fundamentos da salvação
salvai almas

Prezado leitor!
Você tem nas mãos um pequeno livro. Mas que vale um tesouro.
Um tesouro eterno!
Nele você poderá descobrir um caminho para a sua salvação!
Não o despreze! Não deixe para amanhã! Comece hoje!
Amanhã.... poderá ser tarde.
Ajude-nos a divulgá-lo. Peça outro ao amigo que lhe deu este!
Ele é

URGENTE!
DEDICATÓRIA DE NOSSA SENHORA
A Américo Odorizzi e excelentíssima família, pelo desvelo e amor com que têm
colocado sua Editora a serviço desta obra de Deus.
Que Deus os abençoe e a seus funcionários.

Nossa dedicatória
Também a João Paulo II, nosso Pedro hoje, pastor e
guia espiritual de uma Igreja criada Santa,
Una e Católica... a caminho do Céu...
A nossa dedicação....
A nossa estima....
O nosso respeito...
E as nossas Orações!
REZEMOS ASSIM POR ELE:
DEUS TODO PODEROSO, livrai-nos das hostes inimigas!
Dai força a João Paulo II para que, baseado na coragem que possui, no amor que prega
e na fé que vive, possa seguir até o fim o plano a ele determinado pela Vossa Suma Bondade;
Que sejamos submissos a ele, nosso Pastor, apesar das horas de tribulação e dor;
PAI ETERNO, livrai a Pedro das ciladas inimigas, para que as portas do inferno não
derrubem a Vossa Santa Igreja. A Igreja reviverá e Pedro será vencedor!
Amém!

ALERTA

MENSAGEM DE 15/05/2000 - SANTO ISIDORO - 8:00 HORAS.
Paz!
Hoje quero pedir-te para todos aqueles que não aceitam esta obra, que a atacam ou
prejudicam a divulgação.
Quero alertá-los do fato de que: “Cada livro vale a libertação de 100 almas do
purgatório.” Portanto, cada livro retido, impede a libertação destas 100 almas.
Ai dos que impedem! Terão o peso de 100 por 1. Arcarão com as responsabilidades!
Reza por eles! Esta obra também foi feita para eles! Amém!
Eu vos abençôo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
Amém! Maria Mãe do Universo!

SAIBAM
Eu, a Mãe de Deus, continuo sendo a única autora desta obra e a dirijo.
O inimigo tentou exterminá-la, mas agora, para confundi-lo, a trazemos de volta, com
um ALERTA: tudo está próximo, mas tudo depende do Pai!
Maria, Mãe do Universo!

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

MEDITE NISTO:
“Quanto mais SANTOS houver no CÉU.....
....mais o CÉU terá forças para ajudar a TERRA”.
ENTÃO: SALVEMOS ALMAS!
ASSUNTO DO LIVRO
O tema que abordaremos neste livro, pode-se dizer que é de teor bastante “obscuro”,
dentro da Igreja Católica, Apostólica, Romana, Una e Santa, por se tratar de assunto
pouco estudado e com poucas referências na Bíblia:
A SANTA IGREJA PADECENTE - O PURGATÓRIO
Obscuro dizemos e achamos nós, que racionalizando sempre e tudo, muito pouco ou
quase nada entendemos sobre a Divina Misericórdia, sobre a Justiça de Deus e sobre como
funciona o elaborado e milimétrico processo de salvação das nossas almas.
Por isso, ANTES de questionar, deixemos que Nossa Senhora
esclareça:
(...)
Muitas indagações haverão! Muita polêmica, por tratar-se de assunto obscuro para a
Igreja! Eu, porém, não vejo nenhuma obscuridade nisto: A Igreja de Cristo é uma só e feita
de militantes, padecentes e glorificados! Os militantes precisam de muita ajuda dos outros,
pois no mundo terreno, os perigos são grandes e imensas as ocasiões de pecado, tendo em
vista um mundo tão racionalista e ateu!

Cristo Jesus, conta também com a ajuda dos Anjos, Santos e Padecentes – que são os
que estão a caminho do Céu – (da santidade) para o soerguimento da Sua Igreja, hoje tão
mutilada e, de certa forma, inerte e sem rumos.
A confusão da Igreja, hoje, desencaminha as ovelhas, que, errantes, mas a procura de
salvação, não se dirigem à estrada certa e caem em precipícios, de onde dificilmente poderão
sair. A Igreja precisa de toda a ajuda, quer dos militantes, padecentes ou glorificados.
Os militantes já não encontram facilmente seus caminhos; os padecentes têm já o seu
caminho aberto, mas faltam-lhes cumprir obrigações que pagarão suas contas; os santos,
nada têm de pagar e podem, com muito mais vantagens – pois convivem com Deus – ajudar a
todos!
O Purgatório não é eterno e embora os sofrimentos aí, equivalem aos do inferno! O
Purgatório é temporário! Mas o padecente, por determinação Divina, deve aí permanecer
sem direito a pedir diminuição de pena, até a data estabelecida pelo PAI.
No entanto, a Divina Misericórdia, vai além de qualquer racionalismo humano e Deus
se compadece desta Igreja(Padecente) e permite que, militantes e santos, interfiram na
salvação. E, por intermédio desta Mãe, podem os padecentes ser resgatados, diminuindo o seu
tempo de castigo.
Orai pois pelos mortos, pois eles já não o podem fazer!(por si próprios)
Quanto a ORIGEM destas revelações e a sua responsabilidade
Ela diz:
Eu, a Mãe de Deus, sou a única responsável por todo o desenvolvimento deste trabalho e
peço a sua divulgação!
E diz mais: Eu resolvo tudo! Jamais duvides de Mim!
Quanto aos que DUVIDAM do Poder de Deus em permitir a
comunicação com as almas:
Por que temer? Os que NÃO acreditam em uma intervenção Divina, que visa ajudar às
almas tão sofridas, saibam que estão duvidando dos poderes infinitos de Deus e,
consequentemente, estão apenas raciocinando com suas mentes humanas, desprovidas de fé
n’Aquele que tudo pode e, por isto para Ele tudo é possível! Para Ele o impossível torna-se
possível! Para Ele o impossível acontece!
Não indaguemos mais, filhinhos! Não indaguemos! Apenas acreditemos em Seu Poder
sem igual. De fato, um Deus que criou tudo com perfeição milimétrica; um Deus que pensou
em tudo, que moveu montanhas e mares... que criou a vida, acaso não pode projetar o
Purgatório a seus filhos,(ao raio de visão deles) para que sintam a necessidade de ajudá-lo?
Quanto à FONTE deste carisma do mensageiro Ela diz:
Com efeito filho, tudo o que te foi comunicado e mostrado, foi por Meu intermédio que
ocorreu e, por determinação do Pai. Nada pode ser feito sem Ele! Sem a determinação Dele;
Sem a “autorização” Dele!
Não! Não tenha medo! Estes dons que possuís, não se confundem com espiritismo e
outras seitas. Aqui, no teu caso, a intervenção é direta de Deus e não frutos alucinados de
cabeças racionalistas! As almas do purgatório, de fato, não vêm (aparecem) quando o
querem. As manifestações a ti, ocorrem por graça de Deus, que as projeta, juntamente com
o Purgatório - a teu raio de visão (Como se fosse ao vivo) para que vejas e sintas os seus
sofrimentos!
E sobre SEGREDOS e outras revelações:
José e Maria Angelina, o Pai irá, através de Mim e do Arcanjo Miguel passar a vocês
muitos segredos, afim de que tomando conhecimento das decisões de Deus, possam
desincumbirem-se a contento da vossa missão por ELE determinada. Reze! Rezem! Rezem!.
CARO LEITOR: Você é absolutamente livre para seguir adiante ou parar aqui.
Se parar, terá perdido uma chance incrível de compreender alguma coisa do que se passa
além desta vida. Não leia porém com curiosidade, mas compenetre-se dos terríveis sofrimentos

das almas do Purgatório e imagine o que não podem estar sofrendo ali, alguns dos seus entes
queridos que já partiram e você os esqueceu.
Se no entanto seguir adiante, verá descortinar-se diante de seus olhos uma das
revelações mais incríveis destes Tempos Finais.
Sem dúvida, porém, esta é uma obra do Céu. Uma obra de Maria. Que visa nos
ensinar a salvar almas. Para que ensinemos a salvar almas.
O fato de tratar das almas do Purgatório, como a própria Nossa Senhora explicou no
início, nada tem a ver com espiritismo. Absolutamente! Porque Deus, que é Todo
Poderoso, pode fazer tudo o que quiser e não nos é dado duvidar de seu poder infinito e
tampouco ditar o que Ele pode ou não pode fazer. O que o Céu faz aqui é uma abordagem
séria de um assunto extremamente sério. Que vem nos revelar, de uma forma fascinante,
como que uma pontinha apenas do véu, do profundo mistério da salvação das nossas
almas.
Para os que criticam estas mensagens do Céu, que faz de tudo para nos ajudar,
usemos as palavras do Padre Alonso, especialista em Fátima: “Terá sido dado a algum
homem – seja ele quem for – o direito de julgar a Deus, de censurar Suas Mensagens, ou
proibir que sejam divulgadas?”
Infelizmente, já o sabemos de antemão, que seremos perseguidos por causa dessas
revelações mas não é por temer isso que o desejo de Nossa Senhora de as ver publicadas
não será cumprido.
Pois, verdade seja dita: Para os que crêem, não é preciso
explicação alguma!
Para os que não querem crer,
não há explicação possível!
DA FORMA DE REVELAÇÃO:
Tratam-se de revelações particulares, ditadas inicialmente apenas pelo arcanjo São
Miguel que começaram em junho de 1997. A partir de 23/03/98, começaram as mensagens
de Nossa Senhora e em 16/06/98 ocorreram as primeiras mensagens diretas de Jesus. O
mensageiro porém, já vem sendo preparado por Nossa Senhora, desde 1964 quando sentiu
as primeiras manifestações. Há também, por permissão divina, muitas mensagens das
próprias almas do Purgatório.
No presente caso, as mensagens em sua maioria são recebidas por visão e ditado e
algumas poucas e apenas mensagens curtas, por apenas “locução interior”. Acontecem
todas em público e enquanto o grupo reza. As principais orações do grupo são as “15
Orações” de Santa Brígida (No final deste livro), pois tudo começou com elas há um ano e
pouco atrás.
Ao mensageiro desta divina revelação, o Purgatório tem sido mostrado
frequentemente, como se fosse um “filme” para que ele possa “ver” e “sentir” os
sofrimentos das almas que lá estão. E são milhares e milhares. E novos milhares entram lá
todos os dias. Algumas almas de lá também saem, quando há alguém que reze por elas.
Quando não há ninguém a rezar por elas, podem permanecer ali por milhares de anos,
sofrendo de forma inaudita.
Mas é preciso também rezar pelas almas dos vivos. Porque há hoje no mundo,
milhares de mortos espiritualmente! E estas, sim, são as verdadeiras almas “mais
abandonadas”, como você verá nesta revelação.
Com esforços como este o Céu parece pretender “esvaziar” o Purgatório. Porque este
carisma não é único no mundo. Outros semelhantes existem, apenas com pequenos
diferenciais. Nosso bom Deus, misericordioso e justo, não mede esforços para atrair a SI,
se possível, TODAS as Suas ovelhas. Mesmo as renegadas. Mesmo a estes milhares de
“mortos” espirituais. O Coração Amantíssimo do nosso Deus, parece ter “amolecido”
ainda mais, em seu Amor Eterno.
E você verá aqui o que Ele é capaz de fazer para salvar uma única alma “renegada”.

QUEM SÃO OS MENSAGEIROS:
Tendo os pseudônimos sugeridos pela própria Nossa Senhora, trata-se do casal “José de Nazaré” e “Maria Angelina”,
ou simplesmente, José e Angelina, sendo ele o interlocutor principal. Ela, entretanto, é parte quase indispensável desta
divina revelação. Dos 20 indicativos, citados por Jesus a uma irmã religiosa e outros, para que se possa identificar um
“vidente” verdadeiro, nosso personagem em questão, não resvala em nenhum deles.
Moram num casinha simples, de madeira de pinus (50 m2) e chão de cimento bruto. Além disso, atendendo ao pedido
de Nossa Senhora, transformaram parte de sua casa numa “capelinha” onde passam o dia em oração, iniciando as 5:00
horas da manhã, rezando com aqueles que os visitam e lhes pedem orações. Levam uma vida sacramental que é um
verdadeiro exemplo para os dias de hoje. José e Angelina, vivem apenas com uma renda de 3 salários mínimos da
aposentadoria dele e largaram, humildemente, o seu trabalho para se atirar nos braços de Nossa Senhora.
Eles têm acompanhamento espiritual de sacerdote, mas Nossa Senhora não pede que ele “avalize” este livro, para
evitar que ele seja mais “perseguido” do que já é, em vista do magistério que exerce. Em mensagem a José, datada de
02/10/98 JESUS diz claramente que exime os sacerdotes em questão, de avalizar esta obra, porque a Igreja não encontraria
formas de a justificar, mas que a próxima terá que ser analisada e avalizada por eles. Para sermos justos, eles até que se
estavam dispondo a prefaciar esta obra, fazendo algumas modificações. Mas Jesus e Maria, em menagens individuais e
claras dizem ambos:
O livro fica como está!
Ordem cumprida, este livro fica pois, apenas a cargo dos leigos. E que o Senhor nos ajude!

O “pivô” desta revelação é, porém, dona Hilda(nome fictício),mãe de Maria Angelina,
hoje com mais de 74 anos de idade e que mora junto com o casal. Durante a revelação se
poderá sentir o porquê, ela se tratava de uma “alma mais abandonada”, pois sozinha, já
não mais conseguiria se salvar da morte eterna, tal a vida pouco recomendável que levara.
Ela, na verdade, até rezava. Mas já não tinha força espiritual, para, sozinha, transpor o
abismo do sem Deus! Precisou ser ajudada! É incrível perceber a forma astuciosa, com
que o maligno pode enredar e mortalmente a uma alma.
Todos têm seus nomes trocados, para se preservar a sua identidade. Não procure,
portanto, saber “quem” são eles, mas compenetre-se do “que” eles têm a dizer.
UM NOME: (José descreve uma visão:)
Foi em 1993. À noite, em minhas orações, num dado momento, pareceu-me “ver” o
túmulo verde claro de meu falecido avô Felipe e, ao lado do túmulo, um vulto desconhecido.
Tremi! Mas continuei a oração juntamente com minha esposa Maria Angelina!
O vulto se aproximou e me sussurrou ao ouvido: Preciso de um nome...!
Não consegui dormir. Falei isso a Maria Angelina e imaginamos juntos quem seria?!
Lembrei-me, então, que não havia um nome no túmulo de meu avô.... Então é isso,
pensei: O vovô quer que coloquemos um nome no seu túmulo, pois isso ficara, de fato,
esquecido. É isso! E ninguém mais lembrava de rezar por ele, pois nem nome havia...!
Eu próprio, jamais rezava pelos falecidos, pois sempre achei que, uma vez no
Purgatório, todas as almas deveriam ficar lá, sozinhas, até cumprir a sentença de Deus.
Maria Angelina, porém, rezava muito pelas almas, pois acreditava firmemente na
necessidade de rezar por elas.
Mandamos gravar então uma placa de vidro com os nomes: Felipe Heisel e Angelina
Heisel e os levamos ao cemitério onde meu avô estava enterrado.
Estávamos lá, além de mim e Maria Angelina, minha sogra dona Hilda e minha filha
Marta, grávida de seis meses. Fizemos nossas orações em diversos túmulos e passamos ali
várias horas, com a certeza de que, lá onde estava o vovô Felipe deveria estar satisfeito,
porque agora já possuía um nome.
Ao falar nisso, minha filha Marta fitou o céu por alguns instantes e disse: Se o meu
bebê for um menino, ele vai se chamar Felipe!..
O menino nasceu em 10/07/1994 e levou o nome de Felipe.
Um dia depois, por obra e graça divina, o “nono” me apareceu, e junto com ele ia
meu pai* também falecido. Caminhavam abraçados... distanciando-se de mim...
Vovô Felipe, fez um sinal de agradecimento e disse:

Obrigado! Agora já caminho para ver DEUS!
Mesmo que eu continuasse ainda céptico em relação à necessidade de se rezar pelas
almas, fiquei muito inquieto e perturbado. Uma coisa porém era certa, certíssima: o nome
é muito importante! Como pode alguém ser lembrado, se não tem nome?
(* Embora, na visão, meu pai estivesse andando junto, ele não estava, como o vovô Felipe,
a “caminho” do Céu. Isso só foi acontecer muito tempo depois, para minha grande surpresa)
UMA FLOR PEQUENINA. (José descreve)
Foi em 1994.
Numa de minhas visitas diárias ao Santíssimo , naquele exato dia, prometi levar uma flor
para Nossa Senhora.
Como a minha timidez é enorme, eu não conseguia coragem para colher uma flor bonita,
em qualquer jardim e também não tinha dinheiro para comprá-la.
Mas precisava levar a flor e, muito discretamente, olhando de um lado e de outro, apanhei
algumas bem pequeninas, num canteiro ao lado da igreja. Para que ninguém as visse, tirei todas
as hastes e coloquei as flores(1 cm) numa caixa de fósforos.
Nossa Senhora, que conhece bem a minha timidez, não vai levar em conta o tamanho das
flores, pensei... É de coração, Mãezinha... é de coração! Desculpe-me!
Fiz minha adoração ao Santíssimo e sentado no banco da Igreja, misturei minha reza com
choro...
Ao sair, no pátio, me deparei com uma linda senhora. Nunca a havia visto antes... mas ao
vê-la estremeci....
- Você está bem, perguntou ela?
- Estou! Estou... respondi!
- Tem certeza? Não precisa de nada?
- Não!... Está tudo bem!
- Então... Boa sorte!....
Alguma coisa me balançou... Olhei para trás, na esperança de ver a mulher novamente...
mas era apenas um feixe de luz entrando na igreja!
No dia seguinte, olhei bem para a imagem de Nossa Senhora de Lourdes na Igreja...
- Então era a Senhora... ontem?
Não me falou nada, mas senti: quem cala, consente!
A PONTE SALVADORA - UM CLIMA RUIM :
(Descrição de José de Nazaré.)
Depois da morte do seu marido Nilton (meu sogro) em 27/04/97, dona Hilda (minha
sogra), que vive conosco, começou a rezar furiosamente por ele. Vivia de joelhos. Não fazia
mais nada a não ser rezar. Isso estava já criando um clima lúgubre e insuportável dentro
de casa.
Resolvi pedir a Deus, em minhas orações, que nos ajudasse nesta situação.
Então, pela graça de Deus que tudo pode, Nilton me foi mostrado e falou nestes
termos:
- Diga a Hilda para não rezar por mim, mas por ela! Ela é quem precisa e não eu!...
Por quê? Ficou a dúvida no ar!
Dias depois, “Nilton” se manifestou de novo.
- Conheces a história de Jonas? O da Bíblia?
Conhecia, mas como pode o Nilton conhecer? Não rezava, não lia a Bíblia, nada...
- Os navegadores resolveram jogar Jonas no mar, para o navio não afundar...(?)
(- E isso quer dizer o quê?) Perguntei..
- A Hilda não deve ficar com vocês! Devem descartá-la, para a vida de vocês
melhorar(?)
Novamente uma interrogação! Como? Por quê?
E assim muitas vezes, no início, em minhas orações, vozes se confundiam em meus
ouvidos:

- Não adianta rezar! Já estás perdido !....(?)Hilda já está no inferno! Não adianta mais
rezar e se sacrificar! Está perdida! Eu, “Nilton” estou no inferno esperando por ela!.(?).
Me atacam... zumbem... zurram... latem... murmuram... berram!
- Olha! O Nilton é dos nossos..(?).
Olhei! Estava em pedaços...espetado num ferro, sendo carregado por seres
imundos.(?) Isso era freqüente. Palavrões, risadas... Tudo para me confundir!....
Aí eu me perguntava: porque será que um dia Nilton me pede que eu diga a Hilda,
para rezar por si mesma. Outro dia me diz para descartá-la! O que está acontecendo?
Então uma voz me segredou ao ouvido...
- É perseguição! Cuidado! Use o discernimento...São Miguel!
Então, nestes momentos, quando estava sob tais ataques, minha esposa percebia e
iniciava a rezar em voz alta a oração de São Miguel...(Leão XIII) e tudo voltava ao
normal.
(Obs. Nos “diálogos” grafamos “entre parênteses” tanto a pergunta como a resposta
de José, porque ela não é feita “em voz alta” e sim “em pensamento”. As mensagens
recebidas, estão em itálico. Apenas na explicação da ponte, só alguns dos textos em itálico
são mensagens.)

O MALIGNO TENTA INTERFERIR: (José descreve)
Dia 15/06/1997 resolvemos, Maria Angelina e eu, iniciar a reza das 15 Orações em favor das almas e que tem de ser
rezadas durante um ano inteiro para se obter as graças indicadas. Hilda já as iniciara em 04/06/97 quando recebeu o
livrinho de Madalena, uma professora nossa amiga, que até hoje nos acompanha.
Assim, já nos primeiros dias Maria Angelina não conseguia terminar de rezar. Um “mal estar’ se apossava dela.
Tinha tremores e angústias. A pressão arterial subia e descia, chegando a ficar convulsionada. Percebíamos que ‘alguém’
não nos queria deixar terminar as tais orações e, muitas vezes, tínhamos que parar de rezar. Saíamos de casa. Andávamos!
Ela fazia exercícios. Respirava fundo! Isso durava até uma hora ou mais. Só a muito custo ela se recuperava.
Então íamos dormir. E no outro dia era começar as orações e todo o fenômeno se repetia.
Chegamos à conclusão que era impossível rezar tais orações. Que eram “fortes demais”. E as deixamos de lado por
alguns dias.
Depois pensamos: Se são fortes, é porque são realmente eficazes. E os sintomas que ela sente são ataques do maligno,
que não quer que salvemos almas...
Resolvemos então lutar contra ele, rezando diversas vezes ao dia para recuperar o atraso. Foi com muito esforço por
parte de Angelina, que conseguimos recuperar o tempo.
Então o demônio cessara um pouco de atacá-la e passou a me atacar. Meus ouvidos pareciam crescer, minha cabeça
ficava “fervendo” e eu ouvia vozes ensurdecedoras que me atordoavam.
Diziam:

- Não rezem! Não adianta rezar pelos mortos. Os pecadores não têm chance de salvação
depois da morte. São todos meus!(?)
Os ruídos eram terríveis mas continuamos. Sentimos que aquelas orações
apavoravam os demônios. Eles rosnavam assustadoramente.
Nossa intenção era saber de início apenas sobre Nilton.
Em julho ele me apareceu dizendo:
- “Preciso pagar alguma coisa ainda mas gostaria que Hilda rezasse por ela mesma...
Minha salvação, depende da salvação dela!”...
E chorava convulsivamente.
MEU SOGRO NILTON (José continua)
Comecei a “ver” Nilton frequentemente. Estava mal, mas não se comunicava comigo.
Aparecia com os olhos sempre fechados como se estivesse com vergonha. Ora estava
de pé, ora sentado, cabisbaixo com as mãos entre as pernas. Eu fazia um tremendo esforço
para me comunicar mas ele se mantinha fechado.

Ele me era mostrado exatamente como sempre fora em vida: Mal trajado, barba por
fazer, sem banho, exalando um forte cheiro de suor e cachaça...(Vejo e sinto tudo como se
fosse ao vivo)
Certa manhã senti forte a presença dele...Eu estava pálido, branco. Angelina
perguntou se eu estava doente...
Subitamente vi Nilton. Estava envolto numa espécie de barril, como que feito de casca
de pinheiro. Era uma massa horrível, pegajosa, escura e fedorenta. Não podia se mover,
apenas podia pular na minha frente. Só aparecia a cabeça. Era horrível. Terrivelmente
horrível! Chorava com todas as suas forças. O ruído era infernal! Cheguei a pensar que
ele estivesse perdido eternamente.
Será que não adiantava mais rezar por ele? pensei...
- Almas do inferno não descem aqui!.... sussurrou-me alguém no ouvido..
Tive a certeza então de que ele sofria daquela forma no Purgatório. Mas não era um
simples purgatoriozinho. Era um GRANDE PURGATÓRIO e, pelos gritos lancinantes
que se podia ouvir, eu sabia das dores atrozes que atacavam dolorosamente as almas e as
castigavam sem cessar.
Por que tal sofrimento perguntei? Nenhuma resposta!
E muitas vezes “vi” o Nilton assim...
Eu, de fato, antes disso, não acreditava muito em Purgatório e achava sempre que,
depois da morte, cada um que se danasse em pagar as suas culpas. Que assim não nos era
possível (nem preciso) fazer nada pelas almas. Como me enganava!
AS ALMAS – O QUE ACONTECE QUANTO SE REZA
AS “1000 AVE-MARIAS”.
Numa segunda-feira de dezembro de 1997 eu estava rezando, junto com mais 14
pessoas, as “1000 Ave-Marias”, quando a capela se inundou de luz. Nem eram mais
necessárias as luzes elétricas. Tudo ficou iluminado por luzes indescritíveis que chegavam
a ofuscar minha vista.
Eram almas. Almas aos milhares, andando, correndo, quietas. De várias cores,
fulgurantes... ofuscantes. Cada uma era uma luz que se entrelaçava na outra, formando
uma só massa. Contudo distinguia-se que eram almas separadas. Uma imensidão de
pessoas desconhecidas e algumas conhecidas. Mas a maioria eram anjos. Eu nunca mais
irei esquecer tal espetáculo. Fiquei contemplando, completamente inebriado. Embriagado!
Era fantástico demais. Tudo era projetado no meu raio de visão, como se fosse ao vivo e a
cores... Aquela verdadeira multidão, nos acompanhava em silêncio, palavra por palavra,
as nossas orações, com tanta piedade, com tal concentração, que jamais irei ver alguém
rezando assim, para poder comparar.
(- As almas também rezam? )perguntei.( OBS: A pergunta é feita em pensamento!)
Rezam! E rezam também por vocês militantes. Precisamos de vossa ajuda e também vos
ajudamos. No entanto, não podemos rezar por nós mesmos. Assim, ficamos felizes quando
rezam por nós. E procuramos “correr” para qualquer lugar da terra onde haja alguém
rezando. Quem sabe, num destes momentos, não chegará a hora da nossa libertação?
Fiquei pasmo. Era como se jogasse balas para as crianças. Todas “corriam” para
apanhá-las. As nossas orações eram estas “guloseimas” que todas queriam provar. Um
espetáculo sem palavras!
De repente, Hilda quebra nossa concentração dando um tapa num pernilongo. Então
tudo voltou ao normal na Capela.
Aí alguém perguntou as horas. Respondi mal humorado:
(- São 22 horas!)
Senti porém um calafrio. Olhei, era o Nilton! Estava ainda todo sujo, cheio de trapos,
malcheiroso e “arrastando as sandálias” ia se juntando as outras almas. Fiquei contente
porque afinal ele não estava mais envolto por aquela “massa fedorenta”. Aquela “casca”
não existia mais. Mas ainda estava maltrapilho e mal cheiroso.
Pediu-me que rezasse, por Hilda. Veja ele pedia por ela e não por si! Por quê?
Teria sido Nilton quem me perguntara as horas?

O DEPOIMENTO DE UMA ALMA SACERDOTAL.
(José descreve)
Corria janeiro 1998. Continuávamos rezando as Quinze Orações, mas em virtude das
festas de final de ano atrasamos 27 dias.
Num dado momento, percebi uma alma me chamando...
(- Padre Vítor? É o senhor?)
Há algum tempo havia percebido uma alma sacerdotal me pedindo orações, mas eu
não conseguia saber claramente quem era. Tentei descobrir visitando cemitérios...
Agora sabia! Padre Vítor havia sido reitor de um seminário, onde eu estudara há
mais de 40 anos. Ele era firme, dinâmico, homem de fé inabalável e muito eloquënte.
Ensinava a todos a santidade e, do que eu soubesse, também a vivia. Meu espanto era
enorme, porque eu de fato o considerava um santo... Por que estava ali?
- Pois é, disse ele, sou eu sim! E estou aqui pagando um pecado, do qual você foi
testemunha!
Então compreendi. Quando estávamos no seminário, Pe. Vítor foi substituído como Reitor,
por um outro sacerdote. Quando ele ainda era Reitor, como de costume, sempre fazíamos um
passeio as 4ª feiras, e aconteceu que, exatamente na primeira semana que seguiu a posse, o
passeio foi suspenso pelo novo Reitor. Aí, Padre Vítor se chegou a mim e disse:
- Viu, se eu ainda fosse o Reitor, o passeio sairia..!.
Para mim foi um escândalo, porque senti que ele estava com inveja. Naquela ocasião
não perguntei isso a ele, entretanto agora o fiz:
(- E o senhor está aí só por isso?)
- Só! Afinal, escandalizei uma criança.
Não lembro se na ocasião eu ficara escandalizado, porém já havia realmente
esquecido aquele incidente, que o bom padre agora me recordava. Então lhe disse:
(- Mas eu nada tenho contra o senhor. Sempre o achei íntegro. O que posso fazer
então?)
Rezem as 27 quinze orações que faltam, que voarei direto aos braços de Deus pelos
quais eu tanto anseio!
(- Rezaremos, padre amigo! Pode ficar certo! Tiraremos logo o senhor deste lugar.)
Soube depois que ele havia falecido em 1994 e que estava enterrado em São Paulo.
Aí senti a força destas orações. Claro que rezar as 27 vezes que faltavam era muita
coisa. Mas resolvemos fazê-las a qualquer custo. Lembro, que quando entrei no seminário,
aos 9 anos Padre Vitor me perguntou: Para que você quer ficar padre? Para salvar almas,
eu lhe respondi. E agora, vejo este padre, que eu achava um santo, me pedindo para rezar
pela alma dele. Incrível!
- Os desígnios de Deus não podemos compreender, disse-me o padre em uma de suas
vindas, mas você já estava nos planos de Deus!
Padre Vítor me apareceu diversas vezes e sempre acompanhado de muitas almas.
Parecia que as liderava. Por isso fizemos logo as 27 faltantes, rezando duas a três vezes por
dia(leva em torno de 40 minutos para as rezar bem). Ficávamos muito cansados pois estas
orações são fortíssimas, entretanto continuamos firmes porque queríamos salvar o bom
padre Vítor. Assim, numa semana terminamos e no dia 21 de janeiro de 1998, fizemos a
última.
Quando terminamos estávamos exaustos e... eu fiquei decepcionado porque nada
acontecia. Então, juntos, eu e Maria Angelina sentimos: Jesus estava levando o Padre
Vítor para o céu.
Era maravilhoso! Luzes, relâmpagos, sons inimagináveis, num espetáculo magnífico.
Impossível de se descrever. Estremecemos todos. Cantávamos... Rezávamos...
Chorávamos.
O padre nos olhou e disse: Agora sou santo! E vocês também serão...
Não sabíamos o que dizer...
- Posso dar-lhes as minhas bênçãos sacerdotais, perguntou ele?
(- Sim, respondi emocionado. Sacerdotais, paternais...)

- Eu vos abençôo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Neste momento Hilda entrou também na capelinha...
- Abençôo também a Hilda. Ela me ajudou muito...
(- Estamos muito felizes, padre! O que fazemos agora?)
- Gostaria de vos pedir algo...
(- Sim, padre, o que o senhor precisar!)
- Gostaria de cuidar, daqui para frente, de todos os vossos filhos...
Espantei-me e disse:
(- Claro, padre! Cuide deles! Estão nas melhores mãos.. Por favor...)
- Cuidarei! De hoje em diante não se preocupem mais com eles. Cuidem, vocês, de vossa
missão. Estarei sempre com vocês...
Quis dizer mais coisas. Mas ele foi desaparecendo.... e nos abençoando...
1º. O EXEMPLO DO QUE GLORIFICADO PODE FAZER
(E FAZ), POR NÓS.
Aos poucos, fomos sentindo as graças que recebíamos diariamente por rezar as 15
Orações: Mudança de vida, de comportamento; assiduidade nos sacramentos; vontade de
participar, de fazer algo pela comunidade e pela Igreja.
Também muitas almas passaram a nos pedir orações por elas e fui tendo a visão de
parentes falecidos, amigos e pessoas conhecidas, mas muitos outros desconhecidos.
Milhares!
Um dia, tive a seguinte visão: vi dona Hilda, que estava na terra e, entre ela e o céu
havia um imenso “precipício”. Foi-me dado sentir que, pela força espiritual dela
unicamente, ou seja, apenas pelas próprias orações e sacrifícios, ela jamais conseguiria
transpor sozinha o tal abismo. Seria necessário muito esforço e muita ajuda!
Vi Padre Vítor, agora glorificado, que prometera nos ajudar a salvar ao Nilton e à
Hilda, tentando a todo custo transpo-la para o outro lado.
Embora convivendo diariamente e por muitos anos com minha sogra, eu não sabia de
todos os pecados tão graves que ela havia cometido, para chegar a tão terrível situação.
Que pecados cometera? Quem sabe o que se passa na alma das pessoas?
Mas aí estava Hilda, procurando angustiada, salvar-se através da ajuda do bom
padre. E essa visão me vinha frequentemente....
Nilton também me “aparecia”. Agora, aos poucos, na visão me surgia cada vez
melhor. Mais bem vestido, barba feita... mas não me dirigia palavra...
Um dia o vi dormindo. Estava sossegado. Está salvo, pensei... E por várias semanas o
vi assim, dormindo. Ou será que “morreu”?
Maria Angelina sentia a minha preocupação porque jamais lhe escondi algo. Ela
estava mais interessada, no início, é na salvação de Nilton... mas agora também na de sua
própria mãe.
2º. O QUANTO PODE AJUDAR TER EM VIDA A DEVOÇÃO
A UM SANTO:
Assim dia 04/02/1998, quando rezávamos as 15 Orações, Angelina e eu, novamente
“vi” Nilton, sobre uma cama dormindo. Junto dele, estava “alguém”, que ia e vinha, de
um lado para outro. No quarto onde eles estavam, havia também uma bacia com água. A
dita pessoa, lavava uma toalha branca na bacia e a passava sobre o rosto do Nilton. Ele
vestia uma túnica alva e parecia-me conhecê-lo de algum lugar... Súbito, ao passar na
minha frente, olhou-me fixamente:
(- São Francisco...balbuciei eu – será possível?)
- Sim, sou eu! Aliás fui o único que cuidou dele durante toda a sua vida. Todos lhe
negaram ajuda no momento em que pedia socorro e eu o ajudava. Feliz da alma que um dia o
presenteou com uma imagem* minha. A partir de então, diariamente, ele lembrava de mim e
me pedia ajuda.
(- Que devemos, fazer, perguntei...)
- Orações, Orações, Orações! Caridade! Caridade! Caridade!

E desapareceu...
....Levou muitos dias até que voltei a ver Nilton novamente!...
(* Esta imagem de São Francisco fora dada ao Nilton em 04/10/1996, no dia de seu
aniversário, por Maria Angelina, porque ele se dizia devoto deste Santo). Vejam que coisa
simples!

O INÍCIO DA OBRA “PONTE SALVADORA”.(Resumo de José! Explicações
de Aarão)
Padre Vítor, me “visitava” regularmente. Ele já estava glorificado, mas prometera
nos ajudar na salvação de Nilton e Hilda.
Por várias vezes tive aquela mesma visão do padre Vítor: Sobre dois penhascos, um
pé em cada lado, ele tentava com suas mãos transpor Hilda de um lado para outro. Isso me
causava mal estar, pois tinha a impressão de estar julgando uma pessoa. Quem era eu
para saber se ela estava em perigo de se perder eternamente? Que pecados cometera
durante toda a sua vida para merecer tal sorte? Mas a verdade era uma só: Eu via! Aí
estava o precipício e dona Hilda, procurando a todo custo, salvar-se através das mãos do
bom padre.
No dia 15/02/1998, “escutei” o padre Vítor novamente. Ele me disse:
- José, está muito difícil de trazer Hilda a salvação. Acho que o Nilton tinha razão
quando me disse há poucos dias que, “quando ela se confessasse deveria contar os SEUS
pecados e não os pecados dos OUTROS”. Avise dona Hilda desta gravidade! Nós aqui, já
encontramos uma maneira diferente. Já que é difícil se transpor o precipício, vamos fazer
uma PONTE. Vamos jogar “pedras”, até preencher o buraco. Assim dona Hilda poderá
salvar-se.
(- E como serão estas “pedras”?) perguntei...
- Sacrifícios, penitências, orações, tanto dos vivos, quanto dos padecentes. Quanto
mais “pedras” tiverem, mais cedo a ponte ficará pronta. Ao terminar, verás a Porta do Céu,
disse!
O relato que segue, explica o processo de libertação da alma de Hilda, minha sogra, que já
não conseguiria mais se salvar, em circunstâncias normais. O desenho indicado pelo Arcanjo
São Miguel e feito por mim, dia após dia de oração, foi formando aos poucos a construção do
“aterro” de uma “Ponte”, por sobre a qual, depois de pronta, seria finalmente possível transpor
sua alma, sobre o abismo que é a escuridão sem Deus. (Claro isso, espiritualmente falando!)
Assustei-me ao “ver” a “ponte”. Um aterro feito de pedras, que ligava os dois cumes
laterais do tal abismo. Era um “aterro” lindo demais para descrever. Feito de pedras
reluzentes sextavadas. De cristal e ouro puro. Resplandecente! Celestial..! Divino!
Vi pessoas “carregando as pedras”, grandes e pequenas. Algumas enormes eram
arrastadas penosamente até o buraco. Mas todas, pequenas ou grandes, ao chegarem ao
local se transformavam em cristais, do mesmo tamanho e se encaixavam perfeitamente.
Traziam o nome da pessoa, da alma, ou do glorificado, que a colocara ali. Às vezes eram
colocadas oito ou nove pedras por dia de oração. Outras vezes apenas quatro pedras.
Comecei a me indagar, porque tal pessoa colocava uma pedra? Porque tal “alma”?
Eram muitas respostas que São Miguel me dava: A ponte ia sendo construída
enquanto rezávamos as 15 Orações. Nestes momentos eu podia “ver” alguma pessoa viva,
ou alguma alma, carregando a sua pedra. Como aquele padre velhinho, alto, calvo,
enrugado, carregando com grande dificuldade uma pedra gigantesca. Arrastava-se,
tropeçava, caindo ao chão..
Tive a visão de frei X... Até ele? Era o padre velhinho que confessava Hilda.(Esta
“pedra gigantesca” aqui referida, explicou mais tarde o Arcanjo, deveu-se a que, este
padre, mesmo estando muito doente e de cama, ao ser solicitado a confessar dona Hilda
disse: “Se for para confessar, eu atendo”.) Quer dizer, mesmo fraco, velhinho e cansado,
além de muito doente ele atendeu com solicitude ao chamado de uma alma. Veja o poder
que o sacerdote tem nas mãos!
Um dia, escutei uma alma perguntar:
- Onde devemos colocar esta pedra?

E a resposta que outra alma deu foi:
- Pergunte ao Nilton!
Fiquei intrigado porque o Nilton há tempos não me aparecia e da última vez estava
dormindo?
- Nilton, é o “idealizador”(no sentido de iniciador) da ponte! Ele nos ensina a
construir..(?)
Fiquei atônito mas feliz... e procurava rezar cada vez com maior fervor para tudo ir
rápido.
Então perguntei:
(- E a base, porque é de aço e não de cristal?)
Aí ouvi novamente a voz de Nilton:
- A base precisa ser sólida e segura!

Pela primeira vez desde aquele dia 02/12/1997 quando rezávamos as mil Ave-Marias, ele me dirigiu a palavra. Chorei
muito. Estávamos construindo, com as nossas orações e as de muitos outros a PONTE SALVADORA de dona Hilda, uma
pessoa ainda viva, que naqueles dias, por uma graça divina, não estava conosco mas visitando parentes. Foram 15 dias de
muita oração!

À medida que os dias passavam, fui aos poucos tendo a visão de como ficaria. O
arcanjo Miguel ia me explicando e eu anotava tudo num caderno. Fui passando também
aquele “desenho” (não sou desenhista) para o verso de um calendário. Cada um dos
cristais assentados, como disse, levava o nome de quem o colocou. Os nomes eram lavrados
em ouro e só eram colocados nas “pedras” no momento em que eu tivesse a certeza de
quem a merecera. Alguns que eu não sabia ficavam ‘em branco’, até o momento em que
alguém me dissesse quem era o “dono” daquela graça.
Assim fui aos poucos compreendendo como se transferem as graças, quem e porque
merece uma graça e como todos, pela graça de Deus, nos salvamos a nós mesmos...
salvando os outros. Pude entender parte, do incrível intercâmbio de graças entre
militantes, padecentes e glorificados, obra da engenharia milimétrica do Pai Eterno, em
seu maravilhoso Plano de Salvação.
Cada “graça” concedida por Deus a uma pessoa , é como uma “pedra”, ou um
“cristal”, que é colocado na “ponte da salvação”, de uma alma. Elas podem ser também,
conforme a vontade de Deus, ser transferidas para outras almas, segundo os desígnios da
Sua suma bondade. Isso permite que, de certo modo, “interfiramos” no processo de
salvação, uns dos outros, segundo os méritos que o Pai concede, conforme a Sua vontade.
Apenas a Deus, nada é vedado. Ele faz o que quer, para quem Ele quer, como Ele quer,
quando Ele quiser sem perguntar a NINGUÉM. E isso inclui mostrar o Purgatório e as
santas Almas, a uma pessoa, para que esta possa ajudar aos padecentes. Colocar em
dúvida esta faculdade, como bem o disse Nossa Senhora no início, “é duvidar dos poderes
infinitos de Deus”. É duvidar da Sua Misericórdia e... é pecar contra o Espírito Santo!
De fato, a Misericórdia de Deus não tem limites... para os que a ela recorrem aqui na
terra..
A Justiça de Deus, não tem igualmente limites... mas ela é feita para a outra vida! Não
queira ser alvo dela!
RESUMO DA PONTE DA SALVAÇÃO:
A partir daqui, faremos apenas um resumo, porque se trata de uma construção
minuciosa, e incrível. O seu relato completo não caberia em menos que 20 páginas e isso
não vem ao caso. O arcanjo São Miguel, ia explicando o desenho e ajudando a formalizar
a “idéia”... Ficou assim:
JOSÉ DESCREVE: (Resumo e complementos de Aarão)
No início, era aquele abismo negro e infinito do sem Deus. Era preciso estabelecer
uma base de apoio, uma rocha. Cristo é esta “base de aço”! Sobre essa rocha, essa base, se
deve firmar o fundamento, o alicerce. Este alicerce é a fé em Jesus Cristo, que diz “Quem
crer em Mim... será salvo”! As “pedras” para a construção, são a caridade, a penitência, as
orações e os sacramentos. A solda, a liga, é o Preciosíssimo Sangue Redentor de Cristo.

Sem Cristo não há salvação! Com estes elementos todos, toda a salvação é possível. Somese a isto a família, como elemento aglutinador.
A emoção foi forte demais, porque a cada dia de oração surgiam novas surpresas.
Devo esclarecer que, particularmente, jamais em toda a minha vida de fé, pude sentir uma
coisa tão forte, tão simples e tão majestosa, mas também tão humilde, tão singela e tão
fácil de entender. Tudo tão magistralmente concebido, que apenas o AMOR é capaz de
propor tal obra de “engenharia”. E isso apenas para salvar uma alma, de uma pessoa que
ainda está viva. Fantástico!
Que atos? Que pessoas? Por quê? Cada pedra deveria ter uma explicação. Claro, nós
deveríamos copiar o relato na íntegra, mas isso envolveria o nome de centenas de pessoas,
padres, vivos e falecidos... não dá! Para não haver conflito com familiares, não
mencionamos os nomes.
Em síntese: São ao todo 151 cristais perfeitamente encaixados, formando 19 carreiras
de pedras, sextavadas, postas uma a uma, sobre a base “de aço” já citada. Por sobre elas,
há no final, o “piso da ponte”, composto por mais 9 nomes. Sob o piso mais 8 blocos
quadrados cada um com o seu nome e acima deles as fotos de Jesus e de Maria e acima as
letras “JHS”.
No total aparecem 168 nomes de pessoas, alguns santos, muitos repetidos diversas
vezes. Cada pedra ou cristal, representa uma graça, formando tudo um verdadeiro
“quebra-cabeças”, um “puzzle”, onde nenhum ato se perde e tudo se encaixa e se
transforma para o bem das almas.
Vamos citar apenas as obras que as pessoas fizeram para merecer ter seus nomes ali:
É apenas Deus, na Sua Infinita Sabedoria, quem as direciona conforme Sua Santa
Vontade.
QUEM E POR QUE, ERA O “DONO” DAS “PEDRAS”!
COMO SALVA-SE ALMAS?
SOFRER CALADO: Se cada um carregasse CALADO a Cruz que Deus lhe deu, ninguém se perderia.

01. Nilton: Sofrera demais em vida com dona Hilda, uma pessoa irascível. Usava estes
sofrimentos como pedras, que serviriam para sua própria salvação, transferindo-as
para ela;
O padecente pode dispensar suas graças, mas isso não soma para ela em mais graças.
Quer dizer, a alma do Purgatório não pode rezar para si. A pessoa precisa rezar é em
vida. Não deve esperar também, que apenas a devoção a um Santo, a leve a salvação.
DEFENDER OS MAIS FRACOS: Quantas vezes JESUS fez assim?

02. Um filho de José: O único que defendia dona Hilda quando os outros da casa a
atacavam;
Sofria muito por isso. Este sofrimento já passado, era transformado em
cristais..(pedras)
A pessoa viva(militante) ao rezar pelas santas almas, transfere graças para elas e junto
soma méritos para si própria. Aceitar os outros como são, não criticar, não JULGAR,
mas antes defender as pessoas é uma incrível fonte de graças.
INSISTIR COM OS OUTROS NA ORAÇÃO: Ensinar a salvar almas. Eis uma boa fórmula para ganhar o Céu!

03. Uma professora amiga que lhes deu o livro das 15 orações, mensagens, terços.. etc.
Tem 4 pedras.
Atos simples de evangelização que cada um pode fazer. DEUS não deixa escapar
nada.
ELE direciona as nossas boas ações para as almas que quiser, segundo SUA Santa
vontade. Também nossas más ações interferem na “vida” dos outros. Eis

porque é necessária a reparação.
USAR OS RECURSOS QUE DEUS LHE DEU NA EVANGELIZAÇÃO: O que você levará deste mundo?

04. Senhor X...: Oito pedras. Imprimiu 10 mil livrinhos das 15 Orações e os distribuiu de
graça;
Quantas milhares de almas se salvaram por este gesto tão simples? É sobrecarregado
de pedras;
Há pessoas que somam milhares de graças em vida. Um santo, por exemplo. É por isso
que do Céu, junto de Deus ele pode ajudar mais, tanto aos padecentes como aos
militantes. Veja o que vamos afirmar: Um santo em vida pode santificar milhões de
almas. Isso! Milhões!
AJUDAR OS NECESSITADOS: Dar de comer a quem tem fome. Dar de beber a quem tem sede...

05. Vicente. Um amigo de Nelson. Falecido! Na glória; Usava suas sobras de graças, para
ajudar o Nilton. Ele não precisa mais delas, mas as pessoas continuam rezando pela
sua salvação.
Estas graças referem-se àqueles que já estão no céu mas as pessoas continuam rezando
por elas e lhes transferindo graças. Elas têm toda a liberdade de dá-las a quem as pedir.
SER CONDESCENDENTE: Ceder, mesmo estando certo! Quase sempre, nestes casos, é melhor que impor!

06. A comadre de Hilda: Falecida e estava na glória. Usava as pedras que lhe
“sobravam” no céu.
Pedia em retribuição: “Rezem pelo meu marido Arlindo”, que mudou para as
Testemunhas de Jeová”.
O glorificado, pode distribuir suas graças, tanto aos padecentes quanto aos militantes.
Apenas não as transfere para os santos que não precisam delas. Mas pode ajudar se
outro santo pedir.
CUMPRIR AS PROMESSAS: Lealdade! Verdade! Amizade!

07. Padre Vítor, salvo pelas orações deles e que prometera ajudar a família. Cumpria
assim o prometido. Ele aparece em diversas pedras de diversos carreiros.
O glorificado adquire uma incrível fonte de graças quando chega junto de DEUS. Por
isso a frase: “quanto mais Santos houver no céu, mais o céu terá forças para ajudar a
terra”. Você viu o quanto este sacerdote ajudou a Nilton e Hilda.
ACEITAR OS IDOSOS: Quem já ouviu com paciência a mesma história da vovó, contada pela centésima vez?

08. A filha de José, viva, teve muitos dissabores com vovó Hilda; Seus dissabores, aceitos
com paciência, são transformados em ajuda para salvação.
Sofrer com paciência é das coisas que mais soma méritos. “Quem não carrega a sua
cruz não tem parte Comigo, diz JESUS”.
SER GENTIL: Um sorriso? Para você pode valer o céu. Para uma alma do purgatório, a glorificação!

09. Uma colega viva de dona Hilda, ministra da Eucaristia em São Paulo. É sua
companhia nas horas de solidão e esta gentileza é transformada em “pedras”;
Gentilezas, sorrisos, suspiros, pensamentos, tudo isso salva almas. Basta ter esta
intenção!
SER AMIGO, ATÉ DOS INIMIGOS: “Perdoai até aos vossos inimigos”.

10. Filho de Hilda, falecido e na glória... Tinha pedras de sobra. A mãe o fizera sofrer
muito por não ter aceitado como devia a sua esposa e a tratara mal;
O sofrimento, por mais duro que seja, é dádiva de DEUS. Através dele podemos ganhar
o céu mais facilmente. O perdão, quanto mais imediato, mais graças soma, menos
traumas acumula.
AMOR FILIAL: Ama teu pai e tua mãe e terás vida longa sobre a terra!

11. Aldo, um filho de dona Hilda – Sofreu muito com a mãe. Ela foi decisiva na separação
dele e sua esposa. Mãe e filho jogavam baralho – Ele não trabalhava, mas a mãe o
apoiava – Contudo ele já perdoou a mãe – Já não guarda mais ressentimentos – Tem
duas pedras;
As mágoas causadas por outros devem ser imediatamente esquecidas para o próprio bem
da pessoa que magoou. Se alguém, ainda vivo, guarda mágoas de outro já falecido,
fatalmente ele manterá a alma presa no Purgatório em sofrimento. Se ele morrer
também, ficarão ambos lá!
PERDOAR SEMPRE: O perdão é o princípio da cura. Do corpo.. da alma!

12. O genro de José. Falecido em acidente automobilístico, estava na Glória.
Dona Hilda “judiara muito dele e de sua esposa”, mas ele já a perdoara mesmo antes
de morrer.
Não falamos aqui apenas em méritos para o céu, mas também em méritos para o
inferno. Vejam os procedimentos condenáveis que foram aos poucos, atravancando o
caminho de dona Hilda.
REZAR PELOS OUTROS: A oração ressuscita até “mortos”. (Espiritualmente)

13. Tia de José. Falecida e na glória. Morreu em frente à TV assistindo a santa Missa.
Isso marcou muito Hilda, que sempre fazia o mesmo, imaginando morrer da mesma
forma;
Os glorificados não sofrem mais. Mesmo que seus familiares, em vida, vivam longe de
DEUS. Mas o Pai permite que eles ajudem na salvação deles.
INTERCEDER PELOS QUE NÃO REZAM:

Pedir pelos que não pedem. Interceder pelos que não sabem!

14. Uma sobrinha de José já falecida, que ele não a conhecia e estava na Glória; Pedia:
“Rezem pelo meu pai que está bem de saúde física mas muito mal espiritualmente.
Quero vê-lo no céu!
Há milhares de pessoas vivendo neste estado. As almas do purgatório têm, de certa
forma, o conhecimento do que se passa com os seus e isso é também fonte de sua
angústia, de seu próprio Purgatório.
ENSINAR A REZAR: Quando quiserdes rezar, dizeis assim: Pai nosso... Reze pelas almas! Salve ALMAS!

15. Uma Freira, irmã de Hilda que mora em Rondônia. O Arcanjo explicou que a pedra
se deve por Hilda ter-lhe ensinado as 15 Orações;
Vejam, JESUS promete a salvação também àquele que ensinar estas orações. Seja pois
um apóstolo das 15 orações. É fácil salvar-se!
NUNCA ESQUECER DAS SANTAS ALMAS:

O Purgatório precisa mais do que nunca de você!

16. Severo, o pai de Hilda, falecido há mais de 50 anos. Estava ainda no purgatório.
Deu a pedra pedindo: “Preciso da reza de vocês” e desapareceu. Não rezavam mais
por ele;
Imagine, 50 anos! Quantos dos nossos não estão lá abandonados, até por séculos,
milênios!? Pense nisso e reze. Reze muito pelas almas. Disso pode resultar a sua própria
salvação.

DOAR ATÉ AQUILO DE QUE NECESSITAMOS: Ouro não compra céu. Apenas oração, caridade, amor!

17. Sobrinho de José, falecido e no Purgatório. Deu uma de suas pedras, embora
precisasse dela.

Pediu: Preciso das orações de vocês. Rezem por minha mãe, que vive uma vida não
muito boa;
O padecente, se der suas “pedras” para outro, tem diminuída a sua conta de graças além
de que isso não lhe acrescenta méritos para si. Isto só acontece com os militantes.
REZAR. CONTINUAR REZANDO PELOS FALECIDOS: Quem sabe se eles já estão salvos?

18. Inês, uma amiga da infância de Hilda. Usa sobras de orações, de “pedras” e as
retorna para a salvação da amiga. Mais uma prova do intercâmbio maravilhoso de
graças.
Algumas pessoas, embora falecidas ha décadas e tenham até ido direto para o céu,
continuam recebendo orações e Missas dos seus entes queridos. Eles vão acumulando
estas graças e as podem retornar. Interessante, que eles não crescem de nível dentro do
céu por isso. O grau de glória que você recebe no céu é conquistado exclusivamente na
terra.

ANULAR-SE PELOS OUTROS: Ser ninguém para si e tudo para os outros!

19. Irmã de Hilda, falecida como santa. Está no céu. Era paupérrima mas ajudava os
pobres. Disse:
“Ajudo Hilda, com as pedras que me sobraram, por muitas orações que me foram
dirigidas. Retorno-as para que Hilda se salve. Nossa irmã Ester está ainda no
Purgatório e precisa de orações”.
Veja, novamente uma alma intercedendo pela outra. Isso só acontece em casos como o
desta revelação, que é muito rara e apenas pela vontade de Deus.
SER CAPAZ DE SOFRER PELOS OUTROS:

Dar a vida pelo irmão. Qual a maior prova de amor?

20. Neta de dona Hilda. Está ainda viva. Apoia sempre e reza muito pela avó.
Esse ato de “aturar” a um idoso é grande fonte de graças; Ajudar aos outros, apoiar,
animar, incentivar nas orações, elogiar, ser amigo, ser bom, escutar, tudo é imensa fonte
de graças. Nada se perde para Deus. É isso que nos salva e salva outros.
ACONSELHAR PARA O BEM: Felizes os que aconselham para o bem! Ai dos que aconselharem para o mal!

21. Padre Armando! Vive hoje na Itália. Muito amigo da família. Aconselhava-os muito!
É muito provável que continue de lá, rezando pela família. (Veja, ele está lá longe...)
Não importa onde se esteja neste mundo. Basta rezar por alguém, esteja onde ele estiver,
toda a oração feita com o coração, atinge o coração de Deus e Ele sempre atende, a seu
modo.
COMPREENDER OS OUTROS: Nem todos pensam igual.

22. Neto de Hilda, filho de Aldo. Sofria porque a mãe não aceitava a sua esposa e isso o
magoava muito. Entretanto, sofria calado e tal atitude lhe valeu uma pedra.
Só os que sofrem com resignação terão parte com o Pai. É réu de culpa quem procura
dividir seus sofrimentos com os outros. Pior ainda, quem faz os outros sofrerem.
SER PACIENTE: Contemporizar. Não querer sempre ter a razão.

A paciência tudo consegue...

23. Neta e afilhada de dona Hilda. Sofreu horrores nas mãos dela. Brigavam muito. Já
não brigam;

A neta mudou, pediu perdão, mas Hilda a continuava maltratando. Reza pela avó;
Muitas almas poderiam sair do Purgatório ou nem para lá precisariam ir se os
sofrimentos fossem oferecidos pelas almas. Quantos milhares de boas ações se “perdem”
assim.
AMAR, AMAR, AMAR! O AMOR tudo pode! Amar ao próximo como a nós mesmos...

24. Uma amiga de juventude de Hilda. Falecida. Está no céu; Tem pedras de sobra;
Para “canalizar” estas “pedras” ou graças, muitas vezes há um pedido de alguém
conhecido. Os glorificados podem atender a estes pedidos. Muitas vezes José teve a visão
de sua mãe na glória e do Padre Vítor, como que “liderando” e buscando por estas
“sobras de graças”.

ACEITAR OS DEFEITOS DOS OUTROS: Compreender os outros e aceitá-los como são. Eis um dom incrível!

25. Maria Angelina: Sofre com a mãe que as vezes é má e invejosa; Reza muito pela mãe;
Muitas pedras têm este nome; Pelo fato de sofrer muito e calada pela mãe; Tem
muitas pedras.
Uma mãe pode santificar um filho. Pode também, facilmente, condenar um filho. O
arcanjo São Miguel explicou que, se apenas Maria Angelina, tivesse aceitado e tratado
bem a mãe, a teria salvado sozinha, sem a necessidade de toda esta “ponte”.

SER IGREJA: Participar da vida da Igreja. Ajudar o pároco nas atividades paroquiais. Apoiar! Corrigir!

26. Felipe, o avô de José, falecido; Na glória; (O mesmo da história do início deste livro)
Disse ele: é obra da Amélia (Mãe de José, falecida) ela pediu-me ajuda!
Um típico exemplo de “ajuda” de um glorificado a pedido de outro “santo”. Isso
acontece apenas pela permissão de Deus, cujo plano de Salvação é magistral e incrível.
Maravilhoso!

AJUDAR-SE MUTUAMENTE: Quantos créditos ganhou Simão Cirineu ajudando Jesus a levar a Cruz?

27. Um carreiro todo, feito pelos 7 filhos de José e Angelina; Cuidar da vovó “Não é
fácil!”
Cada um com sua dose diária de convívio, “aturando a avó”, sem retrucar, soma aos
poucos os méritos e as graças que são canalizadas por Deus para aqueles que delas
precisam.

REZAR, REZAR, REZAR! Nunca é tarde para começar a rezar. O Nilton pensava assim e veja onde foi parar!

28. Um colega de José, ministro da Eucaristia. Reza as 15 Orações por orientação de
José. Lembrou de as rezar naquela noite, já tarde, depois do jogo da seleção
brasileira e teve a graça.
É mérito específico de quem reza as 15 Orações. Porque quem as reza, não o faz para si
e sim para os outros e por isso a promessa da Salvação. A graça é transferida e
acumulada.

ACEITAR A SUA CRUZ: Se você não aceitar a sua leve Cruz em vida, poderá carregar uma pesada no

Purgatório.

29. Um genro de José. Vivo. Sofreu muito na vida e por isso lhe valeu uma pedra.

Milhares, milhões de vezes mesmo, Deus canaliza graças, tanto para
padecentes quanto para militantes, sem que as pessoas saibam disso. Este
“intercâmbio”, é milhares de vezes mais poderoso e mais incrível do que toda
a rede de comunicações dos homens.
OUVIR ATENTAMENTE: O melhor conselheiro, às vezes, é o bom ouvinte.

30. Nilta. Era amiga de dona Hilda há mais de trinta anos atrás. Falecida. Está na glória
Pede: “Rezem por meus filhos VPS e VS, que precisam de oração”.( Que estão vivos
ainda)

Neste caso uma Santa, pede orações para seus filhos vivos. Porque mesmo que
este santo possa rezar e interceder pelo seu familiar, as vezes é necessário uma
“ponte”, como esta, para salvar uma pessoa já quase perdida. Suas orações,
sozinhas, não “contrabalançam” mais os pecados.

FAZER-SE PRESENTE NA SOLIDÃO: Fazer-se sempre presente na vida do irmão!

31. A namorada do filho de José. Ajuda muito a dona Hilda quando pode. Faz-lhe
companhia.
As vezes não é preciso um grande tempo de convivência. Basta ser gentil por um
momento e no momento certo, para se receber uma graça. Deus vê e pesa tudo.
DECIDIR-SE A MUDAR DE VIDA: Deixar de ser frio e morno, para que Deus não nos vomite fora da boca.

32. A própria dona Hilda. Algumas “pedras”. Mas é um mínimo em relação ao total
necessário.
Depois que foi informada deste processo todo, mudou muito de vida; todos podem
sentir isso.
É preciso que a pessoa se esforce um mínimo para obter a salvação. Esperar pelos
outros é correr o risco de se perder para sempre. Este tipo de comportamento, quase
sempre pega um longo Purgatório e muito sofrimento. Porque é também, de certo modo,
um desafio a Deus.
NÃO INTROMETER-SE NA VIDA DOS OUTROS: Não cercear a liberdade nem o direito dos outros!

33. A sogra de uma filha de José. Sofreu muito porque estava para se separar do marido;
Hilda, em vez de ajudar, incentivou a separação do casal. Os filhos pequenos
sofreram muito.
Veja que terrível. Quantas pessoas se metem na vida dos outros. Aconselham para o mal.
Que torrente de pecados se comete neste campo. Quantos se perdem eternamente por
causa disso!
ABENÇOAR, EM NOME DE DEUS: Um padre santo, pode santificar milhões de almas. Dizemos: Milhões!

34. O padre velhinho, Frei X... As pedras dele, em diferentes carreiros formam uma flor;
Muitas pedras para este sofrido e fiel sacerdote. As maiores, por sinal são dele!
Os sacerdotes santos têm imensas graças para distribuir. São os prediletos de Deus.
Cada ato de evangelização correto adquire para ele imensos méritos junto a Deus. O
homem comum de fato não chega nem aos pés do sacerdote. Mas, também na mesma
proporção serão cobrados.
As pedras dele, devem-se a ter confessado Hilda. Confessar-se! Eis o que falta. Quanto
mais os confessionários do mundo estão vazios, mas se abarrota o Purgatório e se enche
o inferno!
SER CARINHOSO COM OS OUTROS: Um toque, um abraço, um beijo, uma afago... Deus vê e soma tudo!

35. Outra neta de Hilda, filha de José e ainda viva. Sua dedicação a avó, lhe valeu muitas
pedras.
Um carinho na avó. Eis o que basta para merecer graças. Eis o que pode, “até” salvar
uma alma. Não são necessários “atos heróicos”, apenas “gestos amigos”, delicadeza,
amor! Só!
NÃO CONDENAR NINGUÉM:

36.

Condenar os outros, eis uma forma de condenar a si próprio!

A sogra de dona Hilda. Falecida há muitos anos. As duas brigavam; Está ainda no
purgatório;
Disse: “Hilda não deve me condenar. Deve lembrar só o que eu fiz de bom senão eu não
sairei mais daqui. O meu marido já está salvo, mas eu vou demorar. Tem muita gente
aí que eu magoei*” Ela falava com muita dificuldade como se sentisse imensas dores.
José perguntou
sobre os seus sofrimentos mas ela só respondeu: Rezem muito!..
ZELAR PELA OBRA DE DEUS: Amar a DEUS sobre todas as coisas!

37. Um missionário redentorista conhecido da família, ainda vivo! Pregou “missão” na
localidade.
Veja, nem sempre a graça é adquirida naquele dia ou naquele momento. O militante que
tem suas graças para distribuir, pode ter conquistado este direito, às vezes, há muitos
anos. No entanto, ele não diminui a própria soma de graças com isso. Pode sim, até
aumentar.

NUNCA JULGAR OS OUTROS: Não julgueis, para não serdes julgados....

Julgar é colocar-se no lugar de Deus.

38. A irmã mais nova de Hilda, viva, ligada à Igreja Universal! Uma senhora muito
bondosa.
Como? Por que a pedra, se eles não rezam pelos padecentes, nem acreditam no
Purgatório?
DEUS é sempre justo. De fato, outras religiões cristãs não acreditam no Purgatório mas
vão também para lá. E, às vezes, permanecem ali infinitos tempos porque ninguém reza
por elas. Tornam-se assim também “almas mais abandonadas”. E quantos milhares de
almas deste tipo não existem lá em padecimento incrível?
AJUDAR DESINTERESSADAMENTE: Quem espera retorno, já teve a sua consolação...

39. Uma carreira de todas as almas que foram salvas, em parte, pelas orações deles.
Trata-se de pessoas da família ou conhecidos.

As pessoas deste carreiro, já eram santas antes de vocês rezarem por elas disse São
Miguel.
Devolviam assim, graças que já haviam recebido em excesso. Prova de que os laços
familiares de certa forma continuam na eternidade. Prova de que a família é a base da
salvação.

TER A CORAGEM DE SER SANTO: “Sede Santos, assim como o PAI é Santo”.

40. Madre Teresa de Calcutá. (?) Dúvidas! Porque a ajuda de Madre Teresa? Como?
Aqui José explica: Faltavam na verdade apenas 3(três) pedras para concluir a ponte,
quando passamos, eu e Angelina, a ser furiosamente “atacados” pelos demônios, que
não queriam que se concluísse a “ponte”. Palavrões, zumbidos, gritos, urros...tudo se
confundia. Era difícil discernir o certo do errado. Eu ficava tonto e com vontade de
fugir dali. Os demônios lutavam desesperados. Duas pedras rolaram com grande
estrondo, abafando tudo ao redor. Silêncio...
De repente, São Miguel intervém e diz: Essas duas pedras são de Madre Teresa de
Calcutá, para encerrar a ponte e acabar com os ataques dos demônios...
Por que Madre Teresa? Lembrei-me que há tempos atrás eu havia tido a visão de
Madre Teresa, em nossas orações pela cura de dona Hilda: Disse-me então: Eu não
sei se adianta curar a Hilda já que vive reclamando de seus problemas e pedindo a Deus
pela morte. Acho que seria melhor deixá-la morrer. Contei isso a sogra e a partir
daquele dia não mais falou em morrer. Deus usara aquela mensagem para dar mais
“tempo” a Hilda a fim de que se salvasse.
Quantos milhões de almas podem ser glorificadas por um único santo como São
Francisco ou por uma pessoa incrível como foi Madre Teresa?
RESPONSABILIZAR-SE PELA SALVAÇÃO DOS OUTROS: Ninguém se salva sozinho! Salve almas e salve-se!

41. Mãe de dona Hilda. Já no céu há muito tempo! Tem pedras de sobra. Aparece nas pedras
finais e diferentes formando o “piso da ponte”.
Todas as pedras são importantes. No conjunto elas formam o peso em graças necessárias
para salvar uma alma. O valor ou o mérito de cada graça é Deus quem fixa. Nada se faz
sem Ele.
SER HUMILDE: Maria, foi a maior, porque se fez a mais pequena.

42. Madrinha de José. Outra das pedras do piso da ponte.
Porque esta pedra tão importante? O Pai, que tudo vê, é responsável por todos e conhece
cada um até nas suas profundezas, sabe o que é realmente “maior” e “melhor” e está
atento.
MINISTRAR OS SACRAMENTOS: Ide, pregai o Evangelho.. Batizai-os...

Eis aí um ato do AMOR!

43. Mais um sacerdote....Outra pedra do piso...
Ah! se todos os padres fossem santos! Pelas graças que teriam, praticamente ninguém
cairia sequer no Purgatório, quanto mais no inferno!
OBEDECER INCONDICIONALMENTE:

Maria foi única e singular porque se fez escrava do Senhor!

44. José, naturalmente. Tem também sua pedra! Méritos que Deus lhe dá.
Nem um fio de cabelo escapa da justiça Divina. Até o trabalho de receber mensagens e
de se expor ao ridículo, a ser chamado de louco soma incríveis méritos. Jesus diz:
Sejam “loucos”!
FAZER A VONTADE DE DEUS: JESUS foi “obediente até a morte”!

45. Joana, Paulina, Francisco, Brígida, Bento, Gertrudes, José, Tarcísio!

Incrível! São os nomes dos Santos da devoção de Hilda. Aqui fica mais uma vez bem
clara aquela frase dita por Nossa Senhora e que vai no início do livro: Quanto mais
santos houver no céu, mais o céu poderá ajudar a terra.
Não é tudo: Mas eis aí parte do “preço caro que o Céu paga”, para ter uma alma de volta.
Não é tudo, porque ainda existem centenas de outros atos que você pode praticar
para levar almas a Deus. É só realizá-los com o coração e com esta intenção. Você, amigo
leitor, já se perguntou quantas almas se salvaram pelas suas orações? Nenhuma? Vai
chegar então, diante de Deus, com as mãos vazias?
FASES INTERMEDIÁRIAS: Outras explicações!
Por ocasião da 8ª carreira São Miguel explicou: As pessoas que colocam estas
pedras, são também beneficiadas por elas e “galgam” alguns degraus para o céu, além de
ajudar dona Hilda.
A partir deste tempo, diz José, que já não se importava mais e até gostava que as
almas lhe viessem pedir orações por elas. Ficava é muito feliz quando uma delas vinha
agradecer pelo bom Deus a haver salvado através das pequenas orações deles.
(* Algumas dessas explicações constam da mensagem deste livro de 20/05/09 as 5:54
hs – ver)
JOSÉ CONTINUA!
Dia destes, Nilton me abordou com um aceno de mão e um sorriso.
(-Então é o senhor quem dirige a “construção”? perguntei?
- Eu ajudo, respondeu. Pedem explicações!....
Nilton estava bonito, bem apessoado, tanto na maneira de se vestir como
espiritualmente. Passava uma sensação de leveza, de alegria e de arrebatamento!....
Perguntei se já estava salvo e ele disse:
- Sim! acabei de chegar!
Muitas vezes, desde que tudo começou, conta José, me desmantelei em choros. Mas desta vez foi demais. Tanto que
nem sequer consegui ficar de joelhos. Angelina colocou-me na cama e comecei a chorar tanto e me deu uma fraqueza tão
grande, que levei horas para me recuperar.
Então percebi a minha extrema fraqueza. E pensei: Há tanta gente forte para receber estas mensagens e ajudar as
pobres almas melhor do que eu... Mas Deus nunca pergunta de quem vai se servir... Dai-me forças Senhor!

Por alguns dias, continua José, “perdi” o Nilton. Tinha muitas coisas a perguntar.
Aí uma voz me disse: - Eu sou Eni. Esta voz já me tinha “importunado” diversas
vezes. Perguntei: O que queres? E ela respondeu.
- Eu quero o meu nome na 7ª pedra, do 7º carreiro (Uma das que tinha ficado em
branco). Sua mãe me pediu para ajudar a Hilda!
Aí lembrei. Tia Eni, era irmã de meu pai. Então pedi a ela:
(- Por que a tia não escreve mesmo o nome na pedra?) E ela respondeu:
- Ó sobrinho querido, não sabes que sou analfabeta! e sumiu...
Desta forma, aos poucos, todas as pedras receberam seus respectivos nomes.
CONCLUSÃO DA “PONTE” DE SALVAÇÃO: (José descreve!)
Quando vi a obra quase no fim, a emoção calou-me: Sobre o piso de ouro, um arco
também de ouro, ligava os extremos da PONTE.(Obs. O arco não aparece no desenho por
dificuldade de espaço). Dentro dele havia um círculo grande, ladeado por dois outros
menores, um de cada lado. No centro, o emblema da hóstia “JHS”. Era Cristo Eucarístico.
Nos círculos pequenos os dois nomes JESUS e MARIA.
Finalmente pronta, pensei! Mas não! No “alto do morro”, nas extremidades da ponte,
estavam a direita São Miguel e esquerda São Rafael. Estavam como que “esfregando as
mãos” sobre as pedras do precipício e delas saíam “faíscas” reluzentes, tais como estrelas,
que ficavam impregnadas nos paredões de pedra, cobrindo-os de ouro puro.
Quando o trabalho deles terminou, observei estupefato: Haviam construído um
gigantesco cálice, resplandecente e cheio de vida. O cálice abarcava todas as pedras, desde

a base de aço, até as últimas pedras da borda superior. Estava pronta a ‘PONTE
SALVADORA’. Estava cheio o abismo, o vazio imenso que significa uma eternidade sem
Deus. Era o cálice da oferenda ao Pai, das orações, penitências, sacrifícios e boas obras que
salvam almas. O negro abismo da morte eterna, fora transformado pelo Amor, num
resplendor de vida e de salvação.
Jamais mãos humanas seriam capazes de desenhar tal obra. A forma, cores, nem o
ouro nem o cristal se assemelham aos conhecidos por nós, homens. É impossível descrever.
É sobrenatural!
No fim, ao colorirmos os cristais, a modo humano, mas por inspiração divina dada a
Maria Angelina pudemos constatar outros detalhes e entender a obra. O Arcanjo nos
dissera que, depois de pronta a obra, poderíamos ver a porta do céu. Mas não vimos porta
nenhuma.
Ficou assim: no centro, uma Cruz vermelha, com as pedras em nome
Angelina.(Observe no desenho do cálice, as pedras com o número (25) em vertical,
plantadas na carreira das pedras (27), na linha horizontal, que representam os filhos dela
ou seja, a mãe unida nos filhos, à família). A Cruz, símbolo do sacrifício, da paciência, da
persistência, luta feroz, do fardo que Angelina carrega ao suportar a mãe Hilda, que
nunca a tratava como filha.(Filha única do primeiro marido de Hilda)
Angelina entretanto diz: Se eu tivesse sido mais paciente, mais caridosa, mais cheia de
amor com a minha mãe, certamente só os meus sacrifícios bastariam e não precisaria
envolver tantas pessoas. Mais tarde o Arcanjo lhes revela que isso era de fato verdadeiro.
Serve pois, para milhares de pessoas deste mundo que tratam mal seus pais! Quantos
filhos pagam no Purgatório por isso?
Aparecem claramente as três rosas de nossa Senhora Rosa Mística: ORAÇÃO,
PENITÊNCIA, REPARAÇÃO: A primeira das rosas, abaixo de um dos braços da Cruz
(pedras 34) identifica as pedras do sacerdote, que mesmo doente, confessou Dona Hilda. A
segunda delas, abaixo do outro braço da Cruz, reúne as pedras da própria Hilda (pedras
32) conseguidas pelo seu incrível esforço de mudança radical de vida. A terceira rosa, que
aparece entrelaçada em duas, sobre o braço direito da Cruz, identifica as pedras de uma
das filhas de José (pedras 35) que é das netas que mais tem paciência com Hilda e estava
grávida por ocasião da obra da ponte. Porque ambas sofreram por Hilda, a mãe e o bebê!
Veja que fantástico, um bebê ainda no ventre da mãe já pode salvar almas! Você teria
ainda assim coragem de abortar um filho?
Agora, faz sentido: Se cumprirmos tudo que está ai, certamente chegaremos todos ao
céu...
- Esta é a “Porta do Céu”!... disse o Arcanjo São Miguel
(- E a dona Hilda já está salva?)
- Já pode passar de um lado para outro. Para ela, o passado de erros e contradições não
existe mais. Agora, deve cuidar-se para não voltar a errar, pois também satanás não descansa
e procurará armar-lhe ainda muitas ciladas. Fiquem alertas! Rezem! Rezem! Rezem! Eu
estarei sempre por perto!
E o Arcanjo de Deus, São Miguel, se foi... O caminho dela está livre....
NILTON – O DEPOIMENTO FINAL
(Nilton era padrasto de Maria Angelina)
Voltei ao contato com Nilton:
- Ainda não acabamos a conversa, disse-me ele.
Ao que respondi:
(- Na verdade nem conversamos. )
Então ele perguntou:
- Que queres saber?
(Dona Hilda se salvará? Tem muita gente envolvida nisto....)
- Vou continuar o trabalho da “ponte”. Ela se salvará: Na verdade, a Hilda feriu muita
gente e se todas ao invés de retrucarem a tratassem com amor e a perdoassem todos se teriam
saído bem!

(- Como?) OBS. Atenção para este incrível depoimento, sobre como se deve perdoar!
- Quando uma pessoa nos fere, ela só se sentirá bem, quando nós tomarmos a iniciativa
de perdoá-la, sem que ela peça perdão. Quando esperamos que a pessoa nos peça perdão,
estamos travando o caminho da salvação, tanto nosso, quanto o dela. Se destravarmos o
caminho, ambos caminharão a passos largos. Além disso, a pessoa que feriu, se ela mesma
tomar iniciativa de pedir perdão, nunca saberá realmente se foi perdoada com a devida
sinceridade. E, enquanto houver mágoa, o céu fica esperando...e o purgatório toma, tanto um
quanto o outro.
(- O senhor sofreu muito nas mãos dela. Porque tantas pedras?)
- Eu a amava muito. Mas a magoei muito. Contudo, oferecia os meus sacrifícios,
quando os tinha, para que ela, um dia, pudesse entender o quanto mal fazia e se encontrar
sem “máscaras” diante de Deus. As cinco primeiras pedras que coloquei, passei no dia da
minha morte. Vocês foram testemunhas disso! Até o último momento Hilda me exigia coisas
que eu já nem tinha mais forças de fazer. Arrumar a casa, lavar roupas além das xingações e
das palavras vãs. Morri carregando as mágoas da humilhação, porém não o ódio e isso me
salvou.
(- O senhor não era um bom católico...)
- Eu não era nada! Nunca fui nada! Hoje sei que Deus me colocou na tua família para
que eu fosse salvo. As onze pedras que levaram o meu nome, já sabes, representam os
sacrifícios sofridos por causa da Hilda e serviram para diminuir as minhas próprias penas,
mas ofereci a ela, porque precisava mais. Agi muito errado enquanto vivi com vocês e Hilda e
a prejudiquei muito, embora também eu tenha sofrido muito.
No momento da minha morte, nada senti. Foi rápido demais. Quando me dei conta, tive
apenas tempo de ver a Deus, pedir-Lhe perdão e sorrir-Lhe. E isso porque São Francisco me
fez lembrar, pois estava ali ao meu lado. Não devo culpar a Hilda, porque também sofreu
muito em vida, mas muitos mais sofreram por causa dela. Queria sempre ser a dona da
verdade; era a única que sabia rezar; única correta em tudo; mas como se enganava. Como
se enganam aqueles que pensam que já são santos!
O maior pecado é JULGAR os outros... não julguem JAMAIS... (Toma-se o lugar de
Deus)
Deus é o único juiz capaz de julgar imparcial e corretamente a todos os homens, pois
apenas Ele consegue vasculhar o nosso interior e descobrir ali os nossos méritos e nossos
erros.
Nilton falava muito devagar. As vezes parava como que procurando a palavra
correta.
- A Hilda e vocês tiveram a oportunidade de falar comigo nada menos do que 3.795
vezes sobre Deus e as coisas de Deus. Mas perderam a oportunidade e me deixaram na
escuridão. De fato, eu pouco conheci a Deus e um pouco por culpa vossa. E a verdade é que,
muito mais que 3.795 vezes eu me recusei a falar sobre Deus. Me recusei a ir as missas, as
novenas que vocês faziam, e, por isso, achava que não valia a pena tentar. Por isso a culpa
não é totalmente vossa. Como Deus sabe pensar as coisas! Nada Lhe escapa!
Arrisquei uma pergunta:
(- Quando dona Hilda se salvará? E porque a ajuda ainda?)
- Nós formamos “uma só carne” e por isso eu ainda sou responsável pela salvação dela.
Nilton mal sabia escrever. Era fantástico perceber que agora sabia tantas coisas.
- Aprende-se ligeiro aqui...Por causa da tão grande misericórdia do nosso Deus!
(- E as palavras gravadas na base o que significam?)
- FAMÍLIA – BASE DA SALVAÇÃO! Para mim é isso mesmo. Enquanto eu vivia ao
relento, sem família, não valia nada. Ao conhecer você José, tudo mudou. Formaste família
com Angelina e iniciaram uma vida muito diferente daquela que eu conhecia: Rezavam,
participavam dos movimentos da Igreja, movimentavam comunidades, ensinavam as crianças
a acompanharem todos os trabalhos religiosos, orientando-as para o caminho do céu. E por
causa disso – apesar de eu acompanhar somente algumas vezes – aprendi a verdade sobre a
família, a magnitude dela, o poder que ela tem de remover obstáculos afim de trilhar
caminhos novos...e a vossa família, pelo vosso exemplo, acabou sendo uma das causas da

minha salvação. Se dependesse da Hilda, eu jamais seria salvo. Por isso, meu amigo, devo
agradecer e retribuir...e é este o motivo pelo qual continuarei ajudando a Hilda. Assim, o
fardo ficará mais leve para vocês.
Acaba aqui o nosso relato da “PONTE SALVADORA”.
(Comentário de Aarão)
O leitor deve ter feito uma idéia do que é o Purgatório, do sofrimento que ali se tem,
do tempo que ali se passa e de como funciona a Justiça perfeita do nosso Deus
maravilhoso. Deve também ter feito uma idéia do que fazer, daqui por diante, para não
cair lá!
Aí você pergunta: Dona Hilda já está salva?
Claro que não! Ela precisa continuar mudando.(Ela na verdade teve uma incrível
mudança de vida para melhor) Precisa continuar rezando como nunca o fizera. Continuar
salvando almas e, conforme outras mensagens que não vão constar deste livro, precisará
ainda lavar com suas lágrimas a sua alma e a alma de seus filhos Álvaro e Hermes. Álvaro
já se encontrava no mesmo estado dela, em morte espiritual, em grande parte por culpa da
própria mamãe Hilda.
Na verdade, ela chorará e muito proximamente, a partida destes dois filhos, antes que
chegue o seu dia, igualmente muito próximo. Há já três mensagens que assim o prevêem.
Mas se ela fizer tudo isso, estará pronta para, ao morrer, voar direto para os braços do Pai
Celeste, sem passar sequer um segundo pelo Purgatório. Palavra do Arcanjo São Miguel!
A história dela, pois, continua.! A ponte dela continua! A ponte de cada um de nós
continua!
Começa agora também a história da sua ponte, caro leitor! Quem a vai iniciar? Não
se deixe mergulhar em estado de morte espiritual. Vá a luta! Salve-se, salvando a outros!
Pense bem: Quantas almas neste mundo não estão agora precisando de uma ponte
igual? Não haverá alguém de sua família ainda sofrendo no Purgatório? Não seria você o
necessitado? Pense!
Reze! Reze! Reze!
Quem começará a fazer a PONTE de cada uma dessas almas “mais abandonadas”?
Sorte nossa, que Deus é maravilhoso. A Sua obra de engenharia de salvação das
almas, o Seu Plano de Salvação, é na verdade a coisa mais incrível que Ele jamais “bolou”,
depois, é claro, de ter criado o próprio homem. Só o Pai para conceber tal obra! Ele... é o
AMOR !
O GRANDE PURGATÓRIO (Comentário de Aarão, feito a pedido de Nossa Senhora)
VEJA o trecho da mensagem do dia 27/08/1998.
Publiquem assim: dediquem o livro a João Paulo II... E Nossa Senhora dá os
indicativos precisos deste livro e pede mais: “Toda a “Ponte”, com as explicações, pareceres
e a opinião do Aarão. Tudo o que ele sentiu, todas as indagações, todas as respostas.
Publiquem de acordo com Aarão, isto é, de acordo com as idéias dele, que são inspirados pelo
próprio Espírito Santo”.
Assim, embora reconhecendo a miséria infinita do meu nada, vou procurar resumir
tudo aquilo que vi, senti e aprendi sobre as almas, ao longo destes meses incríveis, desde
que conheci José e Maria Angelina. É, com submissão filial e com fé inabalável em Nossa
Senhora, que eu atendo este Seu pedido porque sei que não estarei só! O livro contém,
sabemos, ainda alguns erros de português e de pontuação, mas ele foi escrito de forma
simples, por gente simples, apenas para atingir o coração dos simples. É ali que entra
verdadeiramente o Espírito Santo. Os doutos e os sábios, poderão corrigi-lo
posteriormente se for o caso. Agora, porém o tempo urge!
ENTÃO: Antes de mais nada é preciso saber sobre o purgatório que:

-

É doutrina da Igreja; O Sr. Bispo de nossa diocese disse, em carta dirigida a
José de Nazaré, que é “HEREGE”, quem o nega, seja ele padre ou leigo!
Está no Novo Catecismo explicado claramente sob os números 1030 a 1032 e 1472.
Negá-lo, seria condenar ao inferno quase toda essa humanidade pecadora de hoje;

Caro leitor! Você já parou para imaginar qual o valor de uma alma? Já pensou
quanto vale a Sua alma? Jesus diz bem claramente no Evangelho: “De que vale ao homem,
ganhar o mundo inteiro, se ele vier a perder a sua alma”. Quer dizer, para Deus a nossa
alma vale mais que o mundo inteiro.
Pergunte então, para mim, Aarão, quanto vale a minha alma? ...
Vou lhe fazer algumas contas para que tenha uma idéia do valor que eu dou à minha alma!
(Já que nós sempre racionalizamos tudo e só pensamos em termos de numéricos)
Se, digo “SE”, em troca de eu perder a minha alma eternamente, Deus Todo
Poderoso me desse a terra inteira, com tudo que ela contém e, não só a terra inteira, mas
todo o Universo, com tudo o que ele contém e mais ainda, se Ele me desse o Poder e
Sabedoria, para imperar sobre tudo isso como senhor absoluto e, que essa posse e esse
domínio, não fosse apenas pelos 70 anos miseráveis de uma vida, mas, que todo esse reino e
que todo esse poder, fossem exercidos exclusivamente por mim, durante um milhão de
séculos seguidos... Se, depois disso, pelo resto da eternidade, viesse a perder a minha alma,
eu diria NÃO, meu Senhor! Muito obrigado!
De fato, eu não trocaria toda essa glória e todo esse poder, por ter que passar um dia
sequer pelo sofrimento do inferno. Nem por sofrer um dia sequer no Grande Purgatório.
Nem mesmo por um dia no Purgatório comum. O sofrimento lá é horrendo!
Mas eu trocaria sim, toda essa imensidade, todo esse “ter” quase sem fim, por poder
passar apenas uma tarde, de minha vida na terra, pescando com Jesus, num belo local;
Que achou disso? Sim, porque apenas nesta tarde, enquanto eu colocasse as iscas no anzol
de Jesus e lhe tirasse os peixes, eu aprenderia Dele tudo, o que eu preciso para salvar a
minha alma para sempre.
Porque o valor de uma alma, a sua, a minha, para Jesus é tal, que Ele tem reiterado para
muitos de Seus santos e mensageiros, que, se Deus Pai o permitisse, Ele renovaria toda Sua
Paixão apenas para salvar uma única alma. E mais, Ele repetiria esta Sua Paixão, para cada uma
das milhares de almas que se perdem eternamente. Sim, milhares!
Outra pergunta: Você já pensou, leitor, em quantas almas se perdem para sempre?
Pois eu, há mais de 30 anos que penso muito nisso. E me angustio até o mais fundo do meu
coração, só em pensar, que alguém possa “morrer para Deus”, e passar uma eternidade no
fogo eterno.
Claro, não posso então responder em tese, mas posso, junto com você, raciocinar por
hipótese, apenas para que cada um se compenetre da enormidade deste problema.
Antes porém, precisaríamos ter em mãos um parâmetro aceitável, da diferença do
poder que existe entre o Deus, Pai, todo poderoso, criador do Céu e da terra, de todas as
coisas visíveis e invisíveis e o poder dado este satanás, também criação de Deus? Claro,
não existe “parâmetro”. O Poder de Deus é Infinito e é Eterno. O do maligno é “restrito” e
finito. Mesmo assim, perguntemos:
Que poder tem Deus de atrair para Si, em seu Imenso Amor, essa Sua criatura
miserável?
Que poder dispõe satanás, para enganar com suas mentiras, a este mesmo homem
idiota?
Que quantidade de poder, deu o Senhor ao maligno, sobre as nossas almas? Foi de
um por cento? Ou só 0,05%? Ou foi apenas de 0,001%? Escolha um que lhe pareça o mais
correto. Não, não escolha coisa como um 33 por cento ou 1/3 parte das almas, como alguns
o dizem. Seria uma catástrofe!
Vamos pois, ficar apenas no 0,05% para fazer um cálculo das almas, apenas das
pessoas que estão vivas neste momento na terra (e que um dia fatalmente morrerão). Pois
bem, sendo esta humanidade de 6 bilhões atualmente, significaria que se, digo SE, apenas
0,05% dessas almas fossem conquistadas por satanás, ele levaria para o inferno 3 milhões

de almas. E mais, se lhe fosse dado apenas 1% dessa humanidade, seriam 60 milhões de
almas. Isso seria terrível. Pavoroso!
Hoje, a bem da verdade, a maioria da humanidade vai pelo caminho da perdição. Isso
não quer dizer, entretanto, que eles de fato se perderão. É certo, porém, que de uma forma
ou de outra, Deus, através do Sopro do Seu Espírito Santo deverá mudar o curso desta
história.
Infelizmente, entretanto, é bem possível que, mesmo assim, muitos milhares se
percam. Quantos serão? Só Deus sabe! Reze, e certamente, serão menos! A palavra que
mais se encontra nas mensagens a José de Nazaré e Maria Angelina é: Rezem! Rezem!
Rezem!
Aí perguntamos de novo: Você condenaria, então, Jesus, a repetir por exemplo, 60
milhões de vezes a Sua Paixão? E perguntamos mais: Sofreria quanto o Coração Adorável
de Jesus em perder para Seu reles adversário 60 milhões de almas?
Claro, nós não sabemos dessa verdade. Apenas raciocinamos e racionalizamos com
nossos 2,5% de inteligência o Pai, sabiamente, nos permite usar. Não temos, pois, números
para dar. Isso serve apenas como um pequeno referencial. Para que você também se
compenetre dessa realidade.
E agora faremos outra pergunta: Porque falar em inferno, se o assunto deste livro é
Purgatório?
Simples! Porque gostaríamos de explicar uma expressão que está no início deste livro
que é o Grande Purgatório. Esta expressão, não deve ser explicada apenas como sendo o
lugar imenso que ele é de fato, mas sim, como um sentido diferenciado da pena que ali se
vive. Não é bem um “lugar”, mas um “estado de alma”, só que em uma escala muito
superior de sofrimento.
O que queremos colocar, leitor, para a sua meditação, que este Grande Purgatório,
talvez seja a resposta para a diferença entre os 33% que você imaginou que se poderiam
perder eternamente e os 0,05%, sobre os quais calculamos nosso referencial!
Como? Por quê?
Do que se pode deduzir, tanto das mensagens recebidas por José de Nazaré, entre elas
o “Livro da Luz”, este local (ou estado de alma) EXISTE e tem algumas verdades:
Vejamos: no Grande Purgatório, as almas sofrem muito mais duramente porque;
1º) Não têm direito a diminuição de pena a não ser por uma graça especial de Deus, que
tudo pode, de acordo com a Sua santa vontade.
2º) Enquanto ali permanecem, as almas não recebem as graças das orações, nem de
militantes nem dos glorificados. Quer dizer, para elas não adianta rezar, nem mesmo
mandar rezar as poderosíssimas santas Missas, enquanto eles permanecerem naquele
abismo;
3º) As almas que ali caem, são quase renegados. Mas por uma graça de Deus, por bom
ato ou boa ação, cometida por ele em vida, ou por oração de outra pessoa, de alguma
forma, quem sabe até no último segundo da sua vida, ele decide por Deus e cai
naquele local, que é um quase inferno. E há milhares de sacerdotes e de religiosas lá!
Poder-se-ia dizer que este “estado de alma” no Purgatório, é como que uma espécie
de “estágio obrigatório”, uma espécie de “UTI” de desinfecção, onde a alma é obrigada a
cumprir seu tempo, sem direito a diminuição de pena, derivada de oração ou “pedra” seja
de militante ou glorificado, afim de atingir um certo grau mínimo de purificação,
necessário para finalmente começar a galgar as escadas que a levam cada dia mais perto
do seu Criador. Ela pode, inclusive, permanecer ali estacionada em sofrimentos pavorosos,
por milênios seguidos! Todas as almas que ali caem, porém, mesmo assim são felizes,
porque sabem, não fosse a Misericórdia de Deus que lhes deu esta chance, elas de fato por
si, mereceriam o inferno. Escaparam por “milímetros”.
Mesmo assim, você poderia perguntar: Não seria isso uma crueldade?
Não, absolutamente! Isto acontece sim, e apenas pela eterna e perfeita misericórdia
divina.
Sim, misericórdia, porque, a bem da verdade as almas que para ali vão, em princípio
deveriam cair no inferno. Mas Deus é maravilhoso. Deus é extremamente Justo. Deus de

fato aguarda a decisão da pessoa por Ele, até o último bilhonézimo de segundo da sua
vida.
Na mensagem inicial Nossa Senhora diz que, no Purgatório, os sofrimentos das almas
são similares aos do inferno. O Grande Purgatório é, na verdade, um quase inferno. A
única diferença é que, mesmo ali, a alma sabe que, um dia, perto ou longe, ela irá para os
braços do Pai Eterno.
Quanto tempo se fica ali? Um segundo ou por milênios seguidos. Tudo depende do
estado da alma. Um exemplo de que uma pessoa pode ficar tantos anos no Purgatório foinos dado em Fátima na 2ª das aparições, onde, ao ser questionada pela Jacinta uma das
videntes, a respeito de uma senhora X, falecida há já 4 anos, portanto em 1913, Nossa
Senhora respondeu que ela estava no Purgatório e “vai ficar lá até o final dos tempos”.
Sabe-se hoje que milhões de pessoas no mundo, conhecedores desta revelação, já rezaram
exaustivamente por esta alma, entretanto, ela pode estar lá, ainda hoje sofrendo. Porque
as orações não a alcançam. Neste local, a alma “estaciona” e dali não sai, até ter pago
integralmente a sua pena, porque as graças não a conseguem alcançar. Eis aí o Grande
Purgatório. Apenas o Pai, por um ato de Sua vontade, pode antecipar a saída desta alma.
São verdadeiros “mortos”!
José de Nazaré tem tido a visão dos sofrimentos inauditos destas almas. Sabe das penas
que sofrem ali, por exemplo, os sacerdotes que não cuidaram fielmente do rebanho. Há milhares
deles no Grande Purgatório.
Mas não é nosso intuito contar detalhes sobre estes sofrimentos e muito menos acusar
alguém.
Imagine leitor, o depoimento de Nilton, quando deixou o Purgatório. Ele havia se
negado em vida, só no tempo em que viveu com dona Hilda, por mais de 3.795 vezes, a
falar sobre as coisas de Deus. Vivia bêbado e sujo. Não rezava. Não ia a Missa. Não se
confessava e além disso, morreu de repente e sem confissão. O que você diria dele? Foi
para o inferno! E você sabe o desfecho da história. Ele foi, pelos motivos relatados acima,
parar no Grande Purgatório. Porque não foi então para o inferno? Tem que haver uma
explicação!
Ora, não ir a Missa é considerado por nós um pecado mortal! Embebedar-se
contumazmente é também uma falta grave! Então, se ele morreu de repente, sem se confessar e
estava em “pecado mortal”, como foi parar no purgatório e não no inferno?
Podemos dizer que ele morreu em estado de “pecado mortal”? Não, porque o estaríamos
julgando e condenando. Ele deve ter recebido de Deus um tempo ainda para se arrepender.
Faltou-lhe então “expiar” os seus pecados, começando pelo Grande Purgatório.
Veja a mulher (e o homem também), a que níveis de imoralidade desceu! E a maioria acha
tudo normal, quando na verdade muitíssimas mulheres são formadas em verdadeiras escolas de
prostituição. Aos dois anos ela já é contaminada pelas músicas hediondas dos “Mamonas”; aos
cinco é ensinada pela mãe e pela vovó a dançar “boquinha da garrafa”; aos sete entra na escola
da Xuxa que ensina a como caçar homem para lhe fazer um filho; aos 13 faz um buque de fotos
e sai a cata de agência de modelos, aos 17 posa nua para a Play Boy e as suas fotos vão
apodrecer a alma de milhões de homens... O que você acha disso? Normal? O mundo podre
acha normal! Mas, é de fato hediondo! Porque muitas das que não conseguem posar nuas,
acabam com um filho nos braços, ainda quando verdadeiras crianças.
Como julgar porém esta mulher se ela foi desde pequena induzida a andar num mar de
lama? Você a condenaria? Que peso dar para a sua pena? As suas fotos pornográficas
permanecem nas revistas e mesmo depois de morta, ela ainda continuaria sendo motivo de
pecado! E ninguém jamais poderia estar no céu, sendo motivo de escândalo aqui na terra. Você
pode confirmar isso, no depoimento do Padre Vitor, acima, neste livro. Ele pegou 4 anos de
Purgatório. Que pensar então?
A resposta para isto, já vem de certa forma mencionada no Novo Catecismo, quando
trata dos agravantes e dos atenuantes de um pecado. Quem fixou estes parâmetros? Quem
então julgou Nilton? Quem pode julgar esta menina? Você? Não! Eu? Não! Certo que ela
não está livre da culpa, mas apenas Deus para conhecer o íntimo da alma de cada um.

É claro, nós também não podemos dizer simplesmente: “Nem todo aquele que morre
em estado de pecado mortal vai para o inferno”.(Porque seria também uma heresia!)
A explicação correta seria então: Nem tudo aquilo que para nós é tido hoje como
“pecado mortal”, também é julgado assim por Deus. (Só Ele conhece estes “agravantes” e
“atenuantes)
Não é, também, que Deus tenha mudado Sua santa justiça, ou “abrandado” a Sua
santa lei. O problema, é que se tornaram tantas as ocasiões de pecado para o homem de
hoje, que é quase impossível para uma pessoa qualquer, mesmo vivendo santamente,
passar alguns minutos sem pecar. E são bilhões de pecados que se cometem por dia no
mundo! A pornografia invade tudo como um verdadeiro mar de lodo. E piora tudo a cada
dia. Se até de dentro da Igreja, em seus altos escalões, tem se levantado vozes troantes em
defesa do sexo livre e da pornografia, significa que estamos na iminência de fazer entornar
o cálice da Justa Ira de Deus.
Na verdade o mundo está um verdadeiro caos. Tudo virou “normal”. O pecado virou
moda e artigo de consumo barato. E isso não existia décadas atrás, ou mesmo há séculos,
quando se estabeleceram estes parâmetros. Nós é que perdemos o “senso” e a medida do
pecado. Deus não!
O fato é que Deus, na sua Justiça perfeita, reconhece isso. O seu pensamento é Eterno
e imutável. É milimetricamente o mesmo e será sempre o mesmo. O homem é quem
mudou e tenta, hoje mais do que nunca, obstinadamente livrar-se deste Deus de Amor. E
progressivamente cai num estado de fraqueza, num “coma” espiritual profundo,
exatamente como o de Hilda. E isso exige cada vez mais orações e sacrifícios, dos poucos
que ainda rezam e se sacrificam para salvá-los.
Bem sabemos a imensidade de pecados mortais que se cometem hoje no mundo e
sabemos que milhares de pessoas, morrem hoje em toda a terra, sem receber os
sacramentos e sem poderem se preparar para outra vida. Assim, nosso entendimento
leva a imaginar que todas estas pessoas morrem eternamente. Ora, isso seria uma imensa
vitória do louco satanás. E não é!
Raciocínio simples: Como alguém poderia ser tão maluco em imaginar, que o Coração
Sacratíssimo e Amantíssimo do nosso Deus pudesse conformar-se em perder assim tantas
milhares de almas para o adversário? Que Ele, desta forma, Se submetesse a angústia suprema
da Cruz por tantas vezes? Não, essa dor seria, mesmo para um Deus, “insuportável!”
Imaginem: apenas 1% da humanidade, significaria condenar algo em torno de 60 milhões
de seres humanos ao inferno. Você daria este número de almas para o maligno?
Mas infelizmente isso é possível. É possível que sejam bilhões! Porque todos somos
livres para decidir. Deus não julga ninguém. Nós mesmo é que nos julgamos. Este
parâmetro já está dentro de nós e faz parte da liberdade dada por Deus aos homens. O
livre arbítrio, a nossa vontade, é afinal a única coisa que temos que é unicamente nosso.
Deus respeita isso! Nem Ele no-la tira ! Decidamos, pois, por Ele. Porque relaxar e perderse? Porque relaxar e sofrer tanto no Purgatório?
Assim, o que o Arcanjo São Miguel tem revelado a José de Nazaré e Maria Angelina,
é que existe este imenso “vácuo”, onde se manifesta a Eterna Misericórdia deste nosso
Deus de Amor. Existe sim um local, onde as almas dos que morrem, mesmo com alguns
pecados ditos por nós “mortais”, podem encontrar AINDA a salvação: O Grande
Purgatório. Um local (ou estado de alma) imenso e impressionante. E ao mesmo tempo
terrível. Ele se encontra exatamente as “portas do inferno” e nele, “malham” as almas que
“quase”, caíram no abismo negro do sem Deus. Porque o espaço entre o Inferno e o
Grande Purgatório é de apenas “milímetros”. Só o Amor Eterno de um Deus de Amor
para concebê-lo.
QUEM ENTÃO SE PERDE ETERNAMENTE?
Vejamos este texto de mensagem deste livro:

“O inferno, na verdade, embora ataque brutalmente, não conseguirá derrubar a Igreja.
Mas o Pastor será dolorosamente ferido! A Igreja, no entanto, será vencedora!
Satanás, vencido, levará consigo APENAS o seu séquito asqueroso, aonde o esperarão, já
sentenciados, os pastores nus que o deliciarão eternamente!”(JESUS)
Quem são estes dois tipos de infelizes? Séquito asqueroso? Pastores nus?
Quem faz parte do “séquito asqueroso”?
Os que a satanás se consagram; (quem vende a sua alma a satanás).
Os que renegam e odeiam deliberadamente a Deus, conscientes de sua ruína;
Os que duvidam de Deus ou os que abusam de Sua misericórdia;
Os que participam de rituais satânicos, cultos a satanás, magia negra e bruxarias;
Os que cometem crimes hediondos e se negam ou não tem tempo de pedir perdão;
Outros? Todos aqueles que querem se perder! E apenas Deus sabe quem são!
A todos eles porém, mesmo dada a negritude de sua alma, Deus aguarda pacientemente,
que se convertam e voltem a Ele, até o último momento de suas vidas.
“E o Senhor Deus que os julgue e corrija”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quem são os “pastores nus”?
São os que, mesmo dentro da Igreja, destroçam a fé, pregando um falso Evangelho!
São os maus pastores que, conscientes da sua ruína, deixam o rebanho se perder, porque já
não buscam mais a “ovelha perdida”, mas apenas seus prazeres pessoais;
3. São os maus pastores que, conscientes da sua ruína, entregam o rebanho ao adversário;
4. São os que nunca foram pastores nem seguidores de Jesus, mas “satélites” do maligno,
infiltrados no exército sagrado, donde tramam o já próximo assalto ao Trono de Pedro.
5. Outros? Deus sabe quem são!
A estes todos, a “rede” do Amor Divino, da infinita Misericórdia, não os ampara.
Eles, ao morrerem, partem para o vazio das trevas eternas, com tanta velocidade e, é tal o
peso hediondo de seus pecados, que não os deixa “malharem” e assim se perdem para
sempre.
Outros já, com menor peso, menos orgulho e menos ódio curvam-se, nem que seja no
último momento diante do Pai Eterno, que os aguarda, ansioso e de braços abertos, depois de
limpos e purificados. A estes, o Grande Purgatório espera, para que ali expiem suas graves
culpas.
Que Deus, pois, os julgue e corrija a todos. Que voltem todos ao Deus da vida. Só Ele,
que ditou a José de Nazaré o texto em negrito,(acima) sabe quem eles são os que se perdem
e o que fazem. Mas está sempre pronto a acolhe-los de volta, desde que caiam,
arrependidos, a Seus pés.
Que cada pastor descubra, enquanto é tempo, se realmente está nu, ou tem as mãos
cheias de almas para apresentar ao Pai. O “Livro da Luz”, que faz parte das revelações a
José, mas não deste livro, é fonte preciosa para se saber muito sobre essas “almas
sacerdotais” e sobre o tal “séquito asqueroso”. Terrível! E é por amar demais aos
sacerdotes que lhes fazemos este alerta. Não existe, segundo José, coisa mais incrível, que a
glorificação de um Sacerdote. Nem, imagino eu, coisa mais horrível que a perda eterna de
um deles. Que cada sacerdote, leia pois as mensagens que abaixo editamos e faça, cada um,
o exame minucioso da sua consciência. A ninguém de nós cabe, afinal o julgamento. Eles
próprios é que se julgarão.
Eis que ainda é tempo! Ainda há tempo! Mas pouco! Muito pouco tempo!
Assim, hoje, sabendo da iminência do grave, gravíssimo, perigo que corremos neste
mundo pecaminoso de sermos alcançados pela Divina Justiça; conhecendo as profecias
que nos mostram o abismo em que a estupidez humana está nos atirando, muitos de nós,
nos sentimos angustiados em saber que muito pouco ou quase nada, se pode fazer para
alertar as pessoas de que, morrendo de uma hora para outra, estariam correndo sério
risco de se perder para sempre.
1.
2.

O fato, é que o Coração de Deus, hoje sofre muito, na iminência do cumprimento de
todas as profecias. Se, para nós, simples e miseráveis criaturas de carne já é difícil
suportar a dor de perder tantos e tantos irmãos eternamente, imaginem então para Deus,
amor em plenitude?!
1.
2.
3.
4.
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COMPENETRE-SE, finalmente de mais algumas coisas certas sobre o Purgatório:
O Purgatório está em “desespero”, porque a humanidade e mesmo a Igreja de certa forma o
esqueceu; As almas estão de certa forma em pânico!
Quem não gosta de rezar, em vida, de pouco lhe adiantará que se reze por ele, se vier a cair
no purgatório ao morrer. (Porque se cair no inferno não adianta rezar por ninguém)
Se alguém não gosta de ir a Missa em vida, não adianta mandar rezar por ele nem mil
Missas depois de falecido, embora seja essa a maior de todas as orações; Elas não contam!
Se alguém só vai a Missa aos domingos, podendo ir muito bem durante a semana, como os
aposentados por exemplo, para eles vai diminuindo gradativamente o valor de remissão;
Conta a vontade e o amor da pessoa em assistir a santa Missa, em vida.
Se alguém, em vida, gostaria de assistir a Missa durante a semana, mas não pode ir, em
virtude de seu trabalho, mesmo não assistindo, o valor das que se lhe mandam rezar depois
da morte é significativamente aumentado;
Rezar, salva almas! Sacrificar-se salva almas! Sorrir salva almas! Mesmo só suspirar, salva
almas! Até ir ao cemitério e apenas ler os nomes dos túmulos com respeito salva almas!
Então, salve almas. Com isso, você estará salvando também a própria alma!
Você, pode até não merecer salvar-se e vir a se salvar pelas orações e sacrifícios de outros,
mas não conte com isso. É só de um só milímetro o espaço que separa o paraíso do
inferno!
Os católicos, que sabem dessas coisas (ou deveriam saber), sofrem mais duramente no
Purgatório, mas podem sair mais rápido de lá se encontrarem quem reze por eles na terra;
Pessoas de outras Igrejas, que falam de Jesus, mas não aceitam o Purgatório, também vão
para lá, mas podem passar períodos muito mais longos porque ninguém reza por eles;
Pessoas das não igrejas, também podem ir para lá. Mas se tornam verdadeiros mendigos de
graças, porque mal sabem como foram parar ali; Quem vai fazer a “ponte” deles?
A confissão é a coisa que mais tira almas do Purgatório... e do Inferno! Confesse-se! Lote
os confessionários. Pelo menos uma vez por mês e vá comungar SEMPRE santamente.
Água benta, aspergida no cemitério, ou nos locais de oração, é enorme fonte de alívio para
as Santas Almas. Mas isso não as salva. O que salva é o amor, as orações, os sacrifícios...
Até a água das rosas, oferecidas em oração a Nossa Senhora, já é fonte de alívio para elas,
mesmo não tendo ainda sido benta pelo sacerdote.
Reze pela conversão dos pecadores. Reze pela glorificação das almas. Se você tiver que
escolher entre os dois reze pelas almas. Junto de Deus, elas têm mais força que nós;
O Rosário é a maior arma contra o maligno; Pegue no seu Terço! Com ele ajudaremos o
Coração Imaculado Maria a triunfar sobre o mal. Façamos parte do exército de Maria.
As almas que recebem a graça de manifestar-se visivelmente, trazem junto seu próprio
Purgatório de sofrimento. (Ver sofrimento da alma identificada acima na pedra 36.)

Enfim, embora pessoalmente, acreditemos com toda a força do nosso entendimento, nas
revelações deste livro, jamais imaginamos que a Igreja, a curto prazo, possa vir a manifestar-se
de modo favorável a elas. Talvez até alguns sacerdotes as compreendam. Entretanto, trata-se de
uma coisa tão profunda e tão verdadeira para nós, que nos traz apenas certezas ao relatá-las.
Apenas uma paz muito grande de espírito e apenas um enorme alívio em saber que as coisas são
assim. Nada, absolutamente nada, do que aqui revelamos, atenta contra a fé. Mas esclarecerá
muito a todos os que, guiados pelo Espírito Santo, deixarem-se tocar pela graça desta revelação.
Todos, absolutamente todos, aqueles que já se anteciparam na leitura deste livro, antes já
da edição, inclusive sacerdotes, todos sem exceção, pessoas da maior espiritualidade, são
unânimes em afirmar seus sentimentos de convicção, de certeza e de verdadeiro encantamento
com esta obra de nossa Mãe Celeste! Ela o arquitetou de forma absolutamente magistral.

Quanto a mim, feito Aarão por Nossa Senhora, foi um grande alívio descobrir a resposta
para meus mais de 30 anos de busca.
Obrigado Pai celeste, por me amardes tanto! Obrigado Jesus, por me haverdes chamado
pelo nome. Obrigado Espírito Santo, por me haverdes dado a clareza e o ânimo para cumprir o
pedido da Mãezinha. Obrigado Mãe querida pela vossa confiança!
Sempre vosso, Aarão!
SALVEMOS ALMAS!
PARTE 3: AS 07 MENSAGENS:
Revelamos a seguir algumas das mensagens transmitidas pelo céu e que devem constar
deste livro. São mensagens de um conteúdo muito forte e revelam a face horrenda do nosso
tempo. Leia-as! Mas sobretudo, aplique-as a sua vida. Viva-as! Divulgue-as! JESUS pede que
divulguemos, principalmente a mensagem dos “Pastores Nus” (12/07) a quantos sacerdotes
pudermos.
DIA 19/04/1998 às 21:00 Horas ( Santa Ema)
(MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
SOBRE O FUTURO DO PAPA)
Paz!
Filhinhos! Pedro está só!
Rodeado pelas potências rebeldes, sucumbirá a qualquer momento.
Está cansado e angustiado. Rezem, rezem, rezem!
Rezem assim: Deus Todo Poderoso, livrai-nos das hostes inimigas. Dai a João Paulo II
força, para que, baseado na coragem que possui, no amor que prega e na fé que vive, possa
seguir até o fim o plano a ele determinado pela Vossa Suma Bondade. Que sejamos
submissos a ele, nosso Pastor, apesar das horas de tribulação e dor que virão.
Pai Eterno, livrai a Pedro das ciladas inimigas, para que as portas do inferno não
derrubem a Vossa Igreja!
A Igreja reviverá e Pedro será vencedor. Amém!
(- Mãe, João Paulo II será o vencedor?)
Pedro é o vencedor. Isso é, o sucessor de Pedro, que continuará pregando a doutrina
deste Santo que é João Paulo II, mas não antes das tribulações já predestinadas..
Estejam atentos. Jamais vacilem: Sigam João Paulo II e chegarão ao último Pedro...
(- Depois de três anos e meio?)
- Haverá tempo de tribulação... e só depois surgirá o novo Pedro.
(- Quando?)
- A taça transborda, pois a casa de Pedro está repleta de adeptos de satanás...os padres
sem rosto... Vês o retrato de Pedro? Pedro é Cristo. Eu sou a Mãe...os outros são os
rebeldes....
(Olhava um retrato de João Paulo II recebendo uma imagem de Nossa Senhora
Rosa Mística e ao lado dele estava um cardeal. Nossa Senhora me fez riscar o rosto do dito
cardeal)
(- Quando?)
- Pouco tempo! Eu diria até, poucos dias!
(- E tudo terminará?)
Não terminará logo! Haverão tribulações...tantas que muitos não suportarão. Será
preciso muita força e a cruz!
(- Qual cruz?)
- A cruz redentora deverá ser gravada em cada coração. Infelizmente já poucos
suportam até pequenos fardos e o PAI está preocupado pelo fato de que, quase ninguém,
aceitará cruzes mais pesadas. Rezem, rezem, rezem..
Divulguem a devoção. Apliquem o óleo aos doentes, como já vos falou o Arcanjo Rafael,
tanto os doentes do corpo quanto do espírito. E para vocês José, Maria Angelina e Hilda,
permito que usem o azeite comum. Já os vendilhões estão se aproveitando da devoção e

anunciando apenas azeite de Oliva. No Brasil a matéria prima do azeite não é o fruto da
oliveira. Por isso, usem óleo comum, com fé e o efeito será grandioso. Estou com vocês e vos
abençôo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! (....)
Amém! Amém! Amém
DIA 20/05/1998 às 5:54 horas. (São Bernardino de Sena)
(MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
SOBRE O SOFRIMENTO)
Paz!
O Sofrimento, por mais duro que seja, é dádiva de Deus. Através dele, podemos ganhar o
céu mais facilmente. Se todos os que sofrem entendessem isso, certamente milhões de Santos
povoariam os céus. Infeