conversão.
Rezai pela saúde do Papa que tanto amo.
Rezai pelos cardeais e bispos. Rezai pelos seminaristas e religiosos.
Convido todas as famílias aqui presentes a se unir junto de Mim em oração pela paz e pela salvação de
todos.
O tempo é curto amados!
O nosso adversário tem tentado armar ciladas de todas as formas para afasta-los de Mim que sou vossa
Mãe. Não de ouvidos as fofocas.
Peço-vos mais uma vez para se afastar do caminho da perdição.
Abandonai toda e qualquer tipo de supertições.
Cuidado com as falsas filosofias.
Amados filhos, quero hoje abençoa-los de forma especial.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(16/07/2015) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Nesta tarde convido-os a oração pela paz nas famílias e também na Turquia.
Por maior que sejam as dificuldades, não desanime.
Procure sempre estar em oração.
Rezai pela paz e pelo Papa também.
Mais uma vez agradeço a todos os meus filhos que estiveram no ultimo dia 13 em Meu santuário.
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Filhos meus, não deixe para amanhã a vossa conversão.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(23/07/2015) Itajaí/SC
Amados filhos, sou vossa Mãe a Rosa Mística. Neste fim de tarde convido-os a oração do rosário pela paz.
Filhinhos, acreditai; os dias que vivem inspiram cuidados.
Rezem com confiança o rosário seja em grupo ou sozinho.
Rezai pelo Japão e Israel.
Coloque em prática o que vos peço.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(30/07/2015) Itajaí/SC
Filho meu, a paz!
Continuai firme na oração.
Agradeço de Coração as orações dirigidas ao Papa Francisco.
Rezai, rezai!
Filhos meus, a oração os ajudará a continuar na caminhada da evangelização e na divulgação destas
mensagens.
Rezem com o coração o rosário.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/08/2015) Itajaí/SC
Queridos filhos, neste dia convido-os a oração.
Sou a vossa Mãe a Imaculada Conceição.
Amados, o inimigo esta infiltrado na Igreja e até mesmo nos conventos e seminários. É preciso combate-lo
com oração.
Me entristece por ver meus filhos se distanciando de Mim pela estrada da desunião e dos prazeres.
O Meu apelo a conversão não tem sido levado a sério. Coragem!
Não tema as perseguições.
Filhos meus, multiplicai os grupos de pessoas que rezam o terço no lares.
Estendei-vos por toda a parte grupos de terços nos lares.
Meditai as minhas mensagens e vivei-as no dia a dia.
Filhinhos, se viverdes quanto vos indiquei e também seguirdes o caminho que vossa Mãe vos traçou, tereis
alegria.
Neste dia especial, quero abençoá-los e dizer-vos: os amo muito.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/08/2015) Itajaí/SC
Filhos meus, neste dia convido-os a oração pela paz. Rezai, rezai!
Como Mãe, desejo convidá-los a rezar pela paz nas familias e também na Igreja.
Com a oração e entrega de suas vidas, vocês terão vitórias.
Neste dia, recordai Comigo a Minha primeira aparição em Pesqueira em 1936. Rezai muito!
O que vos falei em 1936, esta para se cumprir.
Sou a Rosa Mística – Mãe das Dores.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/08/2015) Itajaí/SC
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Queridos filhos, nesta tarde convido-os mais uma vez a oração do rosário pelas familias.
É preciso rezar para então receber graças que são distribuidas por Mim a Rainha da Paz – Medianeira de
Todas as Graças.
Neste mês dedicado as vocações, exorto-vos a oração para os seminaristas. Rezai, rezai.
Peço-vos que volteis para Deus.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/08/2015) Itajaí/SC
Amados filhos, neste dia peço a cada um de vós que atendeis os meus pedidos. Rezai amados filhos.
O Meu Coração esta demasiadamente ofendido por muitos sacerdotes e religiosos.
Desta cidade quero lançar ao mundo as minhas mensagens de oração e conversão.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística.
Filhos meus, rezai pela paz. Rezai pelo Papa e sua saúde.
Com carinho vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/08/2015) Brusque/SC
Amados filhos, nesta noite desejo exortá-los a oração pelas familias. Rezem!
Peço-vos também amados, que adoreis mais a Jesus na Eucaristia. Jesus espera-vos no sacrário dia e noite.
Pedi as graças e recebei-as.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Através da adoração Eucaristica, recebereis muitas graças.
Com carinho vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/08/2015) Itajaí/SC
Amados filhos, sou vossa Mãe a Rosa Mística.
Neste dia convido-os a oração pelos consagrados e missionários.
Me preocupo com cada um de vós. Os meus filhos consagrados também corre perigo. O inimigo tem
armado diversas ciladas. Cuidado com as redes sociais.
O inimigo tem adentrado em muitos seminários por meio deste meio, a internet!
É preciso concientizar os meus filhos, que eles corre perigo.
Os meus missionários não estão rezando como deveriam. A magoa e os prazeres também tem os
perseguido dia e noite. Rezai, rezai.
Com vossas orações Me ajudaram a converter muitos consagrados e missionários.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Abençoo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/08/2015) Itajaí/SC
Filhos meus, a paz!
Neste dia convido-os mais uma vez a rezarem pela paz. Rezem, rezem com amor e devoção o rosário.
Deixe-se guiar pelas minhas mensagens.
Sou vossa Mãe a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Aprendam a amarem-se entre uns aos outros.
Perdoe o próximo. Não guarde magoas.
Sou a Mãe do Amor!
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(03/09/2015) Itajaí/SC
Amados, a humanidade continua ignorando as minhas mensagens.
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Filhos meus, convertei-vos depressa.
Sou a Rosa Mística – Mãe das Dores.
Continuai a rezar pelas crianças e jovens.
Rezai pela paz nas famílias.
Só peço que reze e voltem para os braços de Deus.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/09/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, com vossas orações Me ajudarão a converter muitos de meus filhos que ainda caminha
distante do Senhor. Avante meus filhos.
Filhinhos, quero uni-los sempre mais junto do Meu Coração e com alegria oferta-los ao Meu Filho Jesus.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/09/2015) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia convido-os a rezar pelo Papa.
Não deixe de rezar o rosário.
Filhinhos, continuai firmes na oração do rosário.
Participe da santa missa com respeito e amor.
Confessai com freqüência.
Neste dia especial quero abençoá-los com todo o meu amor.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/09/15) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
É com alegria que venho do Céu nesta tarde para estar junto de vós mais uma vez.
Amados, grande é a Minha preocupação para com cada um de vós.
Vejo que muitos estão se afastando de perto de Mim que sou vossa Mãe.
Rezai, rezai. Não deixe de rezar.
Sem oração não conseguirão se manter em pé. É preciso rezar diariamente para se manter firmes na fé.
Rezai pela Papa Francisco. Rezai pelas crianças e jovens. Rezai em família.
Amados, colocai em pratica estas minhas mensagens no dia a dia.
Continuai a formar grupo de pessoas para rezar o terço nas casas.
Convido-os a se preparar em oração 12 dias antes do dia 12 de outubro.
Rezai, rezai.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(17/09/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos!
Neste dia convido-os mais uma vez a se abandonarem totalmente para Deus.
Eu vossa Mãe, convido-os a viverem junto de Mim.
Acolham a minha voz que clama através dessas mensagens.
Sejam autênticos para Deus. Tirem de vós todas as máscaras. Principalmente a máscara da falsidade!
Se fizerdes o quanto hoje Eu vos peço, estareis depositando em minhas mãos uma potente força de
intercessão e reparação.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(24/09/2015) Ponta Grossa/PR
Amados filhos, nesta tarde convido-os a oração pelas famílias.
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Não desanime diante as dificuldades do dia a dia.
Filhos meus, é preciso rezar antes de tudo.
Continuai a rezar pelos jovens. Quantos dessa cidade têm percorrido largas estradas da perdição. Rezai,
rezai.
Rezai também pelos sacerdotes. Muitos sacerdotes nessa cidade desprezaram-Me nas décadas de 80 e 90 e
com isso muitos de meus filhos perderam a fé.
Tenho falado em muitas mensagens passadas sem oração não há vitória.
Digo-vos mais, todo aquele que se desprender do seu tempo para Deus, esta a ganhar mais.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/10/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste dia insisto a rezarem pela paz. Rezai, rezai muitos rosários.
Filhos meus, tudo é possível aos que acreditam no poder do Senhor.
Estejam vigilantes.
Desejo a conversão de todos.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/10/2015) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, convido-os mais uma vez a preparardes em oração para o próximo dia 12. Rezai, rezai o
rosário com amor e devoção.
Filhinhos, não guardem rancor. Confessai com freqüência.
Combatei o mal com a oração e o jejum.
Continuai a rezar pelo Papa Francisco.
Rezai pelas crianças e jovens.
Com carrinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/10/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos. Sou vossa Mãe a Rainha da Paz – a Imaculada Conceição.
Neste fim de tarde o Senhor Me envia até vós, para convidá-los mais uma vez a oração do santo rosário
pela paz e pelas famílias.
Rezem, rezem meus filhos.
A oração precisa estar presente em vossas vidas.
Repito mais uma vez: sem oração não poderei ajudá-los. Rezai, rezai.
Colocai em pratica estas minhas mensagens que aqui tenho transmitido ao longo desses anos.
Rezai pela saúde e santificação do Papa Francisco.
Reze pelo clero de todo o mundo e também pelos seminaristas.
Filhos meus, como Mãe amorosa é o meu dever chamar atenção de cada um de vós para a oração.
Rezem nos lares e também aqui. Não deixem para rezar só quando vieres aqui.
Testemunhe o quanto é grande o Meu amor por cada um de vós meus filhos.
Sou a Imaculada Conceição Rainha e mensageira do Senhor.
Esse tempo em que viveis é um tempo de graça, por isso não desperdiceis esta graça.
Alegro-Me com a presença de cada um hoje aqui em Meu Santuário. Não deixem de vir mais vezes a esse
local escolhido por Deus para Eu a Serva do Senhor vir a terra para convidá-los a conversão.
Rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/10/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, venho do céu nesta tarde para insistir que rezem em vossas famílias o santo rosário.
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Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Fico triste por muitos de vocês não acolherem os meus apelos aqui já deixados.
Amados filhos, é preciso por em pratica o que vos peço.
Rezem, rezem. Não tenho muito que dizer, se vocês ainda não colocaram em pratica os meus pedidos.
Rezai pelos sacerdotes e religiosos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/10/2015) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, convido-os a rezarem Comigo pela paz na Europa.
Amados na medida em que vocês trabalharem para que estas mensagens cheguem aos meus filhos, Eu a
Rosa Mística; virei agraciá-los cada vez mais de graças divinas.
Rezem o rosário todos os dias. É preciso rezar filhinhos.
Avante meus filhos!
Com carinho abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(22/10/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, venho do céu neste fim tarde, para insistir que rezem em vossas famílias o santo rosário. É
preciso rezar meus filhos.
Porque tanta dureza em seus corações para com a oração?
Com a oração vocês conseguirão neutralizar os ataques do maligno.
Rezai, rezai em família.
Com carinho mais uma vez vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(29/10/2015) Itajaí/SC
Queridos filhos, rezai com amor e devoção o rosário em família.
Amados, é necessário viver o amor nas famílias.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Tenho vindo ao Brasil para fazer os meus últimos apelos à conversão.
Caminhai na graça de Deus.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE JESUS
(29/10/2015) Itajaí/SC
27 anos das aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo ao irmão Eduardo Ferreira
Amado, hoje quando olho para o Brasil Me entristeço.
Esta nação não tem compreendido as mensagens de apelos que Eu e minha santa Mãe temos feito desde
1929.
Filhos meus, peço-vos abertura de corações para Mim e para Minha santa Mãe.
Tenham fé. Rezai muito!
Amados, cuidado com os barulhos dentro das Igrejas.
Eu sou o vosso Deus que vos fala com Amor.
Mais uma vez repito:
_Não procureis sinais onde não tem.
Dou-vos a Minha paz neste dia especial.
Ps.Na manhã do dia 29 de outubro de 1988, as 09h35 Nosso Senhor apareceu ao vidente Eduardo na cidade
de Itajaí/SC. Nesta aparição Jesus estava de tunica vermelha e manto azul escuro. Nesta visão Jesus nada
falou ao Eduardo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
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(05/11/2015) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz.
Nesta tarde convido-os a oração e a penitencia.
Sou a Mãe das Dores a Rosa Mística.
Queridos filhos, mais uma vez insisto na reza do rosário e também o rosário da Coroa das Lagrimas de
Sangue.
Filhinhos, não deixem de rezar este rosário das Lagrimas.
Repito: Através do rosário das Lágrimas, inúmeras graças podereis alcançar.
Rezai em família e também em grupo.
Com todo Meu Amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/11/2015) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, mais uma vez convido-os a oração, sacrifício e penitencia. Venho do céu neste dia para estar
mais perto de vós.
Filhos meus, é preciso rezar porque nas vossas orações vocês encontrarão conforto e proteção.
Rezai muito! O maligno quer desviá-los do caminho do Senhor.
Rezem o rosário todos os dias, sozinhos ou em grupo.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/11/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos!
Neste dia convido-os a oração pela paz.
Rezai, rezai o rosário.
Mais uma vez convido-os a divulgarem e viverem diariamente as minhas mensagens aqui já deixadas ao
longo desses anos.
Preciso de vós para que estas mensagens cheguem a todos os meus filhos.
Não vos preocupeis com nada, pois sou vossa Mãe.
Vim a esta nação com o intuito de salvar a todos e fazer desta terra um exemplo para as demais nações.
Eu os amo e desejo ajudá-los a serem santos. Tende confiança meus pequenos filhinhos.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/11/2015) São José dos Pinhais/PR
Sou a Imaculada Conceição – Rosa Mística.
Amados filhos, venho hoje mais uma vez para encher-vos de coragem e dizer-vos que a vitória é garantida
para aqueles que fazem à vontade de Deus.
Filhos meus, desejo dizer-vos que dias melhores hão de vir, mais antes a terra passará por um período de
transformação.
Vocês vão ouvir rumores de guerra e de perseguição, mais não tenha medo.
As minhas lagrimas aqui em São José dos Pinhais foram prova do Meu maior carinho por esta nação.
Enquanto Eu chorava, muitos castigos foram amenizados.
Com muito amor derramo-lhes a minha benção maternal.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(19/11/2015) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste fim de tarde insisto que rezem pelo Papa e pela Itália.
Por maior que sejam as dificuldades, não desanime!
Amados, estejam sempre fortalecidos pela oração e pela Eucaristia.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
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Abençoo-os em nome do pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
(24/11/2015) São José dos Pinhais/PR
os pecados cometidos dentro da Igreja.
Amados, é preciso rezar; mais também é preciso fazer sacrifícios pelos sacerdotes para que eles busquem a
santidade.
A Igreja esta passando por muitos escândalos. Para não ouvir e nem ver tais escândalos, então é preciso
orar e oferecer sacrifício.
Rezai, rezai pelo Papa Francisco. Vocês precisam fazer uma alavanca de orações pela saúde dele. O Papa
Francisco não pode renunciar amados.
O céu se entristece para com o desprezo que se tem para com as mensagens da Mãe do Céu. Se
continuardes a desprezar, o Senhor não mais permitira que Maria Santíssima venha a terra.
Estou aqui também para convidá-los a santidade.
Estou aqui para convidar a todos os casais a fidelidade e ao amor entre si. Cuidado com as armadilhas do
maligno. Ele esta a armar ciladas para os casais.
(neste momento Santo Antônio fala para alguns peregrinos)
Amados, se vocês dedicarem o seu tempo para o Senhor e também a Mãe do Céu, creia que já estarão
acumulando graças e tenha a certeza que a sua passagem para o Céu é certa.
Perseverem nas vossas orações.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/11/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos.
Neste fim de tarde convido-os mais uma vez a oração pela paz.
Também rezai pelos meus sacerdotes. Eles precisam de suas orações e apoio.
Amados é preciso rezar pelos sacerdotes. A oração de todos vocês, é necessária para meus sacerdotes. Até
o fim do ano muitos deles estarão renunciando o sacerdócio, mais com as vossas orações o Meu Coração
Triunfará.
Satanás está tentando muitos deles, e sem graça divina, de intervenção e de oração, muitas pessoas,
inclusive sacerdotes andará nas trevas.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(03/12/2015) Itajaí/SC
Queridos filhos, sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Neste dia mais uma vez convido-os a oração pela Igreja.
Sem as vossas orações muitos sacerdotes não conseguirão suportar as provações. Não conseguirão ficar em
pé diante da tempestade em que o mundo esta sofrendo com a descrença.
Amados, é preciso orar também pelas crianças. Esses pequenos anjos estão a sofrer com a violência já
dentro dos lares. Isso Me entristece muito. Filhos meus, o nosso adversário tenta de todas as maneiras vos
afastarem de Mim. Estai atentos para não caírem nas garras do maligno.
Também neste dia peço orações pelas almas do purgatório.
Rezai, rezai muito por elas.
Sedes obedientes aos meus apelos de Mãe.
Estou aqui para guiar-vos até Jesus.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/12/2015) São José dos Pinhais/PR
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Dia da Imaculada Conceição - Hora da Graça Universal
Queridos e amados filhos, neste dia tão especial quero Eu vossa Mãe estar mais perto de vós.
Meu Coração se entristece ao ver tantos filhos se afastando do Amor de Deus.
Filhinhos, ao longo desses anos indiquei os remédios para que vocês usassem. A santa missa, o rosário, os
escapulários foram alguns deles.
Vocês estão desperdiçando essas graças.
Filhinhos, não mais virei com tanta freqüência nos segundo domingo de cada mês, mais prometo estar
sempre nas quintas feira, nos dias 12 e 13 de cada mês.
Amados, me entristeço porque foi poucos que se prepararam para o dia de hoje. Vocês estão a perder as
graças.
Até a meia noite o céu estará aberto e o Senhor estará derramando uma chuva de graças sobre a
humanidade por meio das minhas mãos e do Meu Coração.
Filhinhos, porque tanta dureza de coração para Comigo?
Filhinhos, falta oração, amor e caridade para com o próximo.
Quando olho para alguns aqui presentes, o Meu Coração se entristece por ver tanta indiferença para
Comigo.
Amados filhos, dêem bons testemunhos da minha presença no meio de vós.
Há muitas pessoas hoje que serão libertadas.
Queridos filhos, não busque sinais onde não tem. Cuidado com o fanatismo. Rezai, rezai para terem
discernimento.
Amados filhos, neste momento visito alguns lares...e também quero abençoar a todos que contribuíram
para com a pintura da capela e da compra das rosas.
Filhinhos meus, desejo que providencie um quadro com a minha imagem da Rosa Mística Rainha da Paz. Na
mão direita da imagem desejo que coloque o terço e na cintura da imagem uma faixa azul.
Queridos filhos, é preciso respeitar os objetos bentos. Cuidado onde por eles.
É preciso que as mulheres voltem a usar o véu nos momentos de orações. Com o uso deles muitos já
obtiveram graças. Dêem testemunhos dessas graças.
Rezai, rezai muito pela saúde do Papa Francisco.
Reze pelo clero e também pelos bispos da Bréscia / Itália. (local onde ocorreram as primeiras aparições da
Rosa Mística em 1947)
Dentro de meses eles irão tomar grande decisão.
(neste momento São Miguel fala para alguns peregrinos)
Amados filhos continuai a viver com carinho as minhas mensagens aqui já deixadas. Colocai em pratica os
meus pedidos.
Fazei com carinho todos os meses à trezena, a vigília nos sábados, o rosário todos os dias, orações pelos
sacerdotes, bispos e leigos. Orações pelo Papa Francisco e sua santificação. Orações pelas crianças e jovens.
Rezai pela santificação das famílias. Continuai a formar grupo de orações nos lares.
Amados, desejo que providencie um relicário para por nele a pétala de rosa onde fiz aparecer a minha
imagem junto ao meu confidente Eduardo.
Agradeço a presença de cada um aqui em meu santuário. Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo.
PS . neste dia Nossa Senhora apareceu com os Arcanjos Miguel e Rafael.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/12/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Neste dia mais uma vez convido-os a oração pela paz.
Filhos meus, sem a graça de meu Filho suas obras serão infrutíferas.
Filhinhos, não deixem que graça de Deus cair despercebida em suas vidas.
Dêem bons testemunhos do amor de Deus em suas vidas. Testemunhem as graças já recebidas com a
minha vinda a este local.
Continuem a rezar o rosário com confiança. Rezem, rezem.
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Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/12/2015) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, amo-vos!
Filhinhos, Deus deseja vê-los em paz e cheios de amor.
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, é preciso amar o próximo.
É preciso respeitar o irmão.
Amados, meu Coração e o Coração de Meu Filho Jesus, é cheio de amor e de compaixão.
Filhinhos, os Nossos Corações, serão a salvação para vocês no tempo da dura prova que se aproxima para a
humanidade.
Rezai pela paz.
Amo-vos. Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/12/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, sou vossa Mãe a Imaculada Conceição, Mãe e Rainha da Paz.
Neste fim de tarde convido-os mais uma vez a oração pela paz.
Rezai, rezai amados filhos.
Exorto-vos amados filhos a oração pelos sacerdotes e também pelo Papa Francisco.
Filhinhos, é preciso rezar mais o rosário com o coração e confiança.
Quando vos peço oração, é o rosário.
Torno a repetir: porque tanta dureza para com a Minha presença?
Filhinhos, convido-os mais uma vez a viver com carinho estas mensagens que o longo desses anos, tenho
trazido até vós.
Divulgai com carinho as minhas mensagens.
Amai!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(17/12/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou vossa Mãe a Rosa Mística - Rainha da Paz.
Filhinhos, neste dia convido-os mais uma vez a oração pela paz e por esta nação.
Filhos meus, repito-vos mais uma vez: Estas mensagens têm que chegar a todos os estados brasileiros o
mais depressa possível.
Filhinhos, vim a esta nação com o intuito de salvar a todos e fazer desta terra um exemplo para as demais
nações.
Amados, Eu os amo e desejo ajudá-los a serem santos.
Tende confiança meus pequenos filhinhos.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(24/12/2015) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, neste dia convido-os mais uma vez a rezarem Comigo pela paz nas famílias.
Amados filhos, que a graça do Meu Divino Filho Jesus, esteja com vocês neste dia tão especial.
Filhinhos, olhe para o céu para Jesus.
Filhinhos, desejo que amem o próximo e que de bons testemunhos.
Lembre-se: Natal é dia de oração e de reconciliação.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(31/12/2015) São José dos Pinhais/PR
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Queridos e amados filhos, a paz!
Desço do céu nesta tarde para estar convosco mais uma vez e dizer - lhes o quanto os amo, o quanto
desejo a salvação de todos vós.
Amados, é preciso rezar.
É preciso rezar por aqueles que não rezam, por aqueles que estão se afastando dos olhos de Deus.
Filhos meus, Eu sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Deus continua a Me enviar ao Brasil para convidá-los a conversão.
É preciso rezar e penitenciar – se.
Rezai para que em 2016 muitos se convertam, para que muitos possam sentir o verdadeiro amor de Deus.
Rezai pelo Papa.
Rezai pelos sacerdotes e religiosos.
A todos vocês aqui presentes neste dia, convido-os a rezar para que os meus planos se concretizem.
Amai, amai filhos meus.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/01/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, neste dia convido-os mais uma vez ao amor sincero. Sou vossa mãe a Rosa Mística – Rainha
da Paz.
Filhinhos, rezem para compreender os desígnios de Deus em vossas vidas e em vossa nação.
Amados filhos, confiem no Senhor e abram para Deus os seus corações. Peço que rezem para os vossos
irmãos da Itália. Muitos deles estão correndo atrás de falsos sinais em falsas aparições. Cuidado! Muito Me
entristece ao ver filhos sendo enganados e manipulados pelo nosso adversário. O castigo virá e será
doloroso. Rezem, rezem.
Lembre-se: Toda dificuldade deve ser entregue nas mãos de Deus.
Continuem a rezar o rosário todos os dias para encontrarem a paz tão desejada e pedida por vossa Mãe. O
rosário é a oração que Eu própria vim do céu para ensinar.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/01/2016) São José dos Pinhais/Pr
Amados filhos, a paz!
Convido-os mais uma vez a rezardes pelo Papa Francisco e todos os que o auxiliam.
Filhinhos, a humanidade continua a caminha para a destruição que os homens preparam por suas mãos.
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, aconteça o que acontecer; não percais a vossa fé. Rezai, rezai.
Afastai-vos de toda espécie de mal.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/01/2016) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Convido-os a oração do rosário para todos os meus filhos prediletos, os sacerdotes. Rezai por eles meus
filhos.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística.
Filhos prediletos, esse convite também é para todos vocês. Rezem.
Queridos filhos, não percam a esperança.
O nosso adversário tem se levantado cada vez mais furioso contra as famílias que rezam e que procuram
viver sobre os sacramentos do Senhor.
Não se canse de rezar.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
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(14/01/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Venho do céu mais uma vez para encorajar-vos a rezar com mais animo o santo rosário. Rezem, rezem
meus filhos.
Fico feliz quando vejo um filho em volta de Mim rezando.
Filhinhos é preciso rezar para que a obra do Senhor aconteça nesta nação.
Aos meus filhos prediletos falo mais uma vez: Perseverem em seu ministério com amor e rezando.
Rezai em família e também em grupo.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(21/01/2016) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Amados, rezem, rezem com amor e confiança o rosário.
Reze também pelas intenções do Papa Francisco. Não o critique!
Rezem em família.
Abri vossos corações ao chamado desta Mãe.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(28/01/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz.
Eu vossa Mãe a Rainha da Paz, convido-os mais uma vez a rezarem pela paz.
Eu sou vossa Mãe, estou aqui para ajudar-vos; não esqueçais.
Amados, voltai-vos depressa para Deus. Convertei-vos sem demora!
Continuai a rezar pelo Papa e pelas crianças.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(04/02/2016) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, neste fim de tarde, quero eu vossa Mãe convida-los mais uma vez a orar com amor e
confiança o rosário pela paz.
É preciso se conscientizar que os acontecimentos referentes à Igreja e as famílias, estão se concretizando.
É preciso orar, orar muito.
As profecias não vão mudar. Elas continuam conforme foi ditadas as longo desses anos que vim a terra.
Filhos meus, não olhe para trás. O inimigo está à espreita para tentar engana-los.
Convertei-vos sem demora.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/02/2016) Curitiba/PR
Amados filhos, nesta tarde convido-os a rezarem pela França, Turquia e Alemanha de modo especial pela
cidade de Paris.
Filhos meus, sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Continuem a rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas.
A Igreja precisa de sacerdotes santos. Por isso é preciso rezar para que haja vocações santas.
Rezem também pela paz nas famílias!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/02/2016) São José dos Pinhais/PR
28 ANOS DE APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA AO IRMÃO EDUARDO FERREIRA
Queridos filhos, nesta tarde convido-os a oração pela paz nas famílias.
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Amados, de prioridade a oração. Sem oração não posso ajudá-los!
Tantas foram às mensagens que ao longo desses anos tenho transmitido por meio deste servo.
Filhos meus, sou vossa Mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Como uma Mãe amorosa, torno a vos pedir: convertei-vos sem demora!
Filhinhos, afastai-vos das falsas filosofias. O tempo é curto.
Amai-vos, amai-vos.
Rezai com mais amor o rosário em vossos lares.
Rezai pelo Papa e pelos sacerdotes.
Rezai pelas crianças e pelos jovens.
Sou vossa Mãe, com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/02/2016) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Neste dia convido-os mais uma vez a rezarem pelos sacerdotes. Rezem para que eles não caiam nas
armadilhas do maligno.
Torno a repetir: reze por sua paróquia e dê bons testemunhos aos meus filhos prediletos.
Neste dia mariano, convido-os a rezar Comigo o rosário das lagrimas para amenizar os ataques do nosso
adversário contra a Igreja. Rezem, rezem.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(18/02/2016) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Convido-os a se tornarem divulgadores destas mensagens.
Filhinhos, rezai por aqueles mais distantes dos olhos do Pai. Aqueles que preferem servir ao maligno, mais
ainda tem chance de receber o perdão e o balsamo da misericórdia.
Filhos meus, nesta quaresma é preciso orar e vigiar mais, pois as armadilhas do maligno têm a pegar muitos
desprevenidos.
Convido-os também a jejuarem mais vezes nesta quaresma em honra as Santas Chagas de Jesus.
Vós sois templos do Espírito Santo.
É preciso se arrepender de seus pecados (confissão) e voltar ao Senhor. Como filho pródigo, o Pai Celeste
os recebem com os braços abertos.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/02/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
A humanidade continua num sono profundo. Continuam a se afastar de Deus. Os homens precisam
despertar o mais depressa possível desse sono.
Filhinhos, vocês precisam ajudar uns aos outros.
Comecem hoje mesmo a rezar e amar o próximo!
Continuo a repetir: Abandone as falsas filosofias e dêem bons testemunhos de verdadeiros cristãos.
O meu Coração Imaculado continua cercado de espinhos pela ingratidão de muitos de meus filhos.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(03/03/2016) Curitiba/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste fim de tarde, convido-os mais uma vez a orar Comigo pela paz nas famílias e também na Igreja.
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A humanidade continua se afastando de Deus por caminhos largos e perigosos. Cuidado! Não deixeis que o
maligno vos engane com falsas filosofias.
Voltai o mais depressa para Deus enquanto há tempo.
Rezai pela saúde do Papa Francisco.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/03/2016) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Neste dia convido-os a rezardes com o coração o rosário.
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, não vos afasteis de Deus. Rezai, rezai muito.
Rezai pela paz.
Filhos meus, sede fortes nas orações.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/03/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, abri vossos corações ao Amor de Deus.
Filhinhos, esforçai-vos para rezar o rosário todos os dias.
Rezai com amor e vereis as graças acontecerem em vossas vidas.
Tende confiança.
Sou vossa Mãe.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/03/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, a paz!
Sou vossa Mãe a Imaculada Rainha da Paz a Rosa Mística.
Nesta noite convido-os mais uma vez a rezar. Rezem, rezem.
O nosso adversário tenta de todas as formas distraí-los quando rezam.
Como sou vossa Mãe, é o meu dever advertir: sem oração vocês não obterão vitórias.
Filhinhos, quando vos convido a oração é por causa que a oração os eleva para mais próximo de Mim.
Vejo que hoje aqui são poucos os que estão rezando o terço ou até mesmo o rosário.
Sem oração não poderei ajudá-los.
Saiba filhos meus que não só no Brasil, mais o mundo inteiro já vive num Vale de Lágrimas.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(17/03/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste fim de tarde convido-os a rezar o rosário em família pela paz no Brasil.
Amados filhos, não espere que a catástrofes aconteça para rezar. Rezai, rezai.
Rezai pela saúde do Papa Francisco. Rezai pelas crianças e jovens.
Amo-vos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(24/03/2016) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Neste fim de tarde convido-os a oração do rosário.
Sou a Rosa Mística a Mãe das Dores.
Filhos meus, rogai a Deus para que liberte o mundo das garras do maligno.
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A humanidade precisa rezar e muito. Os meus filhos precisam se conscientizar que sem oração o mundo
não encontrará a paz.
Amados filhos, viveis ainda um tempo de graça e de perdão. Peço-vos que arrumeis tempo para a oração.
Colocai em pratica este meu pedido.
Rezai, rezai o santo rosário para encontrarem a paz.
Recordai hoje a minha primeira aparição no Rincão de São José em 1988.
Aqui também desejo que todos estejam Comigo um dia no céu.
Abençôo a todos os meus filhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
PS. Rincão de São José é um bairro da cidade de Taquari no estado do Rio Grande do Sul. Foi ai que em 24
de março de 1988, Nossa Senhora apareceu para um menino e no dia seguinte para outras crianças. As
aparições de Nossa Senhora em Taquari, foi profetizada por Nossa Senhora ao irmão Eduardo Ferreira no
dia 12 de fevereiro de 1988.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(31/03/2016) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Neste fim de tarde, convido-os mais uma vez a rezarem pelo clero; de modo especial pelo Papa Francisco.
Também os convido a rezarem pela saúde do Papa emérito Bento 16, afim de que ele esteja sobre a minha
proteção.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, rezai o rosário com amor e confiança.
Rezai, pois a paz na Europa esta ameaçada. Os mulçumanos tentam se dirigiras para Roma. Medo e
desconfiança ameaçam a Europa. Rezai muito!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/04/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, neste fim de tarde mais uma vez convido-os a oração do rosário pelas famílias.
Rezem, rezem!
Nesta tarde também os convido a rezarem por seus irmãos da Europa.
Deus os ama! É o homem que esta se destruindo e com ele esta levando o planeta.
Continuai a rezar pelo Papa Francisco.
Rezai muito por esta nação. Dias difíceis estão por vir.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/04/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Convido-os neste dia a louvar a Deus com amor e confiança.
Filhinhos, quero uni-los sempre mais ao Meu Coração.
Filhos meus, o Brasil já passa por transformações. O perigo paira sobre esta nação se não rezarem.
Continuem a fazer as vigílias aos sábados pelo Brasil.
Seja obediente.
Sou a Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Não tenham medo das dificuldades do dia-a-dia.
Juntos vencerão todas as batalhas.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/04/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste fim de tarde convido-os mais uma vez a oração do rosário pelo clero.
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Meus filhos, sem a oração vocês não conseguirão ficar em pé diante da tempestade em que o mundo esta
sofrendo com a descrença. É preciso rezar e muito.
Rezai em casa, nas Igrejas e até mesmo durante os trabalhos.
Filhos meus, o nosso adversário tenta de todas as maneiras vos afastarem de Mim.
Filhinhos, estejam atentos para não caírem nas garras do maligno.
Estou aqui para guiar-vos até Jesus.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/04/2016) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Filhinhos, neste fim de tarde convido-os a oração e penitencia por esta nação.
Filhos meus, o maligno continua de todas as formas tentado afastar-vos de Mim. Rezai, rezai muito.
O homem continua a colocar Deus em segundo plano.
Filhos meus, refugiar-vos em meu Imaculado Coração em quanto a tempo.
Rezai o rosário em família e também nas Igrejas.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(21/04/2016) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Neste dia quero Eu vossa Mãe, mais uma vez proclamar a vitória sobre todos aqueles que estão cientes
sobre os planos do Altíssimo.
Rezem meus filhos para que o Brasil tenha segurança.
Filhinhos, não deixe de rezar o rosário.
Muitos de meus filhos têm deixado para rezar só quando a tempestade ameaça.
Filhinhos, sejam cada vez mais simples, puros e obedientes aos meus apelos. Continuai firmes em meus
grupos de orações. O grupo de oração deve ser exemplo para todos os outros grupos espalhados por esta
nação. Vivam em harmonia e dêem bons testemunhos.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(28/04/2016) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Nesta tarde convido os mais uma vez a rezar o rosário.
Filhos meus, o tempo para a vossa conversão já está quase esgotado.
Rezai, rezai, rezai em família.
Entregai-vos a vossa vida a Deus enquanto a tempo.
Filhinhos, fico feliz quando colocam em prática estas mensagens que tenho trazido a vós com amor.
Filhos meus, são poucos os que estão vivendo estas mensagens no seu dia-a-dia.
Sou a vossa Mãe e Estou preocupada com a conversão de cada um de vós.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/05/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Filhos meus, peço-vos que sejam mais dóceis o meu chamado.
Filhinhos, não desanimem. Coragem!
Meus filhos, deixem o meu Amor se multiplicar em seus corações.
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Sede obediente ao meu chamado.
Rezai por esta nação. Muitos caminham sem amor semeando ódio por onde passam.
Testemunhem o meu amor por vós meus pequenos.
Avante, o Senhor tem a lhes dar graças da sua presença no meio de vós.
Amo-vos.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/05/2016) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Neste dia convido-os mais uma vez a oração do rosário.
Abri vossos corações ao amor de Deus.
Neste dia peço-vos orações para que a Igreja possa o mais breve possível canonizar Francisco e Jacinta
Marto. Com o reconhecimento de sua santidade, a fé na Europa terá novos rumos. Rezai, rezai.
Filhos meus, caminhai Comigo na oração.
Rezai pelo Papa.
Neste dia recordai a Minha aparição em Cuapa / Nicarágua.
Rezai por aquele país. Um forte tremor ameaça o país da Nicarágua.
Filhos meus, tende coragem de rezar o rosário. É preciso rezar.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Ps. em 8 de maio de 1980 Nossa Senhora apareceu para um senhor de nome Bernardo na cidade de Cuapa
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/05/2016) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Convido-os neste fim de tarde a rezardes o rosário pela paz. Rezai, rezai muitos rosários pela paz.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, abri vossos corações ao Senhor.
Amados, não ofendais a Jesus.
Meu Divino Filho Jesus esta triste com os vossos atos e palavras.
Arrependei-vos o mais depressa.
Peço-vos que sejais fiéis aos meus apelos.
Filhos meus, não desanimeis.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/05/2016) São José dos Pinhais/PR
Filhinhos, a paz.
Neste dia recordai a Minha primeira aparição na Cova da Iria em Portugal. Torno a repetir: Meu Divino Filho
esta triste com os pecados da humanidade. Muitos de meus filhos estão se condenando com a falta do
perdão. Consagrai vossos lares aos Nossos Sagrados Corações.
Também recordai hoje a minha primeira aparição em Ghiaie di Bonate na Itália.
Filhos meus, é preciso rezar em família.
Voltai-vos depressa para Deus enquanto há tempo.
Rezai pelas crianças e jovens.
Rezai pelos sacerdotes e pelas vocações religiosas.
Continuai a formar grupos de pessoas que rezem pelas minhas intenções.
Buscai a paz para os vossos corações.
Rezem, rezem, rezem.
Rezem pelo Papa Francisco.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(19/05/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste fim de tarde, convido-os a oração do rosário pela paz.
Mais uma vez peço que entreguem o seu coração em minhas mãos para que Eu possa ofertá-lo ao Senhor.
Sou a Imaculada Conceição.
Neste dia recordai Comigo a minha primeira aparição em Marta na Itália, primeiramente para as três
pequenas crianças, chamando a atenção dos adultos à oração em família.
Quantas graças o Senhor concedeu a humanidade ao longo desses anos por intermédio de minhas mãos.
Filhos meus, quero uni-los sempre mais ao Meu Coração.
Quando menciono outro local de aparição, é porque quero uni-los todos junto de Mim.
Rezai, rezai em família.
Eu os abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/05/2016) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Neste fim de tarde convido-os a rezar pela paz. Rezem, rezem.
Filhinhos, sou uma Mãe preocupada e é meu desejo que vocês rezem o rosário em família e também na
Igreja.
Filhinhos, mais uma vez, convido-os a praticar a caridade entre si.
Neste dia, recordai Comigo a minha primeira aparição em Caravaggio na Itália.
Apareci em 1432 a Joaneta para convidar a humanidade a conversão e também a caridade.
Peço encarecidamente: não brinque com as coisas de Deus.
Rezem muitos terços.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(29/05/2016) São José dos Pinhais/PR
Filho meu, a paz!
Convido-os a oração do rosário pela paz, de modo especial pelo oriente. Rezai!
Abri vossos corações ao amor de Deus.
Filhos meus, afastai-vos do pecado, das falsas filosofias.
Convertei-vos.
Rezai em família.
Rezai nas Igrejas e também no trabalho
Sou vossa Mãe.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/06/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste fim de tarde, convido-os a oração do rosário.
Filhos meus, entregai a Mim os vossos pedidos que Eu vossa Mãe os entregarei ao Meu Filho Jesus.
Filhinhos, convertei-vos.
Desejo a conversão de todos.
Rezai, rezai, rezai.
Sou Maria Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/06/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
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Neste fim de tarde convido os a oração, jejum e penitencia.
Amados filhos, abra seus corações e escute as minhas mensagens.
Filhinhos, se vocês não rezarem, não poderão obter a paz tão desejada para as vossas famílias. Começai
hoje mesmo a rezar.
Filhos meus, a arma eficaz contra o mal é a recitação do rosário no lar.
Satanás deseja destruir seus lares porque tem faltado amor entre vocês.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/06/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz.
Neste inicio de noite, Eu vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz, quero convidá-los a oração do santo
rosário pela paz.
Amados, é preciso rezar em vossos lares. Rezai no trabalho também.
Filhinhos, também neste dia, recordem Comigo a minha primeira aparição em Penablanca/Chile.
Quantos sinais manifestei naquele local por longos cinco anos; com o titulo de Dama Blanca de la Paz .
Hoje faço o mesmo pedido: oração pela paz e pelo clero.
Rezem muitos terços pelos jovens e crianças.
Rezai pelo Papa.
Amados filhos, abra vossos corações ao meu amor.
Nesta noite quero de modo especial, abençoar todos aqueles que contribuíram para este evento
(coroação).
Também vos peço orações para o plano que Deus tem para com a cidade de Itajaí, para que se concretize o
mais depressa possível.
Quero lhes dizer: Desejo que a matriz do Santíssimo Sacramento ( Itajaí) se torne um santuário com o
titulo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Avisai o mais depressa possível os responsáveis.
O Senhor concederá muitas conversões e milagres neste novo santuário (Itajaí).
Amados filhos, afastai-vos do pecado e das falsas filosofias.
Buscai forças na oração e na Eucaristia.
Sou a Mãe do Amor.
Rezai, rezai, rezai.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/06/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Nesta noite, convido-os mais uma vez a rezarem pela paz. Rezem, rezem.
Filhos meus, não desanimem nunca.
Acreditai que sou vossa Mãe a Rosa Mística.
Filhos meus, amem-se cada vez mais entre vocês.
Tende coragem meus pequenos.
Filhinhos, somente através da oração é que a misericórdia de Deus será derramada sobre vocês.
Filhinhos, deixem o meu Amor se multiplicar em seus corações.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(16/06/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste dia convido-os a rezarem por aqueles que estão se afastando dos olhos de Deus.
Saiba filhinhos que a oração do rosário é a arma mais poderosa para defendê-los dos seus inimigos.
Com a oração do rosário, vocês se defenderão dos ataques do adversário.
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O rosário é uma arma invencível.
Rezai com amor e devoção o santo rosário.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(23/06/2016) Itajaí/SC
Rezai meus filhos.
Neste dia convido-os a rezardes mais uma vez pela paz.
Filhos meus, é necessário formar grupos de oração para rezarem pela paz.
Filhos meus, não vos afasteis do caminho do Senhor.
Quando a família reza, ela fica toda inundada da graça de Deus.
Deixai o pecado da língua e voltai todos ao Pai.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhinhos, rezai, rezai muito.
Não permitais que o nosso adversário vos roube o amor pela oração.
Estejam atentos meus filhos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(30/06/2016) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, rezai, rezai muito.
Continuem a rezar pela paz em vossas famílias.
Sem oração nada conseguirão, por isso os que não rezam ainda; comecem hoje mesmo a rezar.
Dias difíceis estão por vir para toda a humanidade.
Sou a Mãe do Amor, sou a Rosa Mística - Rainha da Paz!
Filhos meus, busquem a rezar com amor e pela fé vocês terão a vitória.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/07/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Filhinhos, compreendam que o tempo para a vossa conversão esta se esgotando.
Filhos meus, é preciso colocar em praticas estas minhas mensagens. É preciso que elas sejam divulgadas
não só aqui no Brasil, mais no mundo todo.
Filhinhos, convertam-se enquanto há tempo. Não esperem o grande sinal para voltar para Deus, pois para
muitos será tarde demais.
Perdoe o próximo e reze por ele.
Neste momento quero de modo especial abençoar a todos que com carinho e fidelidade, rezando o cerco
de Jericó.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/07/2016) São José dos Pinhais/PR
Querido filho, a paz!
Rezai, rezai muito.
Amado filho, transmita aos meus filhos que o tempo para a conversão esta se esgotando.
Convido-os mais uma vez a oração do rosário.
Não ofendeis o Senhor.
Abri vossos corações para o amor de Deus.
Filhos meus, não desanimeis.
Praticai com amor a caridade.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

408

MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/07/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Filhinhos, abandonai-vos em meus braços para que Eu possa apresentá-los ao Meu Filho Jesus.
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz.
Muitos de meus filhos estão se distanciando do caminho do Senhor.
Abri os corações para o Amor.
Rezai, rezai e muito.
Neste dia convido-os mais uma vez o rezardes pela paz em vossas famílias.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/07/2016) São José dos Pinhais/PR
Dia de Nossa Senhora Rosa Mística
Queridos filhos, a paz!
Sou vossa Mãe a Imaculada Conceição Rainha da Paz a Rosa Mística.
A Santíssima Trindade Me envia neste fim de tarde mais uma vez para convidá-los a oração do rosário em
família e também em grupo.
Filhos meus, é preciso rezar. Rezai em família e também nas Igrejas.
Muito Me alegra em vê-los hoje aqui reunidos em oração diante de Mim.
Agradeço a todos que vieram de longe e também de perto para prestigiar esse momento de graças.
Rezai pelo Papa Francisco e também pelos meus filhos prediletos, os sacerdotes.
Quero abençoar de modo especial todos aqueles que ajudaram na ornamentação deste altar.
Abençôo também a todos que fizeram com carinho à trezena.
Continue a fazer todos os meses a trezena com devoção e carinho.
Filhos meus, avante com coragem.
Confiança vos peço hoje.
Filhinhos, continuai a formar grupos de pessoas que rezam nos lares o terço. Não temam.
Estou convosco embora não Me vejais.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Amo-vos.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
PS. Agradecemos a todos os peregrinos que estiveram no santuário neste último dia 13 de julho.
Peregrinos das cidades de: Florianópolis,Joinville,Timbó Grande,Pinhais,Piraquara,São José dos
Pinhias,Araucária, Curitiba,Colombo,Campo Largo,Ponta Grossa, Ipiranga, Santo Antônio da
Platina,Barueri,Santo Amaro,Santo Antônio do Monte, Cristalina e Luanda/Angola
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/07/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Eu vossa Mãe, sei das vossas dificuldades, mais vos peço, não desanimeis.
Amados filhos, rezai o rosário com devoção em vossas famílias.
Abri vossos corações à graça de Deus.
Sou a Rainha da Paz - Medianeira de Todas as Graças.
Aceitem com carinho o que vos peço.
Não deixem de rezar. A oração também é um alimento para alma.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(21/07/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Convido-os mais uma vez a oração do rosário pela paz do mundo. Rezem, rezem.
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Se não rezarem o mundo não terá paz.
Abram seus corações para a graça de Deus enquanto a tempo filhos meus.
Sou sua Mãe e estou junto de vós.
O tempo da graça é agora e não as deixe passar despercebida em suas vidas.
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Rezai pelo Papa Francisco.
Rezai pelas crianças e jovens.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(28/07/2016) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Neste dia, quero Eu vossa Mãe Rosa Mística - Rainha da Paz convidá-los a rezarem Comigo mais uma vez
pela paz em vossas famílias.
Meus filhos, é tempo de graças por meio de minhas mãos Imaculadas.
Filhinhos, não deixem de rezar pelo clero.
Continuai a fazer com que estas mensagens cheguem a outros paises.
Tende confiança meus filhos.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(04/08/2016) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Neste fim de tarde convido-os mais uma vez a rezardes o rosário pela paz. Rezem, rezem.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Queridos filhos, repito-vos mais uma vez: estas mensagens têm que chegar a todas as nações o mais
depressa possível.
Não vos preocupeis com nada, pois sou vossa Mãe e velo por vós.
Eu os amo e desejo ajudá-los a serem santos. Tende confiança meus pequenos filhinhos.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/08/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste fim de tarde mais uma vez convido-os a rezardes o rosário pela paz. Rezem, rezem.
Filhos meus, alegro-Me com aqueles que estão a fazer a trezena pedida por Mim nessas aparições.
Convido-os também rezarem pelo Papa Francisco.
Não desanimeis diante as dificuldades meus filhos. Perdoai o próximo e a sim mesmo. Sou vossa Mãe a
Rosa Mística – Rainha da Paz.
Com todo Meu amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/08/2016) São José dos Pinhais/PR
Querido filho, a paz!
Convido-os hoje a rezardes pelo Papa.
Filhinhos, graças especiais estão a descer em todos os lares que estão a rezar o rosário. É preciso rezar o
rosário. Com todas as dificuldades que vocês estão passando, um terço já não basta. Saiba que as graças já
são escassas e por isso avante com coragem.
Rezai também por aqueles que estão ao redor do Papa.
Sou Maria Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
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(13/08/2016) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Neste fim de tarde convido-os a rezardes o rosário pelas famílias e de modo especial por esta nação (o
Brasil).
Filhos meus, não vos apegueis à matéria, e nem ao corpo. Tudo isso é passageiro.
Filhinhos, rezai para terem discernimento diante dos falsos sinais que estão acontecendo em diversos
locais. O maligno continua a enganá-los. Rezai!
Rezai pelo Papa e por todo o clero.
Sou Maria Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/08/2016) São José dos Pinhais/PR
Querido filho, a paz!
Venho do céu neste fim de tarde para dizer-vos que Deus os ama e deposita em cada um de vós confiança.
Filhos meus, deixai que vossos corações se encham de amor, pois só assim podereis ajudar o próximo. Só
assim a humanidade encontrara o caminho da paz.
Rezai o rosário todos os dias em família.
Alegro-Me hoje com a presença de cada um de vós aqui em Meu santuário.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(18/08/2016) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, paz!
Neste fim de tarde convido-os mais uma vez a oração do rosário em família.
Filhos meus, a humanidade cada vez mais vai se afastando de Deus e esquecendo os ensinamentos de meu
Divino Filho Jesus.
Filhinhos, nos momentos de dificuldades chamai por vossa Mãe. Voltai vosso olhar para Mim e aproximai
da vossa Mãe a Rosa Mística - Rainha da Paz.
Aconteça o que acontecer na Igreja, confie no amor do Senhor.
Aproximai-vos dos sacramentos enquanto a tempo.
Rezai, rezai.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/08/2016) Brusque/SC
Filho meu, nesta noite convido-os mais uma vez a reza do rosário em família. Continuem a rezar o rosário
todos os dias. Propagai essa poderosa oração que é o rosário. Neste dia convido-os de modo especial a se
consagrarem ao Meu Imaculado Coração. Rezai todos os dias à consagração a Rainha da Paz e Medianeira
de Todas as Graças por Mim ensinada no ano de 1996.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/08/2016) Itajaí/SC
Queridos filhos, paz!
Sou vossa Mãe a Imaculada Conceição Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Convido-os a rezardes o rosário em família pela paz no mundo.
Vossas famílias correm perigo. Vossos jovens e crianças necessitam de orações e de amor.
Agradeço aos meus filhos por toda bondade de seu coração por serem obedientes aos meus apelos.
Meus filhos, coragem! Não temam, pois Eu estou diante deste imenso exército já em batalha.
Com muito amor derramo-lhes a minha benção maternal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA

411

(01/09/2016) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz.
Neste fim de tarde convido-os a ser pacientes diante as dificuldades. Não deixe de rezar com devoção o
rosário. Rezai em família meus filhos.
Sejam firmes na fé!
Filhinhos, combatam o inimigo com a oração e o jejum. Estai atentos.
Mais uma vez vos peço: Permaneçam na graça do Senhor meus amados filhos e não se disperse por nada
deste mundo.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/09/2016) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Neste fim de tarde convido-os mais uma vez a serem portadores da paz.
Filhinhos, a violência tem se espalhado bem mais que as minhas mensagens.
Amados filhos, rezem, rezem. Rezem o rosário todos os dias para terem a paz não só em vossas famílias;
mais no mundo inteiro.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Com todo meu amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/09/2016) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, neste dia convido-os a rezarem Comigo pela paz do mundo.
Alegro-Me com a presença de cada um de vós hoje aqui.
Convido-os a rezarem com as crianças e também com os meus jovens. Convido-os a ensinar as crianças e
jovens a rezar o terço.
Rezai pelo Papa Francisco para que ele através do Espírito Santo, possa conduzir a Igreja do meu Divino
Filho Jesus.
Rezai pelos sacerdotes e bispos.
Rezai em família filhos meus.
Preparai-vos com oração e confissão para o dia 12 de outubro próximo.
Sou vossa Mãe a Imaculada Conceição.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/09/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Venho do céu neste fim de tarde para convidá-los mais uma vez a oração.
Torno a repetir: sem oração não há vitória sobre o mal.
Filhos meus, permaneçam firmes na fé.
Filhinhos, este é também um período de reconciliação com os irmãos e com Deus.
Deixem se tocar por mim e vereis a misericórdia do Senhor agindo em vossas vidas.
Sou a Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/09/2016) São José dos Pinhais/PR
Paz, paz, paz!
Queridos filhos, sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Neste dia, convido-os a rezar Comigo pela paz.
Filhos meus, não desanime!
Coragem meus filhos. Estou com cada uma de vós.
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Filhos meus, é preciso rezar antes de tudo. Se não rezardes não poderei ajudá-los. Tenho falado em muitas
mensagens passadas sem oração não há vitória.
Digo-vos mais uma vez: todo aquele que se desprender do seu tempo para Deus, ganhará muito mais.
Rezai pelos meus sacerdotes.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/09/2016) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Convido-os hoje mais uma vez a rezar Comigo pela paz do mundo.
Ocupai o tempo vago com a oração.
Filhos meus, não vos preocupeis com o futuro. Apenas acolha o que vos peço nestas minhas aparições.
Tende coragem e confiança nesta Mãe.
Deixai vossa Mãe agir em vós.
Vivam as minhas mensagens e dêem bons testemunhos.
Sou a Imaculada Conceição Rosa Mística - Rainha da Paz.
Eu os abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(22/09/2016) Curitiba/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste fim de tarde convido-os a oração do rosário pelas famílias.
Também vos peço orações pela China e Colômbia. Rezem para que a graça de Deus toque os corações dos
mais endurecidos.
Filhos meus, sem a oração não conseguirão ficar em pé diante da tempestade em que o mundo esta
sofrendo com a descrença.
Amados, estai atentos para não caírem nas garras do maligno.
Estou aqui para guiar-vos até Jesus.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(29/09/2016) Curitiba/PR
Amados filhos, a paz!
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Filhos meus, confia em Minha intercessão.
Abandonai toda preocupação e rezai com mais confiança o rosário.
Rezem pela conversão de vossas famílias.
Rezai também pelos doentes.
Rezai pelas crianças e jovens.
Filhinhos, renunciai a tudo que vos afasta de Deus.
Vivam estas minhas mensagens no dia a dia.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/10/2016) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Neste dia convido-os mais uma vez a oração do santo rosário pela paz.
Filhinhos, quero agradecer vossas orações por este país.
Amados, quero uni-los cada vez mais ao Meu Coração.
Rezem, rezem!
Muitos de meus filhos ainda estão insensíveis para com as minhas mensagens. Vivam as minhas
mensagens.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/10/2016) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
O maligno de varias formas continua tentado conquistar muitos de meus filhos para ele.
Filhos meus, se vocês não tiverem uma vida voltada para Deus, serão pressas fáceis para o maligno. Rezai o
rosário todos os dias.
Busquem a Deus todos os dias! Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/10/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, a paz!
Venho do céu nesta noite para convidá-los mais uma vez a oração do rosário em família e também nas
Igrejas.
É com amor que abençôo a todos os presentes.
Aquele que confessou e rezou conforme Eu havia pedido meses atrás, pôde sentir hoje a minha real
presença neste santo local.
Toda preocupação não vem de Deus.
Sou vossa Mãe a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Desde os primeiros raios de sol deste dia, o Céu já acampava neste local.
O sol foi um pequeno presente de Deus para cada um de vós meus filhos.
Amo a cada um. Mais uma vez peço-vos filhos meus: rezai, rezai, rezai com amor e devoção o santo rosário.
Afastai-vos de todas as falsas filosofias.
Não guardai magoas e nem rancor em vossos corações.
Cada um de vocês é precioso para os planos que tenho para esta nação.
Não deixe de levar de casa em casa as minhas imagens peregrinas de modo especial estas que agora
abençôo.
Preparai-vos com o santo rosário para enfrentardes dias difíceis que se aproxima para vós.
Convido-os também a rezardes o rosário, a Via Sacra e também ir com freqüência à santa missa no mês de
novembro.
Mês de novembro é dedicado a santas almas.
É preciso muita oração para tira – las do purgatório.
O sofrimento no purgatório é grande amados filhos. Rezai pelas almas.
Peço-vos respeito para com este local. (santuário)
Se vierdes com o coração aberto, com certeza sairás daqui cheio da graça.
Sou vossa Mãe.
Estou aqui embora não Me vejais.
Rezai pelo Papa Francisco.
Rezai pelos bispos, cardeais e sacerdotes.
Não deixeis de rezar pelos vocacionados.
Muitos deles estão perdendo a fé por falta de alguém que reze por eles. Rezai, rezai, rezai.
Rezai também para que os meus planos se concretizem o mais depressa possível.
Amo-vos.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/10/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, paz!
Sede perseverantes nas orações meus filhos.
Buscai as coisas dos Céus e não as da terra.
Neste dia especial convido-os a rezar Comigo pela conversão da humanidade.
Filhinhos, os ingratos sofrerão a desolação, porque continuam a buscar os prazeres deste mundo.
Amados, afastai-vos do que é mau, para não cairdes nas armadilhas do maligno.
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Rezai em família.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/10/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste dia convido-os a oração do rosário pelos sacerdotes.
Muitos sacerdotes estão à beira da perdição porque não há pessoas que rezem por eles. Mais uma vez
repito: Muito Me entristece ao ver muitos de meus filhos prediletos se perdendo.
Rezem, rezem, rezem.
Filhos meus, levai aos sacerdotes a Minha mensagem de amor e de esperança.
Sou a Rosa Mística - Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/10/2016) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Sou vossa Mãe a Rosa Mística - Rainha da Paz.
Neste fim de tarde convido-os mais uma a rezarem Comigo pela paz. Rezem, rezem, meus filhos.
Não desperdicem esta graça. Aqui estou de braços abertos para acolher a cada filho.
Filhos meus, Eu como mãe me preocupo com o futuro de vocês.
Rezai com confiança o rosário.
Perdoai todos àqueles que os criticam.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR
(29/10/2016) São José dos Pinhais/PR
28 anos da primeira Aparição de Jesus ao irmão Eduardo
Amados, neste dia tão especial convido-os a oração pelas famílias, de modo especial por aquelas que ainda
não Me conhece verdadeiramente.
Sou a misericórdia, Sou o amor, Sou a salvação.
Amados, não vos preocupeis e nem temeis aqueles que negam estas Minhas palavras. Sede paciente e
rezai!
Deixo sobre vós a minha paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(03/11/2016) Curitiba/PR
Queridos filhos, a paz!
Convido-os mais uma vez a rezarem Comigo pela paz.
Rezem com confiança o rosário.
Não se canse de rezar pela paz.
Filhos meus, Eu sou vossa mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Peço-vos que retornem o mais depressa para Jesus.
Perdoem ao próximo e a si mesmo.
Amem-se, amem-se, amem-se.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/11/2016) Curitiba/PR
Filhos meus, a paz!
Sou vossa mãe a Rainha da paz - Medianeira de Todas as Graças..
Neste dia convido-os mais uma vez a oração do rosário pela paz e pela santificação das famílias.
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Rezem, rezem com amor e devoção o rosário em família.
Neste dia quero Me dirigir aos meus filhos da Nicarágua.
Amados, não deixe de rezar. Rezai para que as falsas filosofias e doutrinas não se infiltrem em suas mentes
e corações. Esses erros são trazidos por pessoas de outros paises. Cuidado.
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz. Saiba filhos meus, que o único que pode lhes da à paz, é o meu Filho Jesus.
Filhinhos, não deixem que graça de Deus cair despercebida em suas vidas.
Dêem bons testemunhos do amor de Deus em suas vidas. Testemunhem as graças já recebidas com a
minha vinda a este país.
Continuem a rezar com confiança.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/11/2016) Curitiba/PR
Querido filho, a paz!
Continue a rezar o rosário com a jaculatória dedicada a Chama do Amor.
Muitas almas estão tendo a graça de alcançarem o céu neste mês.
Também nesta tarde o meu Imaculado coração derrama muitas graças sobre a nação brasileira.
Filho meu, rezai muito, pois o pecado tem afastado muitos de meus consagrados do caminho de Deus.
Neste dia recordai Comigo a minha aparição em Heede / Alemanha.
Dias difíceis se aproxima para a Alemanha. As minhas profecias reveladas nessa aparição esta para
acontecer. Rezai, rezai.
Para as quatro meninas foi revelado o futuro da Alemanha. Rezai muito.
Com carinho abençôo a todos.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/11/2016) Curitiba/PR
Querido filho, a paz.
Neste dia convido-os junto Comigo a rezarem pela paz no mundo e na Igreja.
Filhos meus, a oração do santo rosário é uma arma poderosa e eficaz.
Não temam aos ataques que estão dentro da Igreja. Tendes confiança em vossa Mãe que sou a Rainha da
Paz.
É chegada a hora que deveis se decidir na fé. Mais uma vez repito: não olheis para trás.
Rezai, rezai.
Amo-vos e vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/11/2016) Curitiba/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste fim de tarde convido-os mais uma vez a rezarem pela paz em vossas famílias. Rezem , rezem meus
filhos.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística - Rainha da Paz.
Filhos meus, muitos ainda duvida da minha presença em São José dos Pinhais. Não desperdicem esta graça.
Rezai com confiança o rosário.
Perdoai todos àqueles que os criticam. Sou uma Mãe amorosa eu os perdôo facilmente.
Rezai pelos sacerdotes e missionários.
Rezem, rezem, rezem.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(17/11/2016) Curitiba/PR
Amados filhos, sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Convido-os neste dia a oração do rosário.
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Se rezarem terão forças para prosseguir na caminhada, caso contrario muitos ficarão pelo caminho. Isso
muito Me entristece!
Filhos meus, rezai por todos os sacerdotes. Rezem meus filhos.
Filhinhos, não percam a esperança. Sou vossa Mãe e estou convosco.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(24/11/2016) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças
Neste dia mais uma vez convido-os a oração em família.
Filhinhos, rezai por aqueles que ainda não se reconciliaram com o próximo.
Filhinhos, é preciso perdoar aqueles que os persegue, seja por atos ou palavras.
Rezai pelo Papa Francisco!
Também os convido a colocarem em prática estas mensagens no dia a dia.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
(24/11/2016) São José dos Pinhais/PR
em breve será postada
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/11/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste dia convido-os mais uma vez a oração do rosário.
Filhos meus, não desanimem.
Filhinhos, convido-os a penitencia e ao jejum.
Refugiai-vos no Meu Coração. A Mãe não os abandona. São muitos de vocês que Me esquece.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(28/11/2016) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Neste dia convido-os a rezar Comigo pelo continente africano.
Hoje recordai a minha aparição em kibeho / Ruanda.
O meu Coração sangrou por aquela nação ao ver milhares de meus filhos morrerem. Minha mensagem não
foi levada a sério como deveria.
Muitos lamentaram a perda de seus entes queridos.
Hoje mais uma vez convido-os a oração pela paz no mundo.
Se a humanidade não se voltar para Deus, um grande castigo se abaterá sobre esta geração.
Eu vossa Mãe Rainha da Paz, continuo a derramar copiosas graças sobre toda a humanidade.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE SÃO JOSÉ
(30/11/2016) São José dos Pinhais/PR
Amados, Eu José convido-os a trabalhar para o Reino de Deus. Convido-os a serem portadores da paz.
Eu e minha dileta esposa Maria Santíssima, estamos a intervir para que o braço de Jesus, não caia sobre a
Igreja e sobre esta humanidade.
Amados, cultivai com carinho o lírio da pureza em vossas famílias.
Rezai, rezai muitos terços em vossos lares.
Amados, desejo que todas as famílias, sejam portadores da paz.
Amados filhos, não desprezem o carinho que Maria Santíssima, vossa Mãe tem para com cada um de vós.
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Crêem na presença Dela no meio de vós.
Olhem ao seu redor e não vejam só as dificuldades, mais sim as benções que Deus tem dado a cada um de
vós.
Abre os seus corações aos Nossos Sagrados Corações.
Amados, a Igreja toda conhecerá a verdade. Rezai, rezai.
Neste dia especial desejo a paz a todos.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/12/2016) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a humanidade continua se afastando de Deus. Não deixeis que o maligno vos engane com
falsas filosofias.
Hoje meu Coração esta triste ao ver muitos de meus filhos no caminho da perdição.
Voltai o mais depressa para Deus enquanto há tempo.
A paz no mundo esta ameaçada.
Amados filhos, abram-se a esta graça. Não desperdicem este momento de benção que Eu vossa Mãe tenho
trazido a terra. Rezem, rezem, rezem.
Convido-os a rezar o rosário em vossas famílias.
Rezai pelo Papa. Algo não muito bom esta para acontecer no Vaticano. É preciso rezar.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/12/2016) São José dos Pinhais/PR
HORA DA GRAÇA UNIVERSAL
Queridos filhos, venho do céu neste inicio de tarde para convidá-los mais uma vez a oração.
Paz, paz, paz vos peço filhos meus.
Eu sou vossa Mãe a Imaculada Conceição a Rosa Mística.
Alegro-me com a presença de cada filho hoje aqui em Meu santuário.
Filhos meus, a graça esta sendo derramada sobre cada um de vós neste dia.
Rezai, rezai o rosário em vossos lares.
Coloquem em prática todas as mensagens que tenho lhes dado ao longe desses anos que tenho vindo a
terra.
São muitos dos meus filhos que ainda estão desperdiçando estas graças.
Muito Me alegra ao ver um filho colocando em prática as minhas mensagens.
Filhos meus, tende confiança nesta Mãe que tanto vos ama.
Convido-os também a rezarem pelo Papa e por todo o clero.
Os meus filhos prediletos necessitam de orações e também de penitencia.
Recordai hoje as minhas últimas lacrimações nesta imagem.
Quantas graças foram derramadas através da minha intercessão.
Fazei uso com freqüência do óleo (lágrimas) em vossos lares.
Não desperdice esta graça que Eu lhes dei por quase 8 anos que aqui derramei por meio destas lágrimas de
dor e de amor.
Sou a Rosa Mística.
(neste momento Nossa Senhora deixa algumas mensagens para alguns peregrinos).
A vós meus filhos, convido-os a serem portadores da paz.
Filho meu, ontem quando tu testemunhavas, Eu estava no meio de vós.
Algumas de minhas filhas, sentiram a Minha presença ao saírem da capela (aroma de rosas).
Amados, preparai-vos para o dia 27 próximo, onde Eu voltarei a lhes falar sobre o purgatório.
Agradeço a todos que com amor e carinho, rezaram o santo rosário; acrescentando nele à jaculatória da
Chama de Amor.
Muito Me alegrou filhos meus.
Muitas almas foram libertadas do purgatório por meio das vossas orações.
As missas participadas também libertaram milhares de almas do purgatório.
Continuai propagando esta devoção com respeito e amor.

418

Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/12/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste dia especial dedicado a Chama do Meu Amor, quero Eu a Virgem de Guadalupe abençoar a todos de
modo especial os peregrinos que estão em Guadalupe/México; para relembrar a Minha última aparição a
Juan Diego.
Meus filhos, sou vossa Mãe e é o meu desejo ver todos juntos de Mim.
Convido-os também a rezardes o rosário em família pela paz no mundo.
Rezai pelo Papa Francisco.
Amados filhos prediletos, escutem a voz desta Mãe que vem até vós por meio destas aparições em São José
dos Pinhais.
Permaneçam sempre fiéis ao Meu Filho Jesus. Só permanecerão em pé, aqueles que forem fiéis ao Meu
Jesus.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/12/2016) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Neste dia mais uma vez convido-os a rezardes o rosário em vossos lares. Não tenha medo de rezar.
Combatei as tribulações com a oração.
Rezem sem cessar o rosário em vossas famílias.
Filhos, as suas orações devem ser luzes para o mundo. Ela deve penetrar os corações de seus irmãos e
principalmente os corações dos padres de suas comunidades. Rezem, rezem.
Amados filhos, rezem e confiem na Minha intercessão. Vivam as Minhas mensagens.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/12/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos Filhos, a paz!
Sou a Rosa Mística - Rainha da Paz.
Filhinhos, estou aqui porque vos amo e desejo o vosso bem.
Convido-os neste dia a rezardes em família o rosário. Vossas famílias correm perigo se não rezarem unidos.
O meu Coração se entristece quando vejo um filho se distanciando de Deus.
Amados, é preciso rezar, caso contrario não conseguirão suportar as provações do dia a dia.
Somente aqueles que estiverem mergulhados na oração estarão seguro.
Não os obrigo a rezar, mais sim os convido a oração diária.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(22/12/2016) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Mais uma vez convido-os a paz. Rezai pela paz.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Filhinhos, abandonem-se na mão de Deus, como Eu confiei para assim possam obter a graça pedida a Jesus.
Sou Mãe de todos vocês.
Mãe do Amor, a Mãe da Confiança.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR
(23/12/2016) São José dos Pinhais/PR
Sede-Me sempre dócil e quando chamar ouvi-Me e Eu Jesus, estarei convosco amados.
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Amado filho, continuai no Meu Amor.
Continuai no silêncio do Meu Sagrado Coração.
Daí-Me um amor total.
Eu continuarei a partilhar contigo a Cruz. Aceitai-a com amor.
Abraçai-a com fidelidade.
Amados abandonai-vos neste Coração repleto de amor e compaixão.
Meus amados, desejo ver-vos mergulhar mais profundamente no Meu Amor.
Eu não os abandonarei.
Olhai apenas para Mim e reparai o Meu Coração ferido por muitos.
Amado, amai-Me na solidão do vosso coração.
Acalentai no Meu Coração.
Amai-Me.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/12/2016) São José dos Pinhais/PR
18 anos da primeira lacrimação da Rosa Mística
Queridos filhos, a paz!
Sou vossa Mãe a Rosa Mística.
Nesta tarde, de modo especial apresento o Meu doce e Imaculado Coração.
Alegro-me com a presença de cada um de vós aqui reunidos. Também rezo por aqueles que desejaram
estar hoje aqui.
Convido-os a entregarem todas as preocupações a Mim que sou vossa Mãe.
Não sou Eu vossa Mãe?
Agradeço a todos que com carinho rezando no mês de novembro pelas almas do purgatório.
Filhos meus, a caridade apaga muitos pecados cometidos no decorrer de vossa existência aqui na terra.
Amados, a caridade precisa ser praticada com amor e muita humildade. Precisa vir do coração e não por
imitação.
Também os convido a fazer uso com freqüência da água benta em vossos lares.
Toda vez que vocês aspergem a água benta, ela chega ao purgatório. Isso as deixa muito feliz e ao mesmo
tempo as refresca.
Hoje quero de modo especial falar das rosas murchas. Quantas pessoas passaram por este santuário e não
perseveraram nas orações. Hoje Eu as vejo como rosas murchas sem água, sem oração.
Por longos anos, apontei o caminho da santidade, o caminho da salvação. Poucos foram aqueles que com
amor aceitaram trilhar por esse caminho.
É um caminho de solidão, tristeza e até mesmo de abandono.
Felizes são aqueles que ao longo desses 18 anos perseveraram.
Amados filhos, muitos deles já não estão mais no meio de vós. Meu Divino Filho já os chamou. Hoje eles já
intercedem por vós aqui na terra.
Saiba filhos meus, essas almas já não desejam mais voltar.
Rezai, rezai muito.
Filhinhos, a falta de caridade, humildade e a vaidade tem levado milhares de almas para o purgatório.
Silencia vossos corações...( momento que Nossa Senhora reza por cada um presente)
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Rezai em família.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(29/12/2016) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, neste fim de tarde convido-os mais uma vez a rezarem pelo Brasil. Paz, paz vos peço.
Mais uma vez vos peço, não se cansem de rezar e de oferecer sacrifício pela conversão desta nação.
Repito: O Brasil é muito precioso para Mim e é por isso que tenho insistido tanto a oração.
Meus amados filhos, Eu vossa Mãe desejo a salvação de todos.
Rezai em família. Rezai pela paz do mundo e na Igreja.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(31/12/2016) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Rezai em família e também nas Igrejas. Buscai um tempo para oração.
Rezai com as crianças. Para terem paz em vossos lares, é preciso rezar, amar e também precisa haver
dialogo entre si.
Não desanime. Rezai, rezai.
Sou vossa Mãe a Imaculada Conceição Rainha da Paz, a Senhora da Rosa Mística.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/01/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste fim de tarde, venho do céu para convidá-los a oração do rosário pela paz e pelas minhas intenções.
Filhos meus, a minha mensagem precisa ser divulgada para que todos possam saber que Eu tenho vindo a
terra para apontar o caminho da salvação e da paz.
Se não rezarem, essa geração não ira experimentar dias de verdadeira paz.
Amo a todos. Convido-os também a rezardes pela Igreja, pois algumas reformas serão aplicadas no
Vaticano. Não é do Meu agrado, mais deveis rezar e muito.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/01/2017) Curitiba/PR
Filhos meus, a paz!
Convido-vos neste fim de tarde a rezardes Comigo pelo Papa Francisco, sucessor de Pedro.
Filhinhos, abri vossos corações ao Meu chamado.
Arrependei-vos de vossos pecados. Quando cairdes em pecado, buscai o sacramento da confissão logo.
Amo-vos.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/01/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Sou Maria Rosa Mística, vossa Mãe.
Venho do Céu neste fim de tarde para convidá-los a rezardes mais uma vez pela paz.
Rezem, rezem meus filhos. O mundo precisa de paz. E o único que pode lhes dar a verdadeira paz é o Meu
Divino Filho Jesus.
Rezai o rosário em família. Rezai pelo Papa!
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(19/01/2017) Itajaí/SC
Amados filhos, a paz!
Venho do Céu neste fim de tarde, convida-los mais uma vez a rezardes pela paz e pela saúde do Papa
Francisco.
Rezem, rezem muito.
Rezai também para que se concretize a ida do Papa ao território russo.
Saiba filhos meus, que por fim o Meu Imaculado Coração triunfará.
Alegro-Me com a presença de cada um hoje nesta gruta. Não desperdice estas graças que faço descer das
minhas mãos.
Sou Maria Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/01/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Nesta tarde desejo abençoa-los para que esta benção se multiplique de coração em coração.
Amados, vocês devem da bons testemunhos.
Aproximai-vos da graça de Deus e vossa família será transformada.
Neste ano, mudanças não muito favoravél ocorrerá dentro da Igreja. O que esta preste a acontecer neste
carnaval é muito triste.
Querem ultrajar Minha imagem colocando A numa festa mundana, cheia de blasfemia.
Meus filhos prediletos ja estão sendo corrompidos pela popularidade da mídia. Cuidado.
Uma reação pode acontecer com os fiéis.
Vandalismo nas Igrejas acontecerão.
Rezai,rezai muito.
Arrependei-vos dos vossos pecados.
Rezai pelos meus filhos prediletos.
A mão de Deus pesará sobre todos.
Sofro por causa do que vos espera. Rezai.
Abençoo-os em nome do Pai,do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/02/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste fim de tarde convido-os a se unirem Comigo em oração pela paz. Rezem, rezem o rosário em vossos
lares.
É preciso rezar e muito.
Neste dia especial, desejo derramar sobre vós a Chama de Amor que provém do Meu Coração.
Muito Me alegra ao vê-los unidos em oração pedindo ao Senhor a paz.
Amados, sejam solidários e amorosos uns aos outros no dia a dia.
Mais uma vez convido-os a meditarem as minhas mensagens.
Rezai, rezai.
O pecado vos afasta do Meu olhar e da Minha proteção.
Permaneçam em oração.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/02/2017) São José dos Pinhais/PR
A paz! Neste fim de tarde, convido-os mais uma vez a rezarem com amor e devoção o santo rosário pela
paz e pelos meus filhos prediletos.
Rezai, rezai filhos meus; pelos meus filhos prediletos.
Rezai pela Igreja de Meu Jesus.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística.
O inimigo cada vez mais levanta se furioso contra a Minha Igreja.
Vigiai e rezai muito.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/02/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, a paz!
Hoje desço do Céu para convidá-los a rezarem pelo clero. Rezai, rezai.
Amados filhos, desejo que vocês se unam Comigo em oração pela paz do mundo.
Rezai, rezai filhos meus.
Filhos meus, sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz a Medianeira de Todas as Graças.

422

Convido-os também a rezarem pelo Papa Francisco.
Hoje o Meu Coração transborda de Amor por cada um de vós.
Filhos meus, exorto cada um de vós a oração do rosário pela paz.
Continuai a formar grupos de oração pela paz.
É preciso se unir cada vez mais em oração junto de Mim que sou vossa Mãe a Imaculada.
Meus filhos, rezem, rezem muitos rosários.
Vossas famílias correm perigo se não rezarem unidas o santo rosário.
Muitos de meus filhos prediletos estão cada vez mais se perdendo por caminhos largos do materialismo e
do pecado.
Convido-os também a colocarem cada vez mais em pratica as minhas mensagens.
Nesses 29 anos das minhas aparições, desejo abençoa-los com todo meu amor.
(mais um segredo revelado por Nossa Senhora)
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/02/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste fim de tarde desejo exorta-los mais uma vez a oração do rosário pela paz. Rezai, rezai pela paz.
Rezai em vossas famílias pela paz.
Amados, desejo que esta aparição seja conhecida no mundo inteiro.
É preciso trabalhar em prol desta obra.
Convido-os também a rezarem pelo Papa Francisco e todos que o cerca.
Rezai pelas crianças e jovens.
Alegro-Me com o desempenho e carinho com que cada um de vós teve para com a trezena neste mês de
fevereiro. Continue rezando todos os meses a trezena, para alcançar mais vocações santas. Para alcançar
mais santos sacerdotes e também consagrados que queiram Me honrar com este titulo de Maria-Rosa
Mística.
Quero amados filhos, que dêem bons testemunhos desta obra.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(16/02/2017) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Neste fim de tarde convido-os a rezarem Comigo pela paz.
Rezai com amor e confiança o santo rosário.
Amados filhos, o mundo corre perigo em perder por completo a verdadeira paz. Rezem, rezem.
Como Mãe, é meu dever alertá-los.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(23/02/2017) São José dos Pinhais PR
Amados filhos, a paz!
Desejo neste dia que rezem Comigo pela paz em vossas famílias.
Meus filhinhos, se não rezardes a paz não vira e muitos irão chorar.
Filhos meus, sou vossa Mãe a Rainha da Paz.
Convido-os a dar bons testemunhos de verdadeiros cristãos.
Se os convido a darem bons testemunhos, é porque vocês ainda não estão verdadeiramente dando bons
testemunhos.
Um verdadeiro cristão não participa de festas profanas e nem aceita atos que vai contra os ensinamentos
de Meu Divino Filho Jesus.
Lembre-se: se plantares o mal, o mal colheras.
Rezem, rezem muito.
Nesta quaresma, convido-os a fazerem uma penitencia pela paz.

423

Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/03/2017) São José dos Pinhais/PR
A paz!
Filhos meus, convido-os hoje a rezarem com amor e confiança o rosário pela paz e pela unidade na Igreja.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Filhos prediletos, convido-os mais uma vez a se consagrarem ao Meu Imaculado Coração. Tende confiança
e obediência a esta Mãe.
Filhinhos, rezai pela saúde do Papa Francisco.
Com muito amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/03/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Filhos meus, ainda Estou a abençoar esta nação, semeando sementes de amor e paz através das minhas
mensagens deixadas nesta aparição.
Filhinhos, repito: é preciso que cada um de vocês viva estas mensagens no dia a dia e depois divulgam-nas
com urgência a todos que encontrarem. Continuai a dar bons testemunhos de verdadeiros cristãos.
Continuai a rezar pelos meus sacerdotes.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/03/2017) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Neste inicio de noite convido-os a rezarem Comigo pela paz.
Filhinhos, ainda são poucos os que estão rezando por um mundo mais de paz.
Queridos filhos, vocês precisam se conscientizar que sem oração não posso ajudá-los. Rezem o rosário em
família.
Venho a esta nação ensina-los a amar. Quero ajudar-vos!
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Não tenhais medo de evangelizar. Sede evangelizadores e portadores da paz.
Rezai pelo Papa Francisco.
Rezai pelo clero de modo especial do Brasil.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/03/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste fim de tarde convido-os a se unir em oração pela paz no mundo.
Rezai muito por esta nação. O Brasil corre perigo se não rezarem. Rezai o rosário em família e também nas
Igrejas.
Os meus sacerdotes têm que se conscientizar que sem oração, muitos de meus filhos vão se perder.
Ide atrás dessas ovelhas preciosas.
Sou a Rosa Mística, Mãe da Igreja. Amados filhos, peço-vos para rezarem pelos sacerdotes que ainda não
compreendam a Minha vinda nesta nação. Grande é a Minha preocupação pelos Meus sacerdotes.
Rezai, rezai.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(16/03/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
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Neste fim de tarde, convido-os a rezar Comigo pelas crianças e jovens.
Cada vez mais elas estão sendo pressas fáceis para o inimigo.
Rezai com elas. Desde cedo as crianças precisam a rezar.
Rezai em família.
Filhinhos, o mal tem adentrado em muitos corações, até mesmo daqueles mais humildes. Confessem e
arrependem-se dos erros cometidos enquanto a tempo meus pequenos. Só deste modo que satanás
abandonará por completo os vossos corações.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(23/03/2017) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Convido-os a rezardes pela paz.
Filhinhos, cuidado com o dragão (China), ele segue para Europa com destino a América.
A grande potência do mundo vai ser abalada. Com ela muitos conflitos ocorreram em varias nações. Rezai
muito.
Rezai muito pela Rússia, Coréia do Norte e Estados Unidos. A falta de diálogo entre elas desencadeara uma
guerra.
Filhos meus, cuidado com a montanha que descansa na Europa, pois muito em breve despertará.
Rezai em família filhos meus.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(30/03/2017) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Neste fim de tarde convido-os a rezarem diante da Cruz de Meu Filho Jesus.
Não tenha medo das dificuldades. Rezem, rezem.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Filhos meus, como mãe me preocupo com o futuro de vocês.
Peço-vos que retornem o mais depressa para Meu Jesus.
Nesta quaresma peço-vos jejum e penitencia pelos sacerdotes.
Dêem bons testemunhos de verdadeiros filhos de Deus.
Perdoem ao próximo e a si mesmo.
Filhinhos, continuem com a vigília dos sábados.
Rezem com confiança o santo rosário.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/04/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Convido-os a rezarem Comigo pela paz não só pelos países que estão em conflitos, mais também pelo
Brasil. É preciso rezar e muito.
Sede testemunha das graças derramadas por meio das minhas mãos.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Rezai em família.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/04/2017) Ponta Grossa/PR
Filho meu, a paz!
Antes de partir dessa cidade, quero Eu deixa a seguinte mensagem:
Rezai o rosário pelo clero.

425

Filho meu, comunique a todos que sem a oração não conseguirão ficar em pé diante da tempestade em
que o mundo esta sofrendo com a descrença.
É preciso rezar muito. É preciso rezar muitos rosários.
Meus filhos, estou aqui para guiar-vos até Jesus.
Não desanime. Confiai na minha intercessão.
Sou a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/04/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Convido-os hoje mais uma vez a rezarem com amor e confiança o rosário pela unidade na Igreja e pela
conversão dos meus filhos prediletos (sacerdotes).
Amados filhos, continue firmes. Rezai o rosário com amor! Toda vez que rezardes o rosário, Eu estarei
presente.
Amados filhos, rezai e fazei jejum pela paz no mundo.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Com muito amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/04/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Convido-os a rezardes o rosário todos os dias pela paz no mundo.
Continuai a rezar pelos sacerdotes e também pelos seminaristas e religiosos.
Filhos meus, creia que com suas orações muitos padres estão se convertendo.
Filhinhos, dêem bons testemunhos!
Agradeço a todos que com carinho rezaram a Trezena .
Quero neste momento derramar sobre cada um a minha benção, e dizer: Continuai a fazer a Trezena, todos
os meses do dia 1 ao dia 13. Não desanime.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Amados filhos, o que iniciei em Fátima; será concluído em Medjugorje muito em breve.
Peça os Dons do Espírito Santo. Não deixe para amanha para se confessar.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/04/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste dia transcorrido em orações, quero Eu a Rosa Mística – Mãe das Dores, convidá-los a rezarem por
aqueles que não crer no Amor de Deus.
Filhinhos, não deixe de rezar. Assim como uma rosa necessita de água para se manter viva; assim cada um
de vós, necessita de oração para se manter firmes na fé. Sou a Rosa Mística – Jardineira do Altíssimo.
Filhinhos, estou aqui para regar cada um de vós com o meu Amor de Mãe.
Deixe-Me olhar para cada um de vós e dizer: Vocês são preciosos aos Olhos de Deus.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/04/2017) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Neste dia convido-os mais uma vez a serem anunciadores destas mensagens. Divulguem-nas para que
todos saibam que Deus os ama e deseja a conversão de cada um.
Não desanime diante as dificuldades do dia a dia.
Rezem para que estas mensagens sejam sementes de Amor e de conversão, não só no Brasil; mais no
mundo inteiro.
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Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Não deixe de rezar o rosário todos os dias para encontrar a verdadeira paz.
Rezai pelas crianças e jovens.
Com amor derramo a Minha benção maternal.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/04/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos , a paz!
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha e Medianeira de Todas as Graças.
Amados, convido-os a abrir vosso coração ao Meu Filho Jesus enquanto a tempo. Filhinhos, é tempo de
conversão!
Arrependei-vos dos vossos erros e voltai para o Senhor.
Amados filhos, a conversão leva tempo e vós não podeis perder mais tempo com coisas deste mundo.
Rezai, rezai! Rezai em família. Rezai durante os trabalhos. Rezai em grupo ou individualmente.
É preciso que rezem. Sem oração não poderei ajudá-los. Sem oração não obterão vitória sobre o mau.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/05/2017) São José dos Pinhais/PR
A paz!
Convido-os hoje a se unir Comigo em oração pela paz na Ásia.
Muitos de meus filhos já não rezam mais. Muitos deles já não sabem mais rezar.
O materialismo e as falsas filosofias, estão colocando-os longe de Deus.
Voltai para Deus enquanto há tempo meus filhos.
A humanidade cada vez mais se afasta de Deus.
Muitos não vão suportar aquilo que há de vir.
Rezai, rezai muitos rosários.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística.
Com amor abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(04/05/2017) São José dos Pinhais/PR
Nossa Senhora:
Amados filhos, a paz!
Convido-os hoje a testemunhar o Meu Amor por cada um de vós.
Tenho vindo há esta cidade para estar mais perto de cada um.
Filhos meus, busque rezar o rosário com amor e confiança.
Sou vossa Mãe!
Também hoje os convido a rezardes pelos meus escolhidos de Medjugorje (videntes).
Irmão Eduardo:
Nossa Senhora fala para rezar pela saúde dos videntes de Medjugorje.
Nossa Senhora:
Rezai pelo Papa e por todo o clero.
Digo-vos mais, todo aquele que se desprender de seu tempo para Deus, esta a ganhar mais.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR
(05/05/2017) Curitiba/PR
Amado, permita-Me falar em teu coração nesta tarde festiva, dedicada ao Meu Sagrado Coração.
Meu lírio, o tempo esta correndo e com ele os grandes acontecimentos se aproximam para toda a
humanidade.
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Aproxima-se de Mim neste banquete glorioso, onde Me faço presente Vivo e real para aqueles que
verdadeiramente crer e Me deseja.
Todos são convidados para sentar-se à mesa Comigo.
Eu sou o Amor. Estou aqui para revestir as vossas almas de um corpo novo.
Muito Me alegra ao ver todos reunidos junto de Mim e de Minha santa Mãe.
Deixo-vos a paz.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/05/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz.
Neste fim de tarde convido-os a rezardes pela paz.
Filhos meus, com muito amor, venho hoje estar convosco.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Filhinhos, depositem toda dificuldade em minhas mãos que Eu os ajudarei a desatar esses nós.
Desejo que abra seus coraçãozinhos ao meu Amor. Desejo que correspondam aos meus apelos.
Não deixem de rezar em família.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/05/2017) São José dos Pinhais/PR
A paz!
Queridos filhos, rezai muitos terços pela paz.
Não deixe de propagar estas mensagens que ao longo desses 29 anos tenho trazido a humanidade.
Filhinhos, dêem bons testemunhos.
Rezai, rezai.
Filhos meus, centenas de sacerdotes já foram a Medjugorje e lá testemunharam sinais no local e tiveram
uma experiência diferente.
Muitos voltaram para suas cidades, para suas paróquias, mais não compreenderam qual foi o sentido da
minha mensagem lá deixada.
Milhões de peregrinos já visitaram Medjugorje, mais são poucos os que estão colocando em pratica o meu
pedido em Medjugorje.
Preste atenção nas minhas mensagens. Qual foi o meu pedido deixado la´?
Minha mensagem em Medjugorje é: quero fazer desta paróquia um exemplo para todas as outras
paróquias do mundo inteiro.
Falo aos meus filhos prediletos que já foram a Medjugorje: abra as portas da Igreja para os fiéis entrarem e
possam rezar. Para que eles possam adorar Meu Filho Jesus presente na Eucaristia. Forme grupos de
pessoas que rezam o rosário em suas paróquias. Quero que cada paróquia se torne uma pequena
Medjugorje.
Aos meus filhos que já foram a Medjugorje, digo: dêem bons exemplos. Toda experiência de oração e de
adoração que experimentaram em Medjugorje, comece a viver na paróquia onde freqüentas. Rezai, rezai.
A graça esta passando em suas vida.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/05/2017) São José dos Pinhais/PR
Paz, paz, paz vos peço neste fim de tarde meus filhos.
Sou vossa Mãe a Senhora do Rosário a Rosa Mística.
É com alegria que desço do céu para estar mais perto de cada um de vós. Amo – vos.
Se rezardes meus filhos, a paz vira sobre a humanidade.
Rezai, rezai, rezai muitos terços em família e também nas igrejas.
Convoco a cada um de vós mais uma vez a fazer parte desse grande exercito já em ordem de batalha.
Peço-vos que sejais testemunhas dessas aparições que já caminha para o fim.
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Filhos meus, todas as vezes que vierdes aqui, Eu vossa Mãe; estou de braços abertos para lhes dizer:
_confiai na minha intercessão.
Filhos meus, recordai hoje a minha aparição na Cova da Iria em Fátima aos três pastorinhos.
Pastorinhos esses que dão a cada um de vós um grande exemplo de coragem, de oração e total confiança a
Mim.
Se ainda não tens eles como exemplo, tomai hoje como bom exemplo.
Diante de Mim estão esses grandes santos.
Convido-os mais uma vez a viver as minhas mensagens todos os dias.
Colocai-as em pratica.
Dêem bons testemunhos de verdadeiros cristãos.
Tomai o terço em vossas mãos e rezai todos os dias.
Rezai pelo Papa e também pelos sacerdotes.
Rezai, rezai, rezai.
Fico muito triste quando vejo um de vós a criticá-los.
Rezai e fazei penitencia por eles. O maligno os tenta diariamente.
Filhos meus, sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Escutai a minha voz que clama pela paz no mundo.
Rezai pela Venezuela, França, México e pelo Brasil; esse pais que tanto amo.
Filho meu, colocai em publico essa mensagem:
_O sinal que Deus lhes dará na montanha de Garabandal, será um sinal de advertência a humanidade. Será
um sinal para chamá-los a conversão.
Será um sinal para purificação dos homens.
O sinal que Deus lhes dará na colina de Medjugorje, será uma prova de amor que Eu tenho para cada um
de vós.
Não é preciso esperar esses dois grandes sinais para se converter, para se voltar para Deus.
Voltai hoje mesmo para os braços Daquele que vos ama e quer juntos Dele.
Filhinhos, estou aqui de braços abertos. Amo-vos.
Trabalhai para que essa obra cresça a cada dia, pois em graça já é imensa.
Vós deveis reconhecer isso meus filhos.
Vinde depressa para junto dessa Mãe.
Olho para cada um de vós neste inicio de noite.
Intercedo por cada um de vós.
Sede portadores da paz. Semeia a paz por onde passar.
Ide depressa ao encontro daqueles que não Me conhece. Daqueles que estão se distanciando dos olhos de
Deus.
Rezai, rezai, rezai muito meus filhos.
Mais uma vez repito:
Não busque Deus onde Ele não esta.
Peça ao Espírito Santo discernimento.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DO ARCANJO SÃO MIGUEL
(13/05/2017) São José dos Pinhais/PR
Caríssimo!
Nesta tarde de oração, desejo convida-los a permanecer em paz junto da Nossa Rainha a Rosa Mística.
O céu se faz presente neste local escolhido por Deus.
É preciso perseverar nas vossas orações do dia a dia. Se não rezardes sereis derrotado.
Muitos aqui presentes, estão se distanciando do caminho do Senhor, por freqüentar lugares onde Deus não
esta.
A partir de hoje traga rosas para ofertar a Rainha dos Céus e da terra.
Queres receber graça?
Então venha depositar o que tens de mais valor aos pés de Maria Santíssima. Deposita o seu coração.
(neste momento São Miguel fala aos presentes)

429

MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/05/2017) São José dos Pinhais/PR
Neste fim de tarde convido-os a rezar pela paz em vossas famílias.
Filhinhos, rezai o rosário e também fazei penitencia.
Cuidado com as noticias que estão a espalhar pelo mundo referente a guerras. Essas noticias trás a suas
famílias agitação e ao mesmo tempo terror.
Rezai, rezai.
Colocai em pratica o que vos falo.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(18/05/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Colocai em pratica todas essas mensagens que ao longo desses 29 anos, tenho trazido ao mundo.
Já não tenho mais o que dizer. É preciso rezar muitos terços.
Vocês tem que se conscientizar que a paz só virá quando todos reconhecerem que Deus é o Senhor e
Criador de tudo.
Não desanime.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(23/05/2017) Itajaí/SC
Paz e oração vos peço.
Convido-os a rezardes pela paz. Convido-os a rezardes pela Itália de modo especial pelos peregrinos que
estão hoje em Crosia/Italia, local este que apareci na década de 80 e 90.
Sou a Senhora das Dores a Mãe do Puro Amor.
Tudo começou num sábado há 30 anos atrás em 23 de maio de 1987 na capela abandonada, onde o
pequeno Vincenzo se encontrou Comigo diante da Minha imagem.
Escolhi Crosia para restaurar muitos corações. Para pedir paz e amor as almas.
Com um coração cheio de amor escolhi Ana que também começa a ter diálogos Comigo.
Lembra meu filho: Sou a Mãe das Dores.
O mundo caminha para um trágico acontecimento, onde muitos cristãos vão chorar.
Aqui vos peço: Não julgueis.
Só Deus tem toda autoridade para fazer o julgamento.
Mais saiba, Deus também é Amor.
Quem já experimentou desse amor, sabe perdoar e amar o próximo.
Rezai muito pela Itália.
Um grande terremoto de magnitude sacudira Itália.
As minhas lacrimações em Crosia demonstraram preocupação e também amor por todos esses filhos que
estão longe de Mim.
Muitos de vocês estão longe de compreender os designos de Deus para essa geração.
Só peço que reze e ame o próximo.
Não tenha medo meus filhos.
Rezai pelos sacerdotes.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filo e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(24/05/2017) Itajaí/SC
Querido filho, sou a Mãe da Consolação.
Nesta tarde convido-os a rezardes pela paz no mundo.
Os meus pedidos devem ser levados a serio.
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Cuidado para não profanar o Sagrado.
Filho meu, recordai hoje a minha primeira aparição em Oliveto Citra no Castelo abandonado da cidade.
Não só apareci para uma pessoa, mais para varias.
Com o Meu Divino Filho nos braços, convidei a todos a oração do terço pela paz.
Convidei a todos a rezar pelos lideres dos paises, principalmente por aqueles que se acham donos do
mundo.
Sinais e libertações foram suficientes para mostrar a minha presença no Castelo.
Sinais no sol e aroma de rosas , milhares de peregrinos testemunharam.
Hoje repito: rezai pelas grandes nações que tem a paz em suas mãos.
Deus vai intervir... e a ciência não saberá explicar o prodígio ocorrido.
Só os humildes e os que estão a rezar o terço, poderão compreender o chamado de Deus.
Voltai depressa.
Rezai pela Espanha, Itália, Japão, Noruega, China, Dinamarca, Estados Unidos e México.
Rezai também para que a Alemanha não tenha noites de escuridão sem a presença de Deus.
Rezai, rezai e testemunhai que sou vossa Mãe a Senhora da Consolação e da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/05/2017) Itajai/SC
Paz, paz, paz.
Sou a Senhora da Paz.
Convido-os hoje a rezardes o rosário pela paz.
O mundo cada vez mais caminha para a sua auto destruição. Rezai!
Recordai hoje o grande milagre no povoado de Sabana Grande / Porto Rico em 25 de maio de 1953. O sol
na sua grande magnitude pulsou e emitiu raios coloridos sobre as nuvens.
Esse grande sinal mostrou a minha real presença em Sabana Grande.
Sou a Mãe do Amor.
Fico feliz quando vejo filhos acolhendo as minhas mensagens e os meus sinais.
Posso dizer que Sabana Grande acolheu com carinho as minhas aparições.
Em abril de 1991, um novo sinal dei para dizer a todos:
_ Estou junto de vós e acolho com carinho os pedidos de cada filho que recorre a Mim com amor e
confiança.
Sou a Senhora do Rosário.
Amados, com esses sinais; Deus quer lhes mostrar a autenticidade das minhas aparições em Porto Rico.
Rezai, rezai muito.
Mesmo que para muitos sacerdotes, é difícil de acreditar nesta aparição; digo:
_ Amo Porto Rico.
Fiz descer sobre o poço, raios coloridos; abençoando a água deste local.
Os milagres com o uso d’água, prova o carinho e amor que tenho para com cada filho que ali recorre com fé
e esperança.
Sede puros de coração e só assim compreendereis qual é o sentido da minha visita a Sabana Grande.
Graça, esperança e fé.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/05/2017) Itajaí/SC
Querido filho, a paz!
Nesta noite convido-os a rezardes pela paz, pela Igreja e também pelos meus projetos para com esta nação.
Sou a Rosa Mística – Senhora da Paz.
É preciso rezar muitos rosários para que a humanidade encontre a verdadeira paz. Paz esta que somente
Meu Filho Jesus pode lhes conceder.
Dêem bons testemunhos.
Colocai em pratica todas as minhas mensagens já deixadas ao longo desses quase 30 anos.
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Estou aqui queridos filhos, para transformar os vossos corações.
Desejo a salvação de todos. Desejo que esta geração já comece a ter a verdadeira paz.
Desejo que ame o próximo e também perdoe.
Desejo estar cada vez mais próximo de cada um de vós.
Filhinhos, para alcançar a fé, é preciso rezar.
Sou vossa Mãe.
Estou aqui para guardar a cada um de vós.
Cuidado com a nova era que esta no meio de vós.
Estou aqui para assegurá-los a vitória.
Convido-os também a rezar pelo Equador, Panamá e Venezuela.
Estou aqui para protege – los do perigo que se avizinha do Brasil.
Ame o próximo.
Busque todos os dias a conversão.
Convertam-se.
Filhos meus, é tempo de despertar para uma nova vida. Uma vida de oração voltada a Deus.
Rezai o rosário em família. Rezai o rosário nas igrejas.
Chamo mais uma vez a cada um para esse Meu grande exercito.
Não tenha medo.
O medo paralisa e não os deixa rezar.
Traga sempre consigo o terço. Essa arma os defendera do maligno.
Filhinhos, um verdadeiro cristão não pode viver essas leis em que muitos estão vivendo.
A lei do aborto, eutanásia e o matrimonio homossexual.
Vocês devem ser soldados verdadeiros de Jesus.
Venho ao Brasil para convidar todos a conversão.
Não se distraia quando rezardes. Preste atenção quando rezardes o santo rosário.
Reze pelas crianças jovens.
Aos meus sacerdotes digo:
_ Dêem bons testemunhos. Rezai o rosário com os fiéis.
Se desejas uma mudança na paróquia, comece hoje a rezar o rosário. Deixe que os fiéis rezem o rosário.
Ajude-os
Rezem, rezem.
Sou vossa Mãe e desejo a conversão de todos.
O meu desejo e leva-los a Jesus.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/06/2017) São José dos Pinhais/PR
Paz.
Amados filhos, convido-os neste fim de tarde a rezardes pela paz em vossas famílias.
Filhos meus, ame todas as pessoas como Jesus. Vocês precisam fazer caridade.
Filhinhos, continuai a rezar pelas crianças e jovens.
Renuncie a todo o mal e comece hoje mesmo a rezar o rosário.
Torno a repetir: Se não rezarem, não poderei ajudá-los.
Sou Maria Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/06/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz.
Peço que todos se unam para que estas mensagens chegue em todas as nações.
Unam se numa alegria em busca de almas para o Senhor.
Sejam solidários uns aos outros.
Se todos se unir, não haverá dificuldades para a divulgação destas mensagens.
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Rezem pela paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/06/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, a paz!
Neste inicio de noite quero Eu vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz, estar com vocês rezando pela paz
no mundo.
Rezem, rezem, rezem.
Filhos meus, o mundo corre perigo se não rezardes o rosário em família.
Rezai, rezai, rezai pelo Papa Francisco.
O Meu Coração se alegra com a presença de cada um de vós aqui hoje neste Meu santuário.
Filhinhos, aproximai-vos cada vez mais de Mim que sou vossa Mãe. Sou Mãe da Igreja e Rainha das
Famílias.
Muitos aqui estão se distanciando da graça de Deus
Meus filhos, voltai depressa para os braços de Deus.
Convido-os mais uma vez a colocar em pratica as minhas mensagens no dia a dia.
Divulga com urgência essas mensagens que ao longo desses quase 30 anos tenho trazido ao mundo.
Percebo que muitos corações ainda estão endurecidos. É preciso ir com mais freqüência à confissão.
Não guardeis magoa em vossos coraçãozinhos meus filhos. Perdoa a todos que os magoaram.
Rezem por aqueles que os persegue. Por aqueles que os caluniam.
Não poderia deixá-los partir sem dizer a todos que Eu os amo muito.
Desejo vê-los cada vez perto de Mim que sou vossa Mãe a Rosa Mística.
Convido-os a estar aqui no santuário no próximo dia 13 de julho.
Dia que estarei com os Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel e o Menino Jesus em meus braços.
Não deixe esta graça passar despercebida em vossas vidas.
Amo-vos.
Reza o rosário em família e também nas vossas paróquias.
Dêem bons testemunhos de verdadeiros cristãos.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/06/2017) São José dos Pinhais/PR
A paz!
Filhos meus, convido-os a rezarem pela Turquia, Polônia e Espanha.
Ouça a minha voz convidando-os a oração. Rezem, rezem.
Rezem em vossas famílias.
Rezem durante os trabalhos.
O mundo necessita de paz.
O único que pode lhes dar a verdadeira paz, é o Meu Filho Jesus.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/06/2017) São José dos Pinhais/PR
Paz.
Neste dia convido-os mais uma vez a rezardes pela paz nesta nação.
Abri vossos corações aos meus apelos.
O Brasil precisa conhecer estas aparições.
Rezem para que o plano que Deus tem pra esta nação se concretize.
Rezem pelo Papa.
Rezem pelos meus sacerdotes.
Sou Maria Rosa Mística – Rainha da Paz.
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Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/06/2017) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Neste fim de tarde convido-os a oração.
Meus filhos o mundo sem Deus não tem paz.
O ser humano tem procurado Deus em lugares onde Ele não esta.
Cuidado para não perderem a fé.
Sou vossa Mãe e estou aqui para lhes ensinar o verdadeiro caminho da salvação.
Continuai a rezar em família.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(22/06/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Eis o Meu convite de hoje: rezai com amor e confiança o rosário em família.
Meus filhos, com vossas orações Me ajudarão a converter muitos de meus filhos que ainda caminham
distante do Senhor.
Não desanime diante as dificuldades.
Estou convosco meus filhinhos.
Sou a Rosa Mistica - Rainha da Paz.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(29/06/2017) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz.
Neste fim de tarde convido-os mais uma vez a rezardes Comigo pela paz em vossas famílias.
O mundo cada vez mais tem caminhado para o materialismo. Muitos de meus filhos estão se esquecendo
de Deus. Muitos já não sabem mais rezar e nem tem mais interesse pela oração.
Isso me deixa muito triste, porque muitos estão se afastando.
Rezai, rezai muito.
Rezai pelos sacerdotes.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/07/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste dia convido-os a trabalhar para o Reino de Deus.
Trabalhai com amor e alegrai na Messe do Senhor.
Aqui estou para convidá-los e também dizer: Estou convosco todos os dias.
Amados filhos, não quero obrigar-vos, mais os convido.
Rezem o rosário todos os dias.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/07/2017) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, convido-os neste fim de tarde a rezardes mais.
Meus filhos, não deixe para rezar quando sentirdes o peso das provações.
Rezai todos os dias com amor e confiança o rosário.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística - Rainha da Paz.
Afastai-vos daqueles que criticam e falam mal dos sacerdotes.
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Meus filhos, não cruzeis os braços; a muito o que fazer nesta obra.
Continuai a rezar seja individual ou em grupo.
Não desperdice este tempo de graça que Eu vossa Mãe tenho vindo ao Brasil.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/07/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, a paz.
Sou vossa Mãe a Imaculada Conceição a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Neste inicio de noite, convido-os mais uma vez a rezardes pela paz no mundo.
Rezem, rezem.
Rezai também pelo Papa Francisco e pelos meus sacerdotes.
Rezai por este filho (padre Albino) que aqui esta com carinho.
Seu nome já esta escrito em Meu Imaculado Coração.
Também os convido a rezardes pelas crianças e jovens.
Rezem muitos terços meus filhos.
Meus filhos, sim todos são meus filhos.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística.
Neste dia festivo e dedicado a Mim a Rosa Mística, quero abençoá-los com todo o meu Amor de Mãe.
Agradeço as vossas orações neste dia.
Não desperdice essas graças aqui derramadas ao longo desse dia 13 de julho.
Recordai filhos meus, há 70 anos atrás a minha aparição no hospital de Montichiari, pedindo oração,
sacrifício e penitencia.
Hoje faço o mesmo pedido: Oração, Sacrifico e Penitencia.
Colocai em pratica no dia a dia as minhas mensagens que ao longo desses 29 anos, tenho vindo ao Brasil.
Rezai, rezai, rezai.
Rezai em família. Rezai em grupo também.
Agradeço a todos que com carinho contribuíram para que esse dia fosse como Eu desejava.
Colocai em pratica os meus pedidos.
Rezai o rosário, rezai pelo Papa e sacerdotes.
Rezai pelas crianças e jovens.
Rezai pela paz e rezai reparando as minhas lagrimas aqui já derramadas.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/07/2017) São José dos Pinhais/PR
Paz.
Neste fim de tarde convido-os mais uma vez a oração do rosário pela paz.
Rezem, rezem meus filhos. O mundo precisa conhecer verdadeiramente o Evangelho.
Rezai também para que os descrentes conheçam a verdadeira fé.
Sou Maria Rosa Mística – Rainha da Paz.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(27/07/2017) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz.
Neste fim de tarde convido-os a oração.
Também os convido a semear o Amor e também a praticar a caridade.
Amor e caridade andam sempre juntos.
Olhai com amor e caridade para aqueles que mais sofre, por aqueles que necessitam de alimento e de
abrigo.
Sou a Mãe do Amor, a Senhora da Rosa Mística.
Sede generosos uns para com os outros.
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Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(03/08/2017) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Neste fim de tarde convido-os mais uma vez a rezardes pela paz em vossas famílias.
Filhinhos, a oração deve ser primordial em vossas vidas.
Quantas vezes já lhes disse: sem oração não posso lhes ajudar.
Vocês precisam sentir gosto pela oração.
Rezem, rezem, rezem.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(10/08/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Sou vossa Mãe a Senhora da Rosa Mística.
Meus filhos, neste dia convido-os a rezardes pelos meus filhos prediletos, os sacerdotes.
Ainda muitos sacerdotes estão a celebrar com frieza a santa missa.
Rezem meus filhos.
Sou Maria, Mãe da Igreja.
Continue a rezar todos os meses a trezena pelos sacerdotes.
Sei que muitos de vocês estão se esforçando para rezar, só que vocês estão se esquecendo de pedir o Dom
da Fortaleza. Peça os dons do Espírito Santo.
Rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/08/2017) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Filhinhos, muitos de vós estão se distanciando da graça de Deus, por falta do perdão.
Sim! O perdão tem a graça de levá-los para mais próximo de Deus.
Buscai a confissão com freqüência. Perdoem todos aqueles que os humilharam. Todos aqueles que os
perseguem.
Não basta só rezar. É preciso dar o perdão também.
Sou a Mãe do Amor. Aprenda Comigo a perdoar. Perdoei todos aqueles que perseguiram o Meu Divino
Filho Jesus.
Rezei por aqueles que O maltrataram. Faça o mesmo filhos meus. Rezem por aqueles que os maltratam.
Semeia o amor por onde passar.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(13/08/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz.
Neste fim de tarde convido-os a rezardes o rosário não só aqui, mais também em vossos lares.
Meus filhos, vocês precisam se conscientizar que sem oração fica muito difícil vocês continuarem a
caminhar por essa estrada que parece as vezes não ter mais fim.
Vocês precisam rezar o rosário para obter vitória diante os problemas do dia a dia.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística Rainha da Paz.
Rezem pelas vocações sacerdotais e religiosas.
Colocai em prática esses meus pedidos aqui já feitos.
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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Mensagem de Nossa Senhora
(17/08/2017) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz.
Neste fim de tarde Convido os a serem perseverantes nas provações. Não desanime.
Rezai com amor e confiança o rosário.
Filhinhos, é preciso rezar para poderem aceitar com amor a doença e os sofrimentos do dia a dia.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística Rainha da Paz.
Abençoo os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(19/08/2017) Brusque/SC
Nesta noite, Convido os a rezar Comigo pela paz.
Ainda vejo muitos de meus filhos se destraindo durante as orações. Cuidado!
É preciso rezar sem se preocupar com o mundo externo.
Meus filhos, abandonem se a Deus, a fim de que vocês possam ser curados.
Glorifiquem a Deus com a sua própria vida.
Dou vossa Mãe a Rosa Mística Rainha da Paz.
Abençoo os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(23/08/2017) Itajaí/SC
Filhos meus, a paz.
Nesta tarde convido os a rezar Comigo por toda a Igreja.
Rezai pelo Papa, bispos, cardeais, padres, diáconos, religiosos, semináristas e também os vocacionados.
É preciso muita oração meus filhos.
Na medida em que vocês começarem a rezar com amor e confiança, hão de colher os frutos.
Insisto que todos os movimentos rezem pela Igreja.
O Papa irá tomar certas medidas...por isso convido os a rezar por ele.
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(24/08/2017) Itajaí/SC
Amados filhos, a paz.
Não tenham medo. Sou vossa Mãe e estou com vocês.
O meu desejo é que vocês amem a todos.
Abandonem se totalmente a Mim que sou vossa Mãe a Rosa Mística Rainha da Paz.
Rezai todos os dias o rosário. Sem oração fica difícil Eu ajudá los.
Abençoo os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(31/08/2017) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus , a paz!
Sou vossa Mãe a Rosa Mística Rainha da Paz.
Neste fim de tarde convido-os mais uma vez a rezardes pela paz em vossas famílias.
Porque não estão colocando os meus pedidos em pratica?
Fico triste quando vejo um filho se distanciando de Mim.
É preciso rezar e muito meus filhos.
Muitos de vocês estão desperdiçando o tempo de oração com os prazeres desse mundo. Cuidado!
Torno a repetir:
Voltai para Deus enquanto há tempo.
Rezai em família. Rezai por toda a Igreja.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/09/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste fim de tarde convido-os a rezardes Comigo pela paz.
Por que insisto tanto que rezem pela paz?
A paz em vossas famílias esta ameaçada se não rezardes com amor o rosário. Sim, é preciso rezar o rosário.
Sem oração vocês não obterão a paz tão desejada.
Se não rezardes vossos filhos corre perigo. Se não rezardes vossa nação corre perigo.
Filhos prediletos! Vocês também precisam rezar. Dedicai um tempo do dia para rezar. Se não rezardes
vocês estarão propenso a cair em muitos erros.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/09/2017) São José dos Pinhais/PR
Sou vossa Mãe e não posso deixar de exorta –los a oração do rosário em vossas famílias.
Muitos desejam graças, mais não rezam. E quando a recebe, nem sequer agradece ou da testemunho da
graça alcançada.
Meus filhos, vocês precisam se conscientizar que sem oração não obterão nenhuma graça. Também é
preciso pedir perdão por seus erros e faltas. As graças também são alcançadas através do verdadeiro
arrependimento, do perdão. Estou triste porque muitos não estão colocando em pratica essas minhas
mensagens.
Rezem, rezem muito.
Abençôo os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/09/2017) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Neste fim de tarde convido-os mais uma vez a serem simples, puros e obedientes aos meus recados.
Rezem em família o rosário.
Vossas famílias correm perigo se não rezarem.
Sou Maria Rosa Mística - Rainha da Paz.
Filhos meus, abandonem-se em minhas mãos para que Eu vossa Mãe possa ajudá-los a trilha o caminho da
paz.
Rezem, rezem, rezem.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/09/2017) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
É preciso rezar o rosário todos os dias e na oração vocês encontrarão proteção.
Meus filhos, continuem a rezar e assim serão transformados no amor de Deus.
Diante das provações, louvem a Deus por tudo.
Rezem e confiem em Deus.
Rezem, rezem, rezem.
Continue a formar grupos de pessoas que rezam o terço nos lares.
Sou a Imaculada Conceição – Rosa Mística.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(15/09/2017) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
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Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Mãe das Dores, Mãe dos Sofredores.
Meu Coração esta apertado com a situação em que se encontra a humanidade.
Cada vez mais o homem esta se distanciando de Deus. Tem procurado caminhos errado. Isso Me entristece
muito...
Oração, sacrifício e penitência vos peço.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(16/09/2017) São José dos Pinhais/PR
A paz!
Neste dia desejo apresentar cada um de vós ao Meu Divino Filho Jesus, e dizer-lhes: Deus os ama!
Rezem para encontrardes a paz em vossas famílias.
Rezem por essa nação.
Colocai em pratica todas essas mensagens que ao longo desses quase 30 anos tenho transmitido.
Oração, sacrifício e penitencia vos peço.
Sou Maria Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(21/09/2017) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Neste fim de tarde, convido-os a ler com carinho as minhas mensagens que ao longo desses anos tenho
trazido ao mundo com carinho e amor.
Filhinhos, não desanime se não acreditarem nas minhas mensagens.
Vocês precisam colocar em pratica essas mensagens no dia a dia.
Rezem o rosário.
Rezem em família.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(28/09/2017) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Rezem em família.
A oração tem transformado muitos corações endurecidos. Por isso, não desanime. Rezem na certeza que
vossas orações atingiram muitos corações.
Rezem, rezem.
Rezem pela paz. Que os seus corações sempre estejam abertos para acolher as minhas mensagens que
aqui tenho transmitido ao longo desses anos.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(05/10/2017) São José dos Pinhais/PR
A paz meus filhos.
Convido-os mais uma vez a oração do rosário pela paz.
Filhos meus, não desanime diante as dificuldades do dia a dia.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística Rainha da Paz.
Não permite que ninguém roube a vossa fé. Lutai sempre com as armas do cristão.
Sede portadores da paz e testemunhas dessas aparições.
O tempo chega ao fim e com ele a aridez em muitos corações. Não deixe de perseverar nas orações.
Rezai pelas minhas intenções.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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Mensagem de Nossa Senhora
(12/10/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz.
Neste fim de tarde convido-os a rezarem pela paz. Rezem, rezem.
Alegro -Me com a presença de cada um de vós neste meu santuário.
Filhinhos, grande é a minha preocupação com as vossas familias e também com o Brasil.
Hoje sendo um dia de festa, dia de oração ; o meu Coração está triste ao ver a situação em que se encontra
a humanidade.
Filhos meus, se vocês desejam a paz, busque através da oração.
Rezem em vossos lares.
Também Me preocupo com as crianças e jovens.
País, ensine seus filhos a rezarem.
Ensina os nos mandamentos de Deus.
Mais uma vez convido-os a formar grupos de pessoas que rezam o terço nos lares(nas casas)
Filhinhos, não critique os sacerdotes.
Ajude-os a caminhar no caminho da santidade.
Reze pelo Papa. São poucos os que reza nesta intenção.
Alegro Me com os bons testemunhos.
Filhinhos, os vossos pedidos deste dia; apresento ao Meu Divino Filho Jesus.
Amo-os.
Sou vossa Mãe a Imaculada Conceição a Rosa Mística - Rainha da Paz.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(13/10/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz.
Neste fim de tarde quero abençoa los e dizer: Eu os amo muito.
Sou vossa Mãe a Senhora do Rosário a Rosa Mística.
Louvai a Deus pelas graças recebidas.
Não desanimeis.
Rezai sempre o rosário.
Rezai pela Igreja e pela paz nas famílias.
Filhos meus, voltai depressa para Deus.
Neste dia tão especial, desejo abençoa los com uma benção especial.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(19/10/2017) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, com carinho convido-os a rezar Comigo pela paz em vossas famílias.
Filhinhos, rezai todos os dias. Sem oração não obterão vitória. Sem oração não obterão respostas a muitas
perguntas.
Rezem, rezem com confiança o rosário.
Não venho a terra para brincadeira e sim para exorta –los a uma mudança de vida. Uma vida totalmente
voltada a Deus.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo-os me nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(26/10/2017) Curitiba/Pr
A paz!
Filhos meus, rezem com amor e confiança o rosário.
Cuidado para não caírem nas armadilhas do inimigo.
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Esteja atentos e fortes nas orações.
Peça todos os dias a proteção do Santos Anjos.
Sou Maria Rainha dos Anjos, a Rosa Mística.
Rezai por aqueles que estão distantes de compreender os planos que Deus tem para esta nação.
Não desanime diante as dificuldades. Rezem.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(02/11/2017) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, oração do rosário vos peço hoje.
Não deixe de rezar todos os dias o rosário pela paz.
É preciso rezar e muito para que vossas famílias também encontrem a verdadeira paz.
Dêem bons testemunhos de verdadeiros cristãos.
Filhinhos, como Mãe; estou aqui junto de vós para conduzi-los até o meu Jesus.
Ame o próximo. Perdoem.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(09/11/2017) Curitiba/PR
Queridos filhos, a paz.
Neste fim de tarde convido-os a rezardes Comigo mais uma vez pela paz e também pela saúde do Papa.
Fico muito triste quando ouço criticas referentes a Igreja de Meu Divino Filho JESUS.
Não guarde magoas em vossos coraçãozinhos. É preciso rezar e perdoar.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística - Rainha da Paz.
Rezem em família.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/11/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos e amados filhos, a paz!
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
É com o Coração transbordante de alegria que Me faço presente no meio de vós para convidá-los, mas uma
vez a oração do rosário pela paz e também por vossas famílias.
Muito Me alegra em vê-los hoje aqui em oração neste Meu santuário.
Filhos meus, rezai muitos terços.
Vossas famílias correm perigo se não rezarem. Voltai por meio do sacramento da reconciliação.
Sou a Imaculada Conceição, a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Convido-os também a rezardes pela Igreja e de modo especial pelo Papa Francisco. Rezem também pelos
sacerdotes.
Não desprezem as minhas mensagens que venho trazer ao longo desses quase 30 anos de aparições.
Divulgai com urgência estas mensagens.
Sou a Mãe do Amor e da Confiança.
Neste momento abro os meus braços para acolher todos os vossos pedidos, para entregar ao Meu Filho
Jesus.
Rezem, rezem, rezem.
Quando voltarem para os vossos lares, dêem bons testemunhos.
Amo-vos.
Sou vossa Mãe.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/11/2017) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz.
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Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Neste fim de tarde mais uma vez convido-os a rezardes Comigo pela paz em vossas famílias.
Os jovens precisam ter consistência dos perigos que os ameaçam se não começarem a rezar deste já.
O nosso adversário tenta de todas as maneiras arma ciladas para agarrá-los.
Rezem pelos jovens e também com eles.
Os meus planos para esta nação, também estão nas mãos dos jovens de hoje.
Rezem, rezem por esta intenção.
Rezem também pelas vocações sacerdotais.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(16/11/2017) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, convido-os neste fim de tarde a rezardes Comigo pela paz na Europa.
Cada vez mais a humanidade se distancia de Deus e corre perigo.
As minhas aparições tem sido um chamado a conversão, a uma mudança de vida. Uma vida voltada à
oração e a caridade.
É preciso colocar em pratica esses meus pedidos.
Não desperdice esse tempo de graça.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Rezem o rosário todos os dias.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(23/11/2017) São José dos Pinhais/PR
Paz!
Convido-os hoje a rezar o rosário pela paz.
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz – Medianeira de Todas as Graças.
Filhos meus, não desanime.
Tende coragem e confiança. Rezem muitos terços para terem paz.
Vivam em harmonia com a natureza e com os irmãos.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE SANTO ANTÔNIO
(24/11/2017) São José dos Pinhais/PR
Amados eu Antonio a mando da celeste Rosa Mística, a comandante deste grande exercito já em ordem de
batalha; desejo que perseverem em vossas orações do dia a dia.
Não deixe de rezar todos os dias o rosário que com carinho Maria Santíssima tem insistido nestas
aparições.
Vejo que muitos de vós não estais colaborando para que esta obra ultrapasse fronteiras.
Amados, não desanime.
Vigiai e orai com freqüência as orações aqui ensinadas.
Dêem bons testemunhos.
A igreja caminha para um grande martírio. O povo precisa se conscientizar para que se fortaleça na oração
e na Eucaristia. Rezem amados.
Aos presentes, desejo que forme uma barreira com orações para se fortalecer na fé.
A igreja sob o calvário...
(neste momento Santo Antonio passa algumas mensagens aos peregrinos)
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(30/11/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Filhos meus, não deixe de rezar todos os dias.
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Aceitem com carinho o que vos peço. Não desanime.
Estejam atentos aos ataques do nosso adversário. Vigiai!
Repito: não é a vós que eles perseguem, mas sim a Mim.
Abandonai-vos inteiramente nos meus braços. Buscai consolação neste Coração de Mãe.
Filhos meus, muitos são aqueles que dizem Me conhecer, mas enganam a si mesmo.
Rezem, rezem.
Abençôo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(07/12/2017) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, convido-os a divulgar com urgências todas essas mensagens que ao longo desses anos tenho
trazido a humanidade.
Essas mensagens precisam chegar a muitos corações. São sementes de amor e de esperança lançada não só
nesta nação, mais em toda a humanidade.
Dêem bons testemunhos. Rezai pela paz e por todos aqueles que governam essa nação.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/12/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Paz.
Neste dia convido-os a abrir o vosso coraçãozinho ao Amor de Deus.
Filhinhos, a paz cada vez mais esta ameaçada.
Se não rezardes, essa geração não conhecera a verdadeira paz.
Minha presença é de amor e de paz.
Sou vossa Mãe a Imaculada Conceição – Rosa Mística.
Meus filhos, não desanime diante as dificuldades do dia a dia.
Estou convosco embora não Me vejas.
Saiba filhos meus, estou aqui e direciono o meu olhar para cada um de vós.
Fico feliz com a presença de cada um hoje aqui.
Continuai a formar grupos de pessoas que rezam o terço nos lares.
Levai com carinho e respeito as minhas mensagens e as minhas imagens nos lares.
Minha presença será sempre constante neste local.
Mais uma vez repito: não desanime. Coragem.
Ajude nesta obra que é Minha.
Sou a Mãe do Amor.
Com carinho vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/12/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Neste fim de tarde desejo estar convosco na oração.
Convido-os a rezardes Comigo pela paz em vossas famílias e também pela Alemanha, Correias, Iraque e
Estados Unidos.
Filhos meus, sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Sou a Mãe do Amor e da Confiança.
Filhos meus, desejo que estejam unidos Comigo, pois dias difíceis hão de vir sobre toda a humanidade.
Rezem muitos terços pela paz. Rezai em família e também em grupo.
Não desanime.
Rezai, rezai, rezai.
Neste dia onde se comemora a minha ultima aparição em Guadalupe, desejo abençoa-los e dizer: amo-vos.
Não desanime diante as dificuldades do dia a dia.
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Coragem e confiança na minha intercessão.
Estou aqui para assegurar a vitória sobre o mau.
Acolham o que vos peço nessas aparições.
Rezai pela Igreja.
Rezai pelo Papa e seus sacerdotes.
Neste Natal desejo que cada família seja uma manjedoura para acolher-nos com amor e carinho
Estou para fechar o ciclo das minhas aparições em toda a humanidade.
Muitos de vós estão a desperdiçar as graças que tenho trazido.
Fazei uso do terço, dos escapulários marrom, verde e da medalha milagrosa.
Dêem bons testemunhos meus filhos.
Amo-vos.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/12/2017) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Neste dia convido-os a rezarem Comigo pelas vocações sacerdotais e também religiosas.
Saiba queridos filhos, que a trezena tem despertado muitas vocações.
Não desanime em rezar por essas intenções.
Continue a fazer todos os meses a trezena.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística.
Também neste dia convido-os a rezarem pelas minhas intenções.
Rezai pelo Papa e por todos aqueles que o cercam.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/12/2017) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, neste dia mais uma vez desejo que rezem pela paz.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Filhos meus, não desanime diante as dificuldades do dia a dia.
Estou convosco embora não Me vejas.
Filhos meus, é preciso rezar para compreender os designo que Deus tem para cada um de vós.
Muito Me alegra ao ver os meus filhos junto de Mim, quando rezam o santo rosário.
Também Me alegra quando vejo um filho fiel trabalhando nessa obra que é minha.
Continuai a divulgar com carinho essas mensagens.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(20/12/2017) Asseiceira/Portugal
Amado filho, rezai por esse local.
Local esse que em um domingo de maio de 1954, desci do Céu para estar mais perto desses pequenos
filhos, que suplicaram a Deus que Eu sua serva, viesse lhes visitar.
Amado filho, neste local deixei Me ver pelo pequeno Carlos.
Criança simples e corajosa. Criança essa que já de inicio deu o seu sim ao meu chamado.
Aqui convidei os meus filhos a viver os mandamentos da Lei de Deus.
Aqui mais uma vez exorto-vos, uni-vos na oração, que esta suba até o Pai.
Amados filhos, convertei-vos enquanto a tempo.
Perdoem todos aqueles que ao longo desses anos os maltrataram.
Aqui dôo a graça da reconciliação entre as nações.
Amo-vos.
Persevere em vossas orações. Não desanime diante as dificuldades do dia a dia.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(21/12/2017) Fátima/Portugal
Querido filho, a paz.
Quanto amor sinto em teu coração.
Neste inicio de noite, convido-os a oração pela paz na humanidade.
Paz esta que esta ameaçada. Filhos meus, se vocês não rezarem; uma grande guerra vira muito em breve. E
com ela muitas nações sofrerão.
Muitos de meus filhos padecerão. Só os fortes sobreviverá.
Rezai muitos terços pela paz.
Muitos de meus filhos não estão trabalhando para que se tenha a paz tão desejada por Mim.
Reconciliai-vos todos.
Daqui mais uma vez, faço um apelo a conversão.
Sou a Senhora da Paz, a Mãe Rosa Mística.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSO SENHOR
(22/12/2017) Balasar/Portugal
Meu pequeno lírio...
Quanta alegria sinto em vê-los hoje aqui em peregrinação a esta cidade escolhida por Mim para manifestar
o Meu amor por cada um de vós.
Na pessoa de Alexandrina, pude expressar o Meu amor por todos aqueles que dela se aproximavam,
mesmo com seus corações endurecidos.
Alexandrina também foi uma vitima de amor por essa humanidade.
O seu sofrimento fez com que muitos corações se volta-se para Mim nas filas da comunhão...
Deixe-Me ama-los.
PS. Essa mensagem foi recebida na capela do Santíssimo no santuário da Beata Alexandrina. Logo após a
mensagem a porta da capela se fechou sozinha com força.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(28/12/2017) São José dos Pinhais/PR
Filho meu, a paz.
Mais uma vez convido-os a rezarem pela paz e também pelo Papa.
Filhinhos, não deixe de rezar pelas almas do purgatório. Rezai muito por elas e também fazei jejum por
elas.
Não deixe de colocar em pratica essas mensagens.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Filhos, muitos de vocês estão desperdiçando as graças que Eu tenho trazido ao longo desses anos.
Rezai em família o rosário. Só assim poderei ajudá-los.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(04/01/2018) Curitiba/PR
Amados filhos, a paz!
Com amor quero estar no meio de vós e desejo que rezem Comigo pela paz.
Filhos meus, não desanime. Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Medianeira de Todas as Graças.
Neste fim de tarde convido-os a unir-se em oração Comigo para que os planos que Deus iniciou nesta nação
em 1988, se conclua o mais depressa possível.
Meus filhos, rezai por aqueles que os persegue e também por aqueles que os caluniam.
Sou a Mãe do Amor a Senhora da Paz.
Filhos meus, não deixe de rezar todos os dias em família e também em grupo.
É preciso rezar nesses tempos confusos e conturbados pelo maligno.
Rezem, rezem.
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Ensine aqueles que ainda não sabe rezar.
Fico feliz com o sim de cada um de vós.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(06/01/2018) São José dos Pinhais/PR
Paz e oração vos peço neste primeiro sábado do ano.
Filhos meus, mais uma vez convido-os a se unir em oração rezando o rosário em família e também nas
igrejas.
O nosso adversário esta tentando de todas as maneiras destruir vossas famílias.
É preciso rezar juntos. Sem oração eu vossa Mãe não posso lhes ajudar.
Vocês precisam colocar em pratica esse meu pedido.
Rezem, rezem.
A natureza mostrara sua fúria esse ano. Estejam atentos.
Peçam sempre os Dons do Espírito Santo.
Rezem pelas almas do purgatório.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/01/2018) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Filhinhos, estou convosco ao longo desses quase 30 anos, para lhes mostrar o verdadeiro caminho da
salvação.
Desejo apresentar cada um de vós ao Meu Filho Jesus, e dizer – Lhe:
Filho meu, toma todas essas almas, são frutos do Nosso Amor.
Filhinhos, a Minha presença em São José dos Pinhais, são as Misericórdias de Meu Filho Jesus por toda a
humanidade.
Não me canso de repetir: convertam-se sem demora.
Rezem, rezem.
Sou Maria Rosa Mística – Rainha da Paz.
Abençôo – os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/01/2018) São José dos Pinhais/PR
Paz!
Filhos meus, neste fim de tarde convido-os mais uma vez a colocar em pratica essas mensagens. São
mensagens de amor e de esperança que Eu vossa Mãe tenho trazido ao longo desses anos que tenho vindo
à terra de Santa Cruz.
Tenho vindo a essa nação para salvar não só o Brasil, mais a humanidade inteira.
Tenho intercedido diante de Meu Filho Jesus por cada um de vós. Por cada família que ao longo dos anos
não estão, mas a experimentar o amor de Deus.
São famílias que já não rezam mais. São famílias que já não acreditam na Misericórdia de Meu Jesus.
Isso muito Me entristece... Mais continuo a insistir que rezem o rosário por toda a humanidade.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/01/2018) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, neste fim de tarde desejo que rezem Comigo por todas as famílias, principalmente por aqueles
que já não mais acreditam na Minha intercessão.
Muito Me entristece ao ver famílias se destruindo. Famílias que não rezam mais unidas.
Rezai muito meus filhos. Rezai o rosário pedido por Mim nessas aparições aqui em São José dos Pinhais.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Confiai na Minha intercessão.
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Rezai pelos sacerdotes e religiosos.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(14/01/2018) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Neste inicio de noite desejo estar com cada um de vós e dizer – lhes mais uma vez: amo-vos.
Filhos meus, convertam-se sem demora.
Filhinhos, desejo que se unam em oração Comigo pela paz no mundo.
Rezem muitos terços, não só em vossos lares, mais também nas igrejas.
Dêem bons testemunhos por onde forem.
Não desanime diante as dificuldades.
Muitos de vós estão a desperdiçar essas graças que Eu a Senhora da Paz, tenho trazido ao longo desses
anos que tenho vindo ao Brasil.
Desejo que leve a muitos paises essas mensagens.
Viva em harmonia com a natureza.
Em 4 de fevereiro de 1996, eu os exortei a oração e também os convidei a viver em harmonia com a
natureza.
Fico feliz com a presença de cada um de vós hoje aqui em meu santuário.
Persevere nas vossas orações do dia a dia.
Filhos meus, vós já tens sinais suficientes para crer na minha presença em São José dos Pinhais.
Estou aqui embora não Me vejais. Estou aqui de braços abertos para acolher a cada um de vós.
Sou a Mãe do Amor, Mãe da Confiança.
Convido-os a estar aqui no próximo dia 12 de fevereiro para juntos rezarmos pela paz e também pela igreja
de Meu Jesus, onde sou a Mãe da Igreja a Rosa Mística.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(18/01/2018) São José dos Pinhais/PR
Paz.
Filhos meus, convido-os a rezardes pelos meus planos nesta nação.
Tenho observado que muitos de meus filhos já não querem mais rezar.
Já não mais acreditam nas minhas aparições e manifestações.
Filhos meus, é preciso pelo menos rezar um terço para não cairdes na aridez. Para não perder por completo
a fé.
Não desanime.
Rezem, rezem Comigo por vossas famílias e filhos.
Sou vossa Mãe a Rainha da Paz e das Famílias.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(25/01/2018) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, como Mãe desejo mais uma vez estar no meio de vós e convida-los a rezar Comigo pela paz
em vossas famílias.
Repito: a paz no mundo virá quando as famílias começarem a se conscientizar que é preciso rezar. Que é
preciso ter no lar harmonia. Assim a paz que provem da família, começara a se enraizar pela humanidade.
Não estou a pedir muito, só peço que rezem.
Sou a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Vivam as minhas mensagens no dia a dia.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(01/02/2018) São José dos Pinhais/PR

447

Neste dia convido-os a rezardes Comigo pelos meus filhos prediletos. Não desanime diante as perseguições
que estão a acontecer contra a Igreja. Contra os que anunciam o Evangelho e também as minhas
mensagens.
Filhos meus, cuidado; não busque Deus onde Ele não se encontra. Muitos de vós não conseguirão retornar.
Viveis um tempo de graça.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Colocai em pratica essas mensagens.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(08/02/2018) São José dos Pinhais/PR
Amados, não desperdice esse tempo de graça. Vocês não estão conseguindo rezar, porque falta um
verdadeiro abandono em aceitar a vontade de Deus em suas vidas.
Não desanime. Rezai, rezai o rosário e as orações que ao longo desses anos lhes ensinei.
Sou vossa Mãe, e estou aqui junto de cada um de vós.
Grande é a minha preocupação por vossas famílias.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(11/02/2018) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, neste dia convido-os a oração pela paz.
Rezem com amor e confiança o rosário.
Filhos meus, colocai em pratica essas mensagens no dia a dia.
Vim do céu para dizer-vos que Deus os ama.
Abri vossos corações ao Criador enquanto há tempo.
Rezai unidos.
Oração e penitencia vos peço.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/02/2018) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz.
Com o Coração transbordante de alegria, desço do Céu neste fim de tarde para dizer-vos que Deus os ama
muito.
Desejo filhos meus, que continuem a rezar pela paz.
Não se canse de rezar o santo rosário pela paz.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz, Mãe do Amor; Mãe da Confiança.
Filhos meus, não desanime diante as dificuldades.
Acreditai na minha presença no meio de vós.
Quero dizer-vos que não mais aparecerei como data fixa às quintas feiras como era de costume.
Saiba queridos filhos, foram 30 anos de dedicação por cada um de vós. Como Mãe é meu dever cuidar de
cada um.
Colocai pratica todas essas mensagens que deixei durante esses 30 anos, que lhes trouxe para exortá-los a
conversão.
Não se canse de rezar uns pelos outros.
Rezai pela paz em vossas famílias e também pelos projetos que iniciei em 1988.
Filhos meus, se um dia Eu não mais aparecer; não desanime, pois estarei convosco sempre.
Estarei aqui todos os dias para acolher cada um, que possa vir Me pedir um conselho ou ate mesmo uma
graça.
Obrigada por cada um de vós, por acolher hoje esse meu pedido.
Oração, sacrifício e penitencia.
As minhas pequenas crianças (os voluntários desta obra):
Não desanime. Não deixe apagar a chama da fé que com carinho cultivei ao longo desses 30 anos.
Continuo a repetir:
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Dêem bons testemunhos.
O maior sinal que posso lhes dar hoje é a minha presença no meio de vós.
Rezai pela igreja.
Rezai por vossas famílias.
Rezai também pelos governantes desta nação.
Rezai por este santuário.
Neste momento rezo por cada um de vós.
(neste momento muitas pessoas começam a repousar)
Há vós filhos que aqui habitam:
Dêem bons testemunhos aos que aqui vierem. Cada um de vós são responsáveis uns pelos outros.
Filhinhos, não se canse em levar minhas imagens nos lares. Divulgai as minhas mensagens.
Leve os meus recados a cada coração que ainda não conhece o Meu verdadeiro amor.
Sou a Mãe do Amor, a Senhora da Rosa Mística.
Neste momento farei descer sobre cada um de vós a minha benção maternal.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(13/02/2018) São José dos Pinhais/PR
Paz!
Neste dia convido-os mais uma vez a rezardes Comigo pela paz e também por toda a igreja.
Filhos meus, não se canse de rezar. Não se canse de fazer penitencia.
Nosso adversário esta furioso por ver muitos de meus filhos colocando em pratica os meus pedidos.
Cuidado para não caírem nas suas armadilhas.
Oração, sacrifício e penitencia vos peço.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/03/2018) Curitiba/PR
A paz filhos meus.
Neste fim de tarde convido-os a estar mais em oração.
São tempos de viver em silencio e também em oração.
O mundo vive numa expectativa referente aos grandes acontecimentos já profetizados por muitos místicos
do passado.
Mais saiba que Deus esta no controle de tudo.
Como mãe quero lhes dizer:
Não se sintam sozinhos e nem desamparados. Estou sempre junto de vós, mesmo nos momentos em que
vocês não rezam.
Mais Me alegraria muito se vocês rezassem com amor e confiança o rosário.
Sou Maria Rosa Mística – Mãe do Amor e da Paz.
Não deixe de rezarem unidos para encontrarem a paz e o consolo diante de suas dificuldades.
Jesus meu Divino Filho, também deseja que vocês entre no profundo silencio da oração.
Fale menos e reze mais meus filhos.
Colocai em pratica as mensagens que ao longo desses 30 anos tenho transmitido com tanto amor e
carinho. São mensagens de conversão.
Os meus braços sempre se abrem quando vocês se aproximam de Mim.
Quero acolher cada um de vós que Me tem por Mãe. E mesmo aqueles que não me aceitam, rezo por cada
um.
Amem-se uns aos outros. Não desperdice esse tempo de graça em que Eu a Serva do Senhor tenho trazido
a terra.
Não procure mensagens novas e nem sinais. Vocês já têm o suficiente para dar bons testemunhos.
Amo-vos.
Filhos prediletos (sacerdotes), não desanime. Coragem!
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Mãe da Igreja. Mãe dos Sacerdotes.
Dêem bons testemunhos. Dêem a vossa vida por meu Jesus.
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Sou a Mãe das Dores e dos Mártires.
Sejam obedientes aos ensinamentos de Meu Divino Filho.
Confusões, perseguições; sempre fará parte da Igreja. Mais isso não devera ser motivo para negar Jesus.
Já tem muitos Judas na Igreja, não sejam vocês mais um.
Filhos prediletos, crer na presença de Jesus na Eucaristia.
Ajudem os fieis a se aproximarem mais de Jesus e de Mim que sou vossa Mãe. Mãe dos homens e Mãe dos
sofredores!
Filhos meus, não se prenda em falsas profecias catastróficas. Viva o amor!
Convido-os mais uma vez a divulgar essas mensagens.
Quando vocês não divulgam essas mensagens, são graças que não estão chegando aos vossos irmãos.
Ajude-os!
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(13/03/2018) São José dos Pinhais/PR
Paz e oração vos peço neste dia.
Filhos meus, mais uma vez convido os a rezardes pela paz em vossas famílias.
Tenho percebido que em muitos lares não está tendo o oração do Rosário. Rezem, rezem.
Filhinhos, vocês precisam ter gosto pela oração.
A oração lhes mostrará o caminho da santidade.
Sem oração vocês ficam cada vez mais fracos para poder trilhar o caminho que vos leva a Jesus. Esse
caminho muitas vezes é estreito e cheio de espinhos. Sem oração não conseguiram suportar.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística Rainha da Paz.
Estou aqui para ajudá los e assegurar a vitória.
Não desanime. Coragem filhos meus.
Diante de tantos sofrimentos, louvai a Deus com cânticos e orações.
Com amor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
(12/04/2018) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Neste dia desejo chama-los a serem verdadeiros instrumentos do amor e da paz.
Filhinhos, não desanime. Caminhai com segurança junto de Mim que sou vossa Mãe.
Filhos meus, com vossas orações vocês precisam transformar a igreja de pedra, numa igreja do coração.
Rezem, rezem muito.
Nestes tempos a apostasia cada vez é maior dentro da igreja. Não podeis ficar calado diante de tantas
barbaridades.
A palavra de Meu Divino Filho Jesus, não esta sendo colocada com respeito aos fiéis.
Sou a Rosa Mística – Mãe da Igreja.
Meus filhos, coragem!
Lembre-se: quando a fé estiver mínima sobre a terra, Deus estendera sua poderosa mão.
Filhinhos, fiquem atentos é o que vos peço.
Vozes estranhas estão a falar dentro da igreja.
Cuidado para não caírem na grande confusão.
Que os poderá levar a perda da fé.
Amados, ouça a Minha voz que vem do céu.
Sejam persistentes.
Não se deixe se enganar. Não fiquem perturbados diante a tantos escândalos na igreja.
Já estou preparando muitos de vós para o grande dia.
Não se afaste de Mim que sou vossa Mãe.
Cuidado, não fique buscando sinais.
Filhinhos, a messe é grande; mais são poucos os operários.
Rezem, rezem,rezem.
Abri vossos corações ao amor de Deus.
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Não deixe de divulgar estas mensagens.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(13/04/2018) São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz!
Neste dia desejo estar mais uma vez perto de vós para lhes dizer que dias de grandes decisões para toda a
humanidade se avizinha de vós.
Meus filhos, não me canso de convidá-los a oração pela paz.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística Rainha da Paz.
Filhinhos, chegará um tempo que não serei mais vista por nenhum de meus filhos daqui da terra. Esse
tempo está quase chegando...
É preciso fazer com que estás mensagens chegue a muitos países.
Agradeço ao meu filho X, que visitou muitas cidades levando a minha mensagem de amor e de oração.
Retorne filho meu ao meu santuario.
Filhos meus, propagai com amor todas essas mensagens que ao longo desses 30 anos tenho trazido ao
mundo.
Amai.
Com amor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(12/05/2018) São José dos Pinhais PR
Filhos meus, convido-os hoje a viver o amor.
Amem se uns aos outros.
Perdoe todos aqueles que os persegue.
Respeite o próximo e só assim poderão viver num mundo mais humano e fraterno.
Sou a Mãe do Amor, a Rainha da Paz.
Amem-se, amem-se.
Com amor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(13/05/2018) - São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a Paz!
Nesta noite, convido-os mais uma vez a rezardes comigo pela Paz no mundo.
Filhinhos, é preciso rezar e muito.
Rezai todos os dias o Rosário.
Rezai diante às dificuldades.
Rezai não só em casa, mas também nas Igrejas.
Continuai a formar grupos de pessoas que rezam o Terço nos lares. Rezai e divulgai estas mensagens.
Sou Vossa Mãe, a Rosa Mística, Rainha da Paz.
Filhos meus, não desanimem, venho do Céu para encorajar-vos diante às provações.
Dias difíceis estão por vir.
Se não rezardes, não conseguireis permanecer em pé diante às dificuldades.
O meu coração está apertado, por ver muito de meus filhos se distanciando de Mim.
Continuai a rezar a Trezena todos os meses, conforme meu pedido à Pierina.
Rezai pelo Papa, Bispos e Sacerdotes.
Dêem bons testemunhos.
Trabalhai, amados filhos nesta minha obra, rezai também por aqueles que estão contribuindo nesta obra.
Amo-vos.
Abençoo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora (12/06/2018) São José dos Pinhais/PR
Meus queridos filhos, a paz.
Convido-os a viver em harmonia com os seus irmãos. Rezem para que este meu pedido alcance muitos
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corações. Não deixe de ajudar todos aqueles que de vós se aproximarem. Rezem. Rezem muitos terços.
Agradeço a todos que com carinho estão colaborando para com essa obra (Santuario Nossa Senhora Rosa
Mística).
Com amor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(13/06/2018) Ponta Grossa/PR
Paz!
Convido-os hoje a viver no dia a dia as mensagens que já lhes deixei.
Não desanime!
Convido-os também a rezar por vossas famílias.
Rezai o rosário em família.
Filhos meus, grande é a minha preocupação por vós.
Filhinhos, convido-os a prática do perdão.
Esvazie os vossos corações jogando fora toda a mágoa, todo o rancor. Ide a confissão com frequência.
Rezai muito pelo Papa. Rezai por toda a igreja.
Rezai pelas crianças e jovens.
Filhos, a natureza está sendo ameaça pelo ser humano. Preservai-a enquanto há tempo.
Com amor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(12/07/2018) São José dos Pinhais/PR
Paz.
Amados filhos, neste dia desejo convidar os meus soldados que são cada um de vós, que desejaram
adentrar no meu grande exército para juntos hoje, rezarmos pela paz nas famílias e também dentro da
igreja.
Sou a Rosa Mística- Mãe da igreja.
Filhos meus, não deixe de rezar. Vejo que muitos estão se cansando e por isso não estão mais a rezar,nem
mesmo o terço. Cuidado!
O nosso adversário é astuto. Rezem!
Praticai com amor a caridade.
Alegro-Me com todos que estão trabalhando para que este Meu Santuario se torne mais acolhedor e
também mais conhecido no mundo inteiro.
Saiba filhos meus, não deixe de rezar sempre que vieres neste Santuario.
Com amor vos abençoo em nome do Pai,do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(13/07/2018) São José dos Pinhais/PR
Oração, sacrifício e penitência vos peço.
Sou vossa Mãe a Imaculada Conceição-Rosa Mistica.
É com o coração transbordante de alegria, que Me faço presente no meio de vós mais uma vez.
Filhos meus, Eu Maria Mãe de Jesus e também vossa, peço vos neste fim de tarde, para não desanimardes .
Rezem o rosário em família e também nas igrejas.
Filhos meus, convido os também a dedicar se mais a oração é a caridade.
Muito Me alegra a presença de cada filho que estão trabalhando nesta obra (santuário).
Aos meus filhos prediletos aqui presente. Desejo que busque as ovelhinhas que estão espalhadas. Elas
estão em busca de um ombro e carinho.
Recordai hoje a minha primeira aparição em Montichiari/ Itália, a minha filha Pierina Gilli no hospital de
Montichiari em 1947.
Filhos meus, desejo estar no meio de vós para dizer vos que os amo muito.
Desejo que rezem mais o rosário.
Não desanime diante as dificuldades do dia a dia.
Não se canse de rezar. Rezem, rezem, rezem.
O ciclo das minhas aparições estão chegando ao fim.
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Eu não irei Me separar de vós. Estarei sempre junto de cada um.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
12 de agosto de 2018 - São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, paz!
Convido-os a se unir Comigo em oração pela paz em vossas famílias.
Filhos meus, não desanime.
Estou convosco embora não Me vejais.
Neste momento abençôo-os deixando cair sobre vós e sobre vossas famílias uma chuva de benções.
Amados, não deixe de rezar, por mais que a cruz seja pesada.
Ame o próximo e perdoe.
Convido-os também a se unir em oração pela santificação das famílias e também dos meus filhos
sacerdotes.
Rezem, rezem.
Filhos meus, levai esta mensagem a todos que encontrardes pelo caminho. Dêem bons testemunhos dessas
aparições.
Sou Maria Rosa Mística – Rainha da Paz.
O meu Coração se alegra ao ver esta filha (freira) neste solo santo.
De testemunho desta graça amada filha.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
13 de agosto de 2018 - São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, neste dia convido-os a rezar pelas minhas intenções.
Não deixe de falar dessas mensagens. Dêem bons testemunhos. Não tema aos ataques do inimigo.
Coragem!
Rezai sempre o rosário. Propagai esta devoção a todos que encontrardes pelo caminho.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Rezai por todos os sacerdotes e religiosos.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
12/09/2018 - São José dos Pinhais, PR
Queridos filhos,a paz.
Convido-os hoje a rezar desde pela paz. Rezem em vossas famílias.
Filhos meus, testemunhai essas mensagens. Colocai as em prática no dia a dia.
Também convido os mais uma vez a formar grupos de pessoas que rezam o terço nos lares. Rezem!
Filhinhos, repito: são esses grupos que irão sustentar a igreja no futuro.
Rezai pela saúde do Papa Francisco. A igreja continua a subir a escada do martírio. Haverá muitas
perseguições, principalmente para os católicos. Amo os.
Abençoo os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(13/09/2018) - São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, convido os a rezardes o rosário diariamente e também praticai com amor o jejum... Rezem,
rezem.
Abençoo os em nome do Pai, do Filho e Espirito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(12/10/2018) - São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz.
Venho do Céu neste fim de tarde para convida-los a oração do rosário pela paz e também pelos meus filhos
sacerdotes.
Filhos meus, não desanime.
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Sou vossa Mãe e estou aqui convosco embora não Me vejais.
Alegro-Me com a presença de cada um de vós hoje aqui em meu santuário.
Saiba filhos meus, este santuário é obra de Deus. Vocês precisam rezar para que os planos que Deus tem
para com este local, se concretize o mais depressa possível, só assim muitos de vocês terão a alegria de
contemplar as maravilhas de Deus para com este local.
São mais de 30 anos que Eu a Imaculada Conceição estou a derramar copiosas graças não só para vocês,
mais para todas as vossas famílias.
Rezem, rezem, rezem o rosário. Não desanime.
Colocai em pratica o que tenho vos pedido.
Colaborai para que este local seja conhecido por muitos de meus filhos. Deste local derramo para todo o
Brasil uma chuva de benções.
Desde cedo o Senhor já estava a derramar chuva de benções.
Quero abençoa-los para que possam retornar seguros para os vossos lares.
Torno a repetir, praticai obras de caridade.
Rezem, rezem.
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(13/10/2018) - São José dos Pinhais/PR
Filhos meus, a paz.
Neste dia convido-os a rezar Comigo pela paz em vossas famílias. Rezem também pelos meus filhos
prediletos, os sacerdotes, de modo que eles possam acolher o que tenho falado nas minhas aparições.
O tempo é curto filhos meus.
A oração de todos vocês, é necessária para os meus filhos prediletos.
Sou a Rosa Mistica – Rainha da Paz.
Não deixe de rezar todos os dias.
Preparai para o mês de novembro com orações e penitencia. As almas pedem vossas orações...
Agradeço mais uma vez a todos os meus filhos que estiveram ontem aqui.
Testemunhai as graças derramadas neste local.
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(12/11/2018) São José dos Pinhais PR
Queridos filhos, a paz.
Convido-os nesta tarde a se unir Comigo mais uma vez pela paz. Filhos meus, rezem diante da Cruz para
que Deus tenha compaixão desta geração. Os castigos estão a acontecer em muitas nações.
Os vossos pecados tem ferido o Coração de Deus.
O Meu Coração está entristecido por ver muitos de meus filhos, se desviando do caminho que Eu a Rosa
Mística vos apontei ao longo desses 30 anos que tenho vindo ao Brasil.
Rezem, rezem meus filhos.
Muitos não estão a levar a sério as mensagens que Eu estou a transmitir no Brasil. Muitos estão
desperdisando as graças.
Não se dispersam. Não se distraia quando rezardes.
Rezem unidos o rosário.
Viva as mensagens que Eu estou a transmitir.
Amo-vos.
Abençoo os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(13/11/2018) São José dos Pinhais
Paz!
Amados filhos, nesta tarde convido-os a rezardes Comigo por vossas famílias.
Vós deveis saber que o nosso adversário tenta de todas as formas, destruir as famílias.
Com a oração vocês alcançarão vitória.
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Deveis rezar o rosário em família.
Sei que muitos não estão a colocar em prática este meu pedido: rosário.
Muitas famílias estão sendo pegas de surpresa por não haver um alicerce que é a oração no lar.
Também convido-os hoje a oração pelos meus filhos prediletos, os sacerdotes. Ainda são poucas as pessoas
que estão a rezar e a se penitência por eles. Rezem, rezem muito.
Rezai pelo Papa e por todos os seminaristas.
Agradeço pelas orações direcionadas as almas do purgatório. Continuai a rezar, não só neste mês; mais
também em outros meses do ano.
Preparai-vos para o dia 8 de dezembro, onde Eu virei com os Arcanjos (...)
Muito Me alegra quando vejo um filho colocando em prática os meus pedidos.
A todos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Santo Antonio
(24/11/2018) São José dos Pinhais
https://www.youtube.com/watch?v=UAcwORaDmyU
Mensagem de Nossa Senhora
(08/12/2018) São José dos Pinhais
Queridos filhos, a paz.
Venho do céu neste inicio de tarde para convida los a oração do rosário, não só em família mais também
em grupo.
Rezem diante de todas as dificuldades do dia a dia.
Filhinhos, saiba que sou vossa Mãe e estou convosco embora não Me vejais.
Neste momento faço descer sobre vós e seus familiares em chuva de benções.
Meus amores, não deixe de levar essas mensagens ao maior numero de irmãos que encontrarem. Levai
também o vosso testemunho.
Convido-os também a rezardes por todos que aqui estão. Rezem, rezem.
Não deixe de rezar.
Rezai pelo Papa, bispos e sacerdotes.
Vossas orações hoje estão chegando ao Coração de Meu Divino Filho Jesus.
Alegro-Me com a presença de cada um hoje aqui em meu santuário.
Convido-os a voltarem mais vezes, neste local santo; onde Deus escolheu para Sua serva vir a terra para
transmitir seus recados.
Não deixe de dar bons testemunhos.
Filhos meus, praticai a caridade.
Alegro-Me também por ver muitos de vocês trabalharem por esta obra que também é de vocês.
Contribuem para que este plano se conclua o mais depressa possível.
Amo-vos meus filhos.
Entregai vosso coração a Mim que neste momento apresento ao Meu Jesus...
Abençoo cada romaria que aqui hoje se fez presente.
Rezem, rezem.
Mensagem de Nossa Senhora
(12/12/2018) São José dos Pinhais
Queridos filhos, a paz.
Convido-os a rezardes Comigo por vossas famílias.
Tenho vindo a terra para convida-los a uma mudança de vida. Esta mudança deve ser voltada a oração,
caridade e entrega a Deus.
Muitos de vós estão deixando de rezar por ver os obstáculos difíceis.
Não desanime. Coragem meus filhos.
Convido-os também a rezar pela Venezuela. Não deixe de rezar e de fazer penitencia por este país.
Quantas mensagens tenho vos dado ao longo desses anos, pedindo oração não só pela Venezuela, mais por
toda a América.
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Neste dia dedicado a Minha aparição ao Juan Diego, convido-os a rezardes pela paz. O mundo corre perigo
se vocês não se conscientizarem a rezar pela paz.
Deveis continuar a formar grupos de pessoas que rezam o terço nos lares. Convertei-vos depressa meus
filhos.
Descruzam os braços e trabalham para o Senhor. Divulgai com urgência estas mensagens por onde passar.
Não tema aos ataques.
Estou convosco. Sou vossa Mãe.
Sou a Rainha da Paz-Medianeira de Todas as Graças.
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(13/12/2018) São José dos Pinhais
Queridos filhos, a paz.
Sou Maria Rosa Mistica –Rainha da Paz, a Imaculada Conceição.
Filhos meus, nesta tarde convido-os a rezardes Comigo por todos aqui presentes de modo especial por
aqueles que recomendaram vossas orações.
Rezem meus filhos.
Mais uma vez digo, afastai daqueles que semeia a discórdia. Aqueles que criticam o Papa.
Quantas vezes vos recomendei orações pelo Papa...
Torno a repetir; dias difíceis se aproxima para a Igreja.
Vós meus filhos, não podeis recuar diante os ataques do nosso adversário.
Sou vossa Mãe e esmago a cabeça da serpente infernal.
Agradeço a presença de cada um de vós hoje aqui em meu santuário.
Faço descer sobre vós e sobre vossos familiares, uma chuva de graças.
Amados filhos, deem bons testemunhos de verdadeiros cristãos. Não desanime.
Avante meus queridos.
Rezai em família e também em grupo.
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(12/01/2019) São José dos Pinhais
Filho meu, a paz!
Convido-os a oração em família. Vejo que muitos de vocês, não estão a colocando em pratica os meus
pedidos.
Este é um tempo de graça, não desperdice. Rezem.
Amanhã estarei vindo com o Arcanjo Miguel.
Trabalhe para que estas mensagens cheguem a muitos corações.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(13/01/2019) São José dos Pinhais
Queridos filhos, a paz!
Convido-os mais uma vez a se unir Comigo rezando o santo rosário todos os dias pela paz. Rezem em vossas
famílias.
Convido-os também a rezar de modo especial pelo clero dessa diocese. Rezem, rezem.
Saiba meus filhos, que o mundo só terá paz, se começarem a rezar. E essa paz precisa vir de cada lar.
Convido-os mais uma vez também a dar bons testemunhos. Não desanime.
Desejo que cada um de vocês, propague com amor e esperança essas mensagens que ao longo desses 30
anos tenho trazido a nação brasileira.
Sede também obedientes.
Muito me alegra ao ver um filho obediente.
Não desejam ser maior que Deus.
(neste momento Nossa Senhora reza por alguns peregrinos presentes)
Continue a formar os grupos de terço nos lares meus filhos.
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Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
12.02.2019 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Filhos meus, a paz.
Neste inicio de noite convido-os a rezardes Comigo pela paz em vossas famílias. Rezem, rezem.
Meus filhos, não desanime.
Abri vossos corações ao amor de Deus.
Vim do céu nesta noite para convida-los a se unir Comigo em oração pelo clero desta diocese.
Filho meu rezai por todos os peregrinos que ao longo desses anos já passaram por aqui.
Filho, convido-te a rezar por todos os meus filhos que estão colaborando para que esta obra se conclua
neste local que escolhi para estar no meio de vós.
Filhos meus, aqui presentes: não desanime! Estou convosco embora não me vejais.
Sou vossa Mãe a Rosa Mistica – Rainha da Paz.
Mais uma vez convido-os a dar bons testemunhos. Não tenha medo!
Meus filhos, recordai hoje a minha primeira aparição a este filho na tarde de 12 de fevereiro de 1988. Ele
sendo um adolescente como qualquer outro, com medo e sonhos: mais percebi algo diferente que não
encontrei em outro: o amor e a ternura.
Os sofrimentos fizeram com que ele só cresce-se na fé.
Meus filhos, não se canse de rezar, seja sozinho ou em grupo.
Rezai pelo Papa, sacerdotes e seminaristas.
Confio em vós meus pequenos.
Também deposite toda a vossa confiança nesta Mãe que quer estar no meio de vós de formar toda
especial.
Viva as minhas mensagens. Coloque-as em pratica no dia a dia.
Amo-vos.
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
13.02.2019 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Queridos filhos, a paz.
Convido-os neste dia mais uma vez a viver no dia a dia as mensagens que tenho trazido com amor.
Convido-os também a divulgar estas mensagens com amor e coragem.
Agradeço a todos que com carinho tem feito a trezena todos os meses.
Filhos meus, se desejam ter sacerdotes santos, começai a fazer todos os meses a trezena.
Rezai pelo Papa e pelos sacerdotes.
Neste momento abençoo essas quatro rosas e com carinho presenteio esses filhos.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
12/03/2019 - São José dos Pinhais
Mensagem de Nossa Senhora
Queridos filhos, a paz.
Venho do céu nesta tarde para dizer-lhes mais uma vez que Deus os ama muito.
Sede meus filhos, fervorosos nas orações.
Meus filhos, desejo que se dedique mais aos meus pedidos.
Coloque em pratica esses pedidos que aqui já os fiz ao longo desses 31 anos.
Sou a Rosa Mistica, Mãe das Dores.
Muito me alegra ao vê-los hoje aqui em oração. Agradeço as vossas orações e também a penitencia feita
hoje.
Filhos meus, não se canse de rezar.
Sede portadores da paz. Deem bons testemunhos.
Sede caridosos uns para com os outros.
Vossas orações tem chegado a muitos corações, principalmente nos corações dos meus filhos prediletos.
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Amo-vos.
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
13.03.2019 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Filho meu, a paz!
Oração, filho meu vos peço por toda a humanidade.
Vós sabeis que o nosso adversário está se levantando para destruir a Igreja, atacando os meus filhos
sacerdotes; semeando entre eles a discórdia e a desobediência a Pedro (Papa).
Peço-vos que não vos afasteis da oração.
Filhos meus, abraçai com amor a Cruz de Cristo.
Não desanimeis com as dificuldades. Rezai muito.
Lembrai-vos que a vossa dor no final será transformada em alegria.
Rezai pelo Papa.
Rezai também pelos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Sergipe, Rio de Janeiro e São Paulo.
Sou a Rosa Mística - Mae das Dores.
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
Observação: dia 12 e 13 de março, Nossa Senhora veio com túnica e manto preto.
A aparição do dia 13 de março, ocorreu às 9h20. 10 minutos depois na cidade de Suzano/SP, crianças foram
assassinada no colégio.
12.04.2019 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Queridos filhos, a paz!
Muito Me entristece ao ver meus filhos morrerem sem Deus no coração. Muitos de meus filhos, estão se
degladiando uns contra os outros. Estão matando como se estivesse caçando um animal. Quanta tristeza
em meu Coração... até quando continuaras a fazer essa bárbara agressão?
O tempo que vos resta está se esgotando... O tempo que tens para se arrepender de vossos pecados está
se findando. Vós mesmos estão a caminhar para sua auta-destruição.
Já vos alertei que Deus ira intervir para não acabar com está geração.
Procurai Deus enquanto podes achar!
Filhos meus, rezai para não sereis pego de surpresa.
É preciso ter caridade com vossos irmãos.
Sou Maria Rosa Mística - Rainha da Paz.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
13/04/2019 - São José dos Pinhais/ PR
Mensagem de Nossa Senhora
Querido filho, convido-os hoje mais uma vez a se unir junto desta Mãe, rezando não só por vossas
intenções; mais também pelos meus planos aqui. Não deixe de rezar em grupo. Creia que a oração também
faz milagres.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística-Rainha da Paz.
Propaguem com urgência essas mensagens.
Com amor vos abençoe. Pai, Filho e Espirito Santo.
12/05/2019 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Querido filho, a paz!
Rezai sempre por estes que aqui estão e também por aqueles que recomendam as tuas orações. Rezai!
De sempre testemunho dos meus pedidos.
Filhos meus, tende coragem. Neste dia, peço-vos que não vos afasteis da oração.
Sede dóceis uns para com outros.
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Abri vossos corações ao Meu chamado.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e Espirito Santo.
13/05/2019 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Querido filho, a paz!
Nesta noite, convido-os a unir-se em oração pela paz em vossas famílias. Conscientize as crianças a rezarem
também.
Não desanime diante as dificuldades. Conheço cada coração aqui presente.
Vejo que vossos corações estão se afastando de Deus. Sei que vocês estão aqui, mais suas mentes estão
longe.
Pare de criticar o Papa Francisco. Peço-vos orações pelo Papa. Vejo que muitos de meus filhos, estão
bombardeando ele(Papa) com críticas...
Filhos meus, pare de criticar e comece hoje mesmo a rezar por ele.
Filhos meus, recordai hoje a minha aparição na Cova da Iria em Fátima e também em Ghiaie de Bonate
como a Rainha das Famílias para a pequena Adelaide. Quanta ternura vi nos olhos daquela criança frágil,
mais com grande coragem de servi os três corações.
Nesta noite, acolho cada pedido a Mim feito e apresento a Jesus. São coraçãozinhos que apresento a Ele...
Rezem, rezem.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e Espirito Santo.
mensagem de Nossa Senhora Rosa Mística Rainha da Paz
(12/06/2019) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz.
Neste final de tarde convido-os mais uma vez a rezarem Comigo por vossas famílias. Rezem meus filhos.
Não deixeis que o nosso adversário vos afaste de mim.
Meus filhos, não guardeis sentimentos de ódio ou rancor em vossos coraçãozinhos.
Vós deveis preencher os vossos corações com a graça de Meu Divino Filho.
Também neste dia convido-os a rezarem para que os meus planos neste local se concretize o mais
depressa.
Muito Me alegra ao ver muitos de meus filhos trabalhando juntos por essa obra que não é só Minha, mais
também é de cada um de vós.
Rezem, rezem.
Neste momento apresento os vossos pedidos ao meu Filho Jesus.
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(13/06/2019) São José dos Pinhais/PR
Paz, oração e penitência vos peço filhos meus.
Amados filhos, convido-os neste início de noite, a rezardes Comigo pelo clero. Não deixe de rezar por todos
os meus pedidos aqui feitos.
Amados filhos, convido-os a deixar que a Chama do Amor Misericordioso de Meu Filho Jesus, penetre os
vossos corações, tão endurecido por causa do pecado.
Deixa-me conduzi-los a Jesus.
Meus filhos, não canse de rezar o rosário que tenho pedido nestas aparições.
São mais de três décadas que tenho vindo a terra, convidando-os a oração, penitência e ao jejum.
Não canse de rezar. Seja sozinho ou em grupo.
Percebo que muitos de vocês estão desanimados. Cuidado para não se pego de surpresa pelo maligno.
Rezai muitos terços pelo Papa Francisco.
Sou a Rosa Mística, Mãe da Igreja. Como Mãe da Igreja, não posso deixar de pedir orações pelo Papa e
pelos sacerdotes.
Sei que muitos não estão a acreditar nas minhas mensagens. Rezai!
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

459

Mensagem de Nossa Senhora
(12/07/2019)
Amado filho, a paz!
Neste dia convido-os a rezardes Comigo pela paz em vossas famílias.
O inimigo de Deus tem plantado discórdia nas famílias. Tem semeado desavenças entre os casais. Filhos
agredindo os pais. Pais matando os próprios filhos.
O inimigo já sabendo da sua derrota, lança o seu ódio na igreja.
Rezai muito filhos meus.
O Brasil ainda vive um tempo de misericórdia.
Ataque ao Sagrado deixará muitos fiéis assustados.
Rezai pelos meus filhos sacerdotes. Martírio, está nação terá muitos. Os meus filhos prediletos (sacerdote)
serão perseguidos e mortos...
Cuidado com a traição de muitos.
Sou Maria Rosa Mística, a Rainha da Paz.
Abençoo os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(13/07/2019) São José dos Pinhais/PR
Amados filhos, a paz!
Venho do céu neste início de noite, para convidá-los a rezardes Comigo pela paz nesta nação. Filhos meus,
se vocês não rezarem; serão pegos de surpresa pelo nosso adversário. Rezem, rezem! Meus filhos, alegro
Me com a presença de cada um de vós hoje aqui em Meu santuário.
Filhos meus, fico feliz com a entrega de cada um de vós hoje aqui.
Saiba filhos meus, o nosso adversário, anda a espreita para confundi-los.
Sempre nas vossas orações, peça o Espírito Santo.
Também nesta noite, convido-os a rezardes pelo Papa Francisco e também pelos meus sacerdotes.
Neste dia de Montichiari quero abençoa los e disse-lhes: Eu os amo muito.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística - Rainha da Paz, Mãe desta nação; a Imaculada Conceição.
Também alegro - Me com a presença dos meus filhos prediletos (sacerdotes) e desta filha (freira).
Aos meus pequenos (crianças): Não deixe de rezardes o vosso terço todos os dias, seja em casa, no colégio
ou diante as dificuldades.
Filhos meus, hoje dia dedicado a Mim com o título Maria Rosa Mística, desejo a paz.
Desejo que o Meu Filho os abençoe também.
Amo a todos.
Com a minha benção maternal vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora Rosa Mística Rainha da Paz (12/08/2019) São José dos Pinhais/PR
Queridos filhos, a paz!
Convido-os neste dia a viver com carinho as mensagens que estou a ditar neste local, ao longo desses anos.
Filhinhos, vós deveis saber que a igreja começa no lar.
Um lar sem oração e sem Deus, não tem paz e nem amor.
Acreditai no que vos falo.
Dias difíceis estão por vir...
Alegro Me com a presença de cada filho hoje aqui em meu santuário.
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
(13/08/2019) São José dos Pinhais/PR
A paz!
Queridos filhos, venho do céu nesta tarde, para convidá - los mais uma vez, junto de Mim a rezardes pela
paz.
Vós sois as minhas pequenas crianças. Sou vossa Mãe!
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Mais uma vez convido os a se unir Comigo em oração pela igreja do Meu Divino Filho, onde Eu sou a Mãe
da Igreja.
Convido-os não só a oração, mais também a penitência.
Neste tempo em que a Igreja passa pela grande tribulação, vós deveis multiplicar vossas orações. Rezai,
rezai muitos terços.
Repito: Sou vossa Mãe- Maria Rosa Mística, Mãe da Igreja. Mãe também de vossas famílias.
Quanto Me alegra em vê los hoje perto de mim. O meu Coração se rejubila em alegria. Vós sois filhos
obedientes.
Sabeis queridos filhos, que vós sois soldados deste grande exército.
Sim! Já em ordem de batalha.
Não desanime. Não sou eu vossa Mãe?
Não sou eu a Rainha Vitoriosa de todas as batalhas?
Sim! Estou aqui mais uma vez para pisar com os meus pés, a cabeça da serpente infernal. Serpente essa em
vossas vidas.
Perseverai. Sim, perseverai em vossas orações.
Filhos meus, dêem bons testemunhos.
Mais uma vez repito: não tenha medo.
Deposite toda a vossa confiança neste coração que hoje se abre com tanta alegria para acolher cada um de
vós.
Acreditai na minha presença.
Só os pequenos e humildes de coração, sentirão e compreenderão a minha presença neste solo.
Amo-vos!
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
12/09/2019 - São José dos Pinhais
Filhos meus, a paz.
Convido-os mais uma a por em prática os pedidos que Eu vossa Mãe, tenho feito nestas aparições.
Filhos, não despreze os objetos bentos. Usai com frequência a água benta.
Traga sempre consigo o terço, a medalha milagrosa e o escapulário marrom.
Quando rezardes o terço, não fique brincando com ele; respeite-o. De bons testemunhos!
Alegro-Me com a presença de cada filho hoje aqui.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mensagem de Nossa Senhora
13/09/2019 - São José dos Pinhais
Filhos meus, a paz.
Percebo que há muita agitação em vossos corações. Rezai, rezai.
Percebo também que há muitas perguntas sobre o Sínodo da Amazônia. Não se preocupe! Não tema. Sou a
vossa Mãe e Mãe da Igreja.
Filho meus, repito: o Papa Francisco é para esse tempo. Rezai por ele e sua saúde.
Filhinhos, saiba que são os próprios católicos, que estão a semear discórdia dentro da igreja. Cuidado!
Afastai de pessoas que semeia discórdia.
É preciso rezar e muito. Se não rezardes, não compreendereis as minhas mensagens.
Não tema filhos meus. Estejais juntos de Mim nestes tempos conturbados. Sede servos fiéis.
Os meus servos terão segurança.
Filhos meus, ofereçam as vossas orações e sacrifícios pela unidade da igreja.
Cuidado filhos meus, com toda a agitação. O inimigo está a espreita.
Filhos, deem bons testemunhos de verdadeiros católicos.
Acreditai filhos meus, Deus vê tudo e está olhando por cada um de vós.
Meus filhos, tudo que fores fazer para Deus com amor, Ele os recompensa com muitas graças.
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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12/10/2019 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Filhos meus, neste dia convido-os mais uma vez a rezardes pela paz.
Sou a Imaculada Conceição-Rainha da Paz.
Neste dia convido-os também a dar o perdão a todos aqueles que os perseguem. Seja os familiares ou até
mesmo os religiosos.
Não guardem mágoa em vossos corações.
Abri os vossos corações ao amor de Jesus. Estou aqui para apresentar os vossos corações a Jesus, e pedir a
Ele; que transforme os vossos corações em verdadeira morada do Espírito Santo.
Filhos meus, leve está graça a todos os que encontrarem.
Deem bons testemunhos de verdadeiros católicos.
Amados filhos, sede sementes de amor por onde passar. Fala a todos que Deus os ama muito e deseja a
salvação de todos.
Não desanime diante as dificuldades. Rezem, rezem.
Filhinhos, torno a repetir: não busque Deus onde Ele não está! Cuidado com as falsas filosofias. Afaste das
superstições.
Me alegro com a presença de cada um hoje aqui. Retorno no início da noite para abençoar a cada um aqui
presente.
(no início da noite Nossa Senhora retornou para abençoar os fiéis)
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
13/10/2019 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Queridos filhos, a paz!
Como é bom ver todos reunidos em oração junto desta Mãe.
Agradeço as vossas orações na intenção do Sínodo da Amazônia. Não se preocupem com o dia de amanhã.
Entrega todos os problemas nas mãos de Deus e confie.
Sei que muitos de vocês andam desanimados, preocupados com situações que para vocês parecem não ter
soluções. Cadê a confiança em Deus?
Filhos meus, é preciso rezar e muito. Rezem e também façam um pouco de sacrifício.
Os crimes do aborto estão cada vez mais aumentando e com isso os castigos também aumenta. Quantas
lágrimas aqui já derramei ao falar das criancinhas abortadas? Até lágrimas de sangue derramei em minha
imagem da Rosa Mística. O céu se entristece com tal atitude não só das mães, mas daqueles que estão a
colaborar com o aborto. Meus filhos, no próximo ano o aborto tem a aumentar... Rezem!
Convido a todos aqui presentes, para providenciar uma cruz de cor branca, para ser colocada nesse jardim
(jardim das aparições).
(Neste momento Nossa Senhora fala sobre o sacerdote presente na aparição)
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
12/11/2019 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Amados filhos, a paz!
Neste dia convido-os a rezardes Comigo diante da Cruz de meu Filho Jesus.
Rezem meus filhos!
Amados filhos, diante das dificuldades, dobre os joelhos, segure a cruz e peçam perdão de seus pecados.
Queridos filhos, vocês estão a viver um tempo de graça. Não desperdice este tempo.
Quero hoje Me dirigir aos casais! Rezem sempre unidos.
Também agradeço as orações pela saúde e santificação do Papa Francisco.
Meus filhos, não tenha medo da cruz. Ofereça com amor e resignação todos os sofrimentos a Deus.
Convido-os também a rezar e fazer penitência para o próximo dia 8 de dezembro, onde virei como a
Imaculada Conceição trazendo em meus braços o meu Filho Jesus.
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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13/11/2019 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Em breve o texto escrito.
24.11.2019 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Santo Antonio de Pádua
“Caríssimos, paz e bem!
Neste dia junto de Maria nossa Mãe a Senhora da Rosa Mística-Rainha da Paz, desejo revelar aos presentes
as seguintes mensagens; deixadas pela celeste Comandante, pela passagem deste filho (Eduardo) em São
José dos Pinhais em 24 de novembro de 1989 e 24 de novembro de 1993.
Desde cedo, esta cidade já havia sido escolhida para suceder estas extraordinárias aparições da Rainha dos
Céus.
Sejam todos testemunhas dessas aparições”.
Segue a abaixo as mensagens de Nossa Senhora.
(24/11/1989) – São José dos Pinhais
Filho meu, desejo estar convosco todos os dias. Muito Me alegra quando vejo vocês rezando o terço.
Rezem todos os dias o terço. Seja em casa, na rua ou até mesmo no trabalho.
Não tenha preguiça de rezar.
Chegara o momento que deveis rezar muitos terços por dia.
Dias difíceis estão por vir para toda a humanidade.
Chagara um tempo que muitos vão perder o gosto pela oração. Quando isso acontecer, será o momento de
rezar muitos terços. Rezem!
Amo muito o Brasil. Escolhi esta terra para manifestar os meus sinais e ao mesmo tempo, convida-los a
conversão.
Sou a Medianeira de Todas as Graças.
Quero abençoar esta terra e manifestar muitos prodígios.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
(24/11/1993) São José dos Pinhais
Filho, quanta alegria vejo em teu coração.
Quatro anos depois, retornas a esta terra (São José dos Pinhais).
Terra essa muito amada por mim.
Desejo que continues a rezar o terço.
Reze pelas famílias. Continue com sua missão.
Em breve será revelado a todos essas mensagens. Elas já não poderão ficar mais escondidas.
Elas precisam alcançar muitos corações. Ela chegara a muitas cidades.
Não se preocupe. Em breve manifestarei o meu sinal na imagem da Rosa Mística.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística – Rainha da Paz.
Reze, reze.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Recebida pelo irmão Eduardo Ferreira no dia 24 de novembro de 2019 em São Jose dos Pinhais.
Obs. Por 30 anos essas duas mensagens ficaram guardadas em segredo a pedido de Nossa Senhora aí irmão
Eduardo Ferreira. Só neste dia (24/11) foi dada ao conhecimento do povo.
08/12/2019 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Queridos e amados filhos, a paz!
Desejo de modo especial neste dia, convida-los a oração por esta nação. Meus filhos, sou vossa Mãe a
Imaculada Conceição – Rosa Mística.
Meus filhos, eu como Mãe, desejo que vocês intensifiquem as vossas orações pela paz.
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Esta nação que é por mim tão amada, também corre perigo.
Recordai hoje a minha aparição na catedral de Montichiari/Itália, a minha filha Pierina.
Quantas graças o meu Divino Filho concedeu e concede até hoje aqui.
Hoje aqui, o meu Divino Filho concede a todos vocês, graças e bênçãos especiais.
Saiba filhos meus, que estas graças passam por meu Imaculado Coração.
Muitos aqui hoje, foram tocados pela chama do meu Amor.
Mais filhos meus, vocês precisam perseverar nas orações. Não desanime!
Hoje vejo que muitos estão se afastando da graça de Deus. Não deixe que esta graça passe despercebida
em vossas vidas.
Rezem meus filhos!
Mais uma vez agradeço a todos que com carinho estão trabalhando por este santuário.
Ainda a tempo de trabalhar nesta obra.
Sou vossa Mãe a Imaculada Conceição Rainha da Paz.
Agradeço mais uma vez por todos que estão hoje aqui neste santuário.
Quando voltardes para os vossos lares, leve consigo estas graças que fiz descer sobre vós.
Dêem bons testemunhos de verdadeiros cristãos.
Ame ao próximo e também perdoe.
Não guarde magoa em vossos coraçãozinhos. Um coração cheio de magoa, só espalha ódio.
Sou a Mãe do Amor.
Testemunhai com o vosso sim, tudo o que vistes hoje aqui.
Venha sempre beber desta água que é a graça do meu Divino Filho.
Com amor vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
12/12/2019 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Filho meu, a paz!
Nesta manhã convido-os mais uma vez a estar unidos em oração Comigo pela paz.
Estou junto de vós, embora muitos não Me aceita como Mãe.
Recordai filho, a minha aparição próxima a colina do Tepeyac (Guadalupe).
Estou aqui para dizer-lhes: Não tema!
Colocai em prática estás mensagens.
A graça está passando pela vida de muitos e o tempo está se findando.
Derramo sobre vós a minha benção maternal.
13/12/2019 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Meus filhos, a paz.
Convido-os a viver com amor e confiança estás mensagens que estou a falar aqui em São José dos Pinhais.
Meus filhos, vocês não estão a viver conforme a vontade de Deus. É preciso se fortalecer na oração do
rosário meus filhos.
O nosso adversário cada vez mais tenta se fazer presente na vida de cada um de vós, porque vocês não
estão a rezar com amor e confiança. Meus filhos, falta oração em suas vidas.
Meus filhos, é preciso colocar em prática estás mensagens e também vive-las no dia a dia.
Continue a formar grupos de pessoas que rezam o terço nos lares.
Rezem meus filhos pelo Papa Francisco. Afasta-se daqueles que criticam o Papa.
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
27.12.2019
12.01.2020
https://www.youtube.com/watch?v=fDLcUxnq_us
13.01.2020
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12.02.2020
13.02.2020
12/03/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Queridos filhos, a paz!
Convido-vos neste fim de tarde, a vos unir Comigo que sou vossa Mãe a Rosa Mística-Rainha da Paz.
Meus filhos, a minha vinda neste local, deve ser para vós um sinal.
Vós não podeis vos afastar da graça. Sou a Graça. Também convido-vos neste dia, a rezardes pelos meus
filhos do Chile. Deus ama muito este país. Minha presença nesta nação, foi um sinal do Amor de Deus.
O meu triunfo para este país, está as portas.
Meus filhos, não desanimeis diante as dificuldades. Não temais!
Estou convosco embora não Me vejais.
Continuai a rezar pelas minhas intenções.
Rezai em família.
Os meus planos para está nação (Brasil) estão para se cumprirem.
Rezai, rezai.
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
13/03/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Filhos meus, a paz!
É preciso rezar e muito. Persevere em vossas orações.
Não permitais que o desânimo ocupe vossos corações.
Rezai, rezai.
Alegro-Me com a presença de cada um de vós hoje aqui. Muito Me alegra também, ao ver um filho
colocando em prática os meus pedidos aqui já feitos.
Neste momento, rezo sobre cada um de vós aqui presente.
Com amor vos abençoo.
12/04/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Filho meu, a paz!
Neste tempo, desejo mais do que nunca, que vocês rezem em família.
Eu vossa Mãe, desejo estar no coração de cada filho.
Ainda há tempo de reparar todas as ofensas dirigidas a Jesus, meu Divino Filho.
Rezem, rezem pela paz.
Saibam filhos meus, que o cálice da Justiça, já está a transbordar. É necessário rezar e buscar a Deus. Não
tenham medo.
Tudo está se cumprindo. Oração em casa e silêncio interior.
Amo-vos.
13/04/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Filho meu, a paz!
Nesse tempo em que a santa missa é proibida nas igrejas por ter aglomeração. Vocês devem dar
testemunhos de verdadeiros cristãos. Muitos ainda estão se acovardando, com medo de demonstrar sua fé
ao Cristo Vivo. Não tenha medo. Não digo que deveis se reunir, mais que tenha coragem de enfrentar esse
momento com confiança e oração.
Aos religiosos digo: não tenha uma fé artificial. Rezem com confiança. Rezem com o coração. Acredite,
Deus está ouvindo as suas orações e no momento certo Ele irá agir. Não seja um filho ingrato e nem
desconfiado do amor de Deus.
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Meus filhos, sejam sal nesta terra onde o ser humano já não mais acredita na ação de Deus. Neste tempo
de sofrimento, o que vocês são sem Deus?
Muitos pode achar que tudo pode sozinho. Não! Estão errados e longe de compreender o que Deus tem
para cada um de seus filhos. Seja como o filho pródigo. Admita o seu erro e se arrependa verdadeiramente.
Só assim terás o perdão e a paz interior.
O momento ainda é de graça e de purificação meus filhos. Não desperdice por coisas passageiras que o
mundo está a oferecer. Rezem! Percebo que muitos estão se sentindo sozinhos e tristes. Não deixe que o
desânimo ocupe seus corações.
Viva as minhas mensagens. Todas as respostas estão contidas nelas.
Peça o Espírito Santo para compreende - las.
Sou a Rosa Mística Rainha da Paz.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
12/05/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Amados filhos, a paz!
É preciso rezar e muito não só neste período em que a humanidade está vivendo dias difíceis; mais é
preciso que vocês se conscientize que sem oração fica difícil de Eu ajuda-los. Muitas igrejas estão fechadas,
mas vocês podem rezar em família pedindo a Deus Sua misericórdia.
Rezem meus filhos.
Deus está preparando-os para o futuro.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística Rainha da Paz.
Renove todos os dias a consagração ao meu Imaculado Coração.
Não deixe de colocar em prática as minhas mensagens.
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
13/05/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Filhos meus, a paz!
Desejo que os vossos corações, estejam unidos ao meu Imaculado Coração.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística Rainha da Paz, e é o meu desejo que todos sejam portadores da graça.
Meus filhos, sejam semeadores do Evangelho.
Levanta a voz como a arma que é o Rosário e denuncie os crimes que estão acontecendo na Igreja de meu
Divino Filho.
O meu exército precisa se levantar diante a tantas injustiças. Sejam testemunhas da graça.
O Senhor, não despreza um coração arrependido.
Rezem diante das dificuldades.
Saiba que esta geração tem ofendido muito os Nossos Sagrados Corações.
Muitos estão a perguntar: Até quando Deus ira suportar?
Saiba que os sinais já estão sendo dados a toda a humanidade.
Esse é um tempo de graça, mais muitos não percebe.
Rezem em família.
Abençoo-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.
12/06/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
A paz!
Filho meu, sou vossa mãe, ouvi-Me.
Eu tenho falado ao longo desses anos e continuarei a falar-vos, porem meus filhos; procurai escutar os
meus pedidos que tenho feito em São José dos Pinhais.
Digo: nos momentos difíceis não tenhais medo.
Hoje vos anuncio tempos de dor para toda a igreja.
O mundo deve seguir pela estrada da oração, penitencia e do desapego matérias.
Convido-os a rezar pelos sacerdotes.
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Os tempos não são bons, cuidado.
Rezai e caminhai juntos de vossa mãe.
Minha dor continua sendo imensa pelos meus filhos prediletos, os sacerdotes, que em vez de cumprirem
com seus deveres, atraiçoam o meu Filho Jesus. Muitos se tornaram judas.
Ajudai-me meus filhos, a rezar pelos sacerdotes.
Minha vinda aqui é para pedir orações e penitencia para os meus filhos sacerdotes.
Sou a Rosa Mística Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
13/06/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Filho meu, neste dia; recomendo-vos sede perseverantes nas orações.
Rezai, não vos deixeis abater pelo desanimo. Deveis recolher-vos no meu Coração de Mãe.
Mais uma vez vos peço meus filhos, que consoleis o meu Coração.
Rezai pelos sacerdotes.
Grandes tribulações pairam sobre a igreja. Não a julgueis, mas rezai.
Quero-vos obediente a vossa Mãe. Quero-vos confiante e abandonado em meu Coração.
Grandes horrores serão vistos na igreja, mas não temeis. Com a oração tudo se alcança.
Sou a Rosa Mística Rainha da Paz.
Abençôo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
12/07/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
A Paz!
Querido filho, neste dia convido-os a rezardes Comigo pela paz na humanidade.
Venho lhes trazendo as graças do Meu Divino Filho Jesus, que são depositadas sobre minhas mãos, para Eu
a Rosa Mística - Rainha da Paz as distribua entre todos vocês.
Não se canse de rezar. Colocai em prática os meus pedidos. Desejo que esta Nação ouça a Minha Voz.
Muitos de meus filhos estão a corresponder os meus pedidos, as minhas mensagens.
Desejo que os meus filhos prediletos aceitem as minhas mensagens. Não vim aqui para brincadeiras, vim
para falar sério!
O tempo para muitos de vós é curto. Estou aqui para preparar-vos para a grande perseguição que meus
filhos prediletos sofrerão por testemunhar a sua fé em Jesus, meu Divino Filho.
Sei, que muitos não suportarão e negarão, mas estou com vós.
Perseverem nos caminhos da fé para assim serem conduzidos à vida eterna.
Filhos prediletos, é preciso que vocês atendam os meus pedidos.
Filhos prediletos, o amor abre-vos todas as portas de Deus Pai. O meu apelo de Mãe abrirá aquelas que se
fecharam devido à vossa negligência ou orgulho. Eu intercedo por vós, minhas crianças.
Filhos meus, distanciai-vos de tudo que não pertence a Deus. A ganância, a avareza, a soberba, a
ingratidão, a desobediência, o ódio, a falta de perdão e tudo o que a Deus não pertence.
Meus filhos, rezem e muito.
Muitos me perguntam: porque tanta oração?
Eu vos respondo: Olhai queridos filhos, em volta e vereis tantos pecados se alastrarem. O ser humano
precisa de paz interior que é pela oração que se obtém.
As minhas mensagens devem ser ouvidas. Atendei-Me filhos meus.
Trago-vos no meu Coração graças especiais. Olhai para vossa Mãe Celeste.
Contemplem hoje o Meu Coração Imaculado que é por demais ofendido nestes tempos.
Rezai sempre, buscando sempre mais a conversão.
Com amor vos abençoo.
Pai, Filho e Espírito Santo.
13/07/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Queridos filhos, a paz!

467

Venho do céu, para convidá-los a rezardes Comigo pelas vossas famílias. Me preocupo por cada família.
Rezai, rezai meus filhos.
Não sou Eu vossa Mãe? Porque tantas preocupações?
Convido-os também a viver as minhas mensagens. Colocai-as em pratica no dia-a-dia.
Não venho dizer nada de novo. Só convido-os a viver as minhas mensagens que são sempre mensagens
atuais.
Rezai pela Igreja. Rezai por vossas famílias.
Amo a cada um de vós.
Sou Maria Rosa Mística - Rainha da Paz.
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
12/08/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
A paz!
Neste dia convido-os mais uma vez a rezardes pela paz na humanidade.
Também peço que leiais e vivais as minhas mensagens aqui já deixadas.
Filhos meus, como as vossas orações Me alegram. Sinto - Me feliz quando vejo um filho obediente.
Filhos meus, não pertubeis os vossos corações com tragédias. Tende confiança nos Nossos Sagrados
Corações.
Preparai vossos corações, abri vossos corações para Jesus. Amai sempre!
Meus filhos, não percais vosso tempo com as coisas mundanas, que engrandecem o homem e destroem a
alma.
Começai queridos filhos, hoje mesmo uma conversão pessoal e vivei com humildade as mensagens que
aqui vos dou.
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
13/08/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Queridos filhos, a paz!
Muitos de vós ainda não entendeis o importante designo das minhas visitas a São José dos Pinhais.
Filhos meus, não tenhais na mente preocupações desnecessárias. A única ocupação que deveis ter é com a
oração.
Filhos meus, entregai vossas preocupações para o meu Filho Jesus.
Estou aqui e intercedo por cada um. Confiai em mim que sou vossa Mãe.
Rezai e caminhai juntos de vossa Mãe.
Rezai pela Igreja. A Igreja nesses últimos tempos, está fazendo pouco caso das verdadeiras aparições.
Rezai pelos bispos e sacerdotes.
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
12/09/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
A Paz.
Filhos meus, quanto alegram hoje o Meu Imaculado Coração em vê-los reunidos em oração neste meu
Santuário.
Filhos meus, é preciso rezar. Sem oração, vocês não conseguirão permanecer de pé.
Chegou o tempo em que os corações duros como pedra, estão a criticar muitos de meus filhos,
principalmente vocês que estão ao meu lado, ouvindo os meus apelos.
Meus filhos, o tempo está se esgotando. É preciso que se convertam, que mude de vida, de
comportamento.
Está chegando o dia que Deus dará uma prova de sua existência, mas muitos não terão tempo para se
converter.
Quantas mensagens já deixei, avisando que dias terríveis chegaria para a Igreja.
Hoje ela sobe o calvário...
Hoje estou aqui para convida-los a meditar nas Santas Chagas do meu Divino Filho e também a reparar as
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feridas que a em seu corpo.
Há muito ódio nos corações, isso me entristece muito. Não esqueçais da consagração a Mim.
Oração, Jejum, penitência e obediência vos peço.
Filhos meus, a Igreja não muito longe, tentará coroar um homem, onde o mesmo tem pensamentos de
destruição. Vocês meus amados filhos, precisam rezar muito.
Quem tiver meios de ir a Terra Santa vai logo. Percorra os passos do meu Filho Jesus.
Filhos meus, peço vos que atendais os meus pedidos.
O dragão não está dormindo. Ele se levanta contra esta geração. Preparai-vos para os tempos em que viveis
e não olheis para trás. Levantai vossos olhos para o Alto. Quero todos rezando ao meu lado. Rezai meus
filhos. Peça sempre o Espirito Santo.
Abençoo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.
13/09/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
A paz!
Filhos meus, nesta noite convido-os a rezardes pela paz em vossos corações.
Mais uma vez vos peço oração e penitência.
Meus filhos, vocês precisam fazer mais penitência.
Não percais vosso tempo, ocupai todo o tempo vazio com a oração.
Agradeço as orações e penitências feitas ontem.
Filhos meus, muito em breve os planos de Deus para está nação se concretizarão, mas é preciso rezar e
muito.
Vejo que há muitos corações endurecidos.
Reze e confie na minha intercessão.
Sou vossa Mãe a Rosa Mística Rainha da Paz.
Estou aqui por mais que não Me vejais.
Rezo neste momento por cada um aqui presente.
Abençoo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
12/10/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Queridos filhos, a paz!
Recordai hoje o dia em que Eu vossa Mãe Imaculada, fiz surgir das águas a minha imagem, já de cor escura.
Quanta alegria se enche hoje o Meu Coração, ao ver tão grande número de meus filhos aqui, em meu
Santuário.
Filhos meus, não desperdice o tempo com coisas deste mundo. Viva as minhas mensagens no dia a dia.
Filhinhos, um coração cheio de mágoa só semeia ódio. Perdoe todos aqueles que os perseguem. O perdão
cura o corpo e a alma. Rezem!
Filhos meus, vocês precisam se amar. O amor constrói e também cura.
Sou a Rosa Mística, Mãe do Amor.
Aprenda com a vossa Mãe a rezar e também a perdoar.
Rezem meus filhos por esta nação. Viva a mensagem que Eu deixei em 12 de janeiro passado. Convido-os
também a rezarem pelos sacerdotes.
Rezo por cada um hoje aqui presente e também abençoo todos os meus filhos prediletos.
Amo cada um...
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
13/10/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Neste dia, convido-os mais uma vez a oração pela paz na humanidade. Rezem meus filhos.
Muitos de meus filhos, tem me consolado com suas orações. Uno-Me a vossa oração. Estou convosco todos
os dias.
Meus filhos, o nosso adversário está a lançar nos corações, ódio e mágoa. Não vos deixeis seduzir-se pelo
demônio.
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O Meu Coração é afligido por uma grande dor, por causa da situação em que se encontra muitos de meus
filhos.
Filhos meus, muitos de vocês; estão cada vez mais se afastando do caminho do Senhor. Muitos estão
perdendo a fé por ver a situação em que se encontra a Igreja.
Digo: não desanime.
Rezem com amor e confiança o rosário todos os dias.
Faça penitência pelos sacerdotes.
Filhos meus, divulgai estás minhas mensagens.
Rezai pela Igreja desta imensa nação.
O Meu Coração se enche de dor ao ver o grande perigo que corre o Brasil.
Meus filhos, se não houver um grande retorno da humanidade para Deus, um grande e assustador castigo
se abaterá no mundo. Levai a todos a minha mensagem.
Consagra vossos corações ao Meu Coração Imaculado. Amo-vos.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
12/11/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Filhos meus, a paz!
Continue a rezar não só neste mês, mais em todos os meses; pelas almas do purgatório. Com as vossas
orações, milhares delas serão salvas.
Filhos meus, a cada dia cresce a incredulidade de corações dos meus filhos.
Rezai e fazei penitência. Sede firmes nas orações.
Meus filhos, rezai pela Igreja. Reparto convosco o meu sofrer, o meu pranto ao ver a Igreja na situação em
que se encontra muitos de meus filhos prediletos.
Filhinhos, guardai as minhas palavras no coração. Recolhei-vos interiormente e meditai as minhas
mensagens.
Convido-os hoje também, a rezardes pelos países: Honduras, Nicarágua e Costa Rica. Rezem!
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
13/11/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Queridos filhos, a paz!
Neste dia convido-os a intensificar vossas orações e penitências.
Meus filhos, cuidado! Vejo que muitos de vós ainda continua a negociar com Deus.
Meus filhos, a partir do dia 24 de novembro, todos serão cobrados, por não estarem rezando pela Igreja.
Intensifiquem as orações por toda a Igreja.
Preparem vossos corações para a aparição de Santo Antônio, que ocorrerá no próximo dia 24.
Filhinhos, repito: um grande inimigo da Igreja se armou para atacar as igrejas na Europa, de modo especial
na Itália. Com a pandemia, foi neutralizado este ataque.
Lembrem-se, nesse período de pandemia; vocês devem se concientizar a rezar em família.
Deus está no controle.
Obrigada por estarem aqui hoje em orações.
Muitas das perguntas que vocês estão fazendo, as respostas estão nas mensagens que Eu aqui já deixei ao
longo desses anos.
Rezem meus filhos.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito.
24/11/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Santo Antônio de Pádua/Lisboa
Paz e bem.
Amados, nesta noite convido-os a rezardes pelo Pontífice.
Aqueles que condenam o Papa, criam um cisma dentro da Igreja Católica.
Cuidado ao propagar calúnias contra o Papa Francisco.
Está geração tem ofendido muito os Sagrados Corações. É preciso reparação.
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Caríssimos, rezai pela Coreia do Norte. Muitos líderes (de nações), tornaram se cruéis e a morte está a
espera de muitas nações através de suas próprias mãos.
Muitas nações experimentará a chama ardente.
Pergunto: Onde as nações acharão alívio para seus males?
A hora de Deus está chegando para exercer Sua justiça. Os castigos está a porta.
As ordens de Deus, todas serão cumpridas.
Quando ouvires um forte trovão diferente, saberás que chegou o Aviso.
Não temas! Tudo será preciso acontecer.
A ruína chegará em muitas cidades.
Esse é um tempo de graça em que viveis.
Viva as mensagens dos Sagrados Corações.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
08/12/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Queridos filhos, a paz!
Convido-os a rezardes pelos Sacerdotes.
Nestes tempos, o demônio está atacando ferozmente a Igreja de todas as formas e seu alvo tem sido os
meus filhos prediletos, os Sacerdotes.
Sou a Rosa Mística, Mãe da Igreja. Tenho vindo a São José dos Pinhais para prepará-los para serdes
verdadeiros soldados de oração. Estou aqui para assegurá-los que a vitória é de Jesus.
Estejam com Jesus. Caso contrário, morrerão na fé.
Abra seus corações ao amor de Deus.
Repito: este é um tempo de graça.
A minha vinda a São José dos Pinhais já é um sinal do amor de Deus. Não só para o Brasil, mas para toda a
humanidade.
Reze diante de todas as dificuldades.
Filhos meus, o trigo está sendo separado do joio.
Sejam o trigo, pois ele é maleável e se curva com facilidade, já o joio é muito rígido e não se curva nunca.
Vocês sendo o trigo terão mais chance de ser tocados por Deus. Sendo o joio, fica mais difícil de ser
tocados.
Reflitam nessa mensagem.
Preciso de mãos que trabalham nessa obra.
O tempo está passando. Reze.
Abençoo os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
12/12/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
A paz!
Queridos filhos, a minha mensagem hoje é: Convertei-vos e voltai a Deus sem demora.
A humanidade não tem colocado em prática as mensagens que Eu a Rosa Mística Rainha da Paz, tenho
trazido ao longo desses anos.
Se vos falo e exorto é para o vosso bem.
Escutai-Me enquanto há tempo.
Avante meus filhos. Coragem e ânimo.
Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
13/12/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Nossa Senhora
Queridos filhos, a paz!
Convido-os hoje a rezardes Comigo pelos meus filhos prediletos os sacerdotes.
Sou a Rosa Mística - Rainha da Paz.
Venho do Céu para convida-los a oração, sacrifício e penitência.
As profecias estão se cumprindo, por isso meus filhos, tende fé, coragem e esperança.
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Tenho chamado os meus filhos a este local para estar aqui, juntos de Mim e conheceres a Minha graça, o
Meu amor materno.
Coragem meus filhos.
Rezem pelos sacerdotes. Dias difíceis se aproxima para muitos deles (sacerdotes).
Com amor vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
13/12/2020 - São José dos Pinhais/PR
Mensagem de Jesus
Amados, redobrai as vossas orações com sacrifícios e jejuns. Permanecei em constante oração, junto de
Mim, e em todo o caminho que tomardes, tende-Me presente. Eu sou o vosso Deus.
Rezai pelos vossos irmãos que estão afastados de Mim.
O demônio com raiva, semeia falsos ensinamentos criando falsas religiões. Saiba amados que essas seitas
foram profetizada nas Escrituras.
Amados, cuidado! Essas seitas cada vez mais têm-se difundido pela humanidade para separar os meus
filhos do caminho da verdade. Muitos falam que nelas se encontra a verdade.
Cuidado, o demônio tenta arrastar a todos para o erro, mesmo os eleitos.
Essa geração tem Me conhecido; contudo, recusa em Me aceitar. Eu tenho Me oferecido todos os dias na
Eucaristia, mas o mundo tem Me rejeitado. Se Me rejeita, rejeita também a Minha Paz.
Na Minha própria Igreja, o espírito de rebelião se alastrou chegando dentro dos seminários.
Muitos formadores (de seminários), tem ensinado falsas filosofias aos jovens e com isso tem matado a fé
de muitos que lá se encontram.
A trezena (da Rosa Mística) que minha Santa Mãe tem pedido, é para reflorescer santas vocações. Por isso
vocês devem continuar a rezar todos os meses, para que esses jovens (seminaristas) continue a perseverar
na fé e na sua caminhada ao sacerdócio.
Muitos formadores tem transformado as Escrituras num livro duvidoso. A rebeldia tem se alastrado em
muitos seminaristas por causa de seus formadores.
Quem é mentiroso senão aquele que nega a verdade contida nas Escrituras? Esse é o anticristo que nega o
Pai e o Filho.
Todo aquele que nega o Filho, também não reconhece o Pai; aquele que confessa o Filho, reconhece o Pai.
O fogo vai descer e muitos não terão lugar para se esconder. Sejam fiéis e verdadeiros.
Eis o tempo da purificação. Dou-vos a Minha paz.
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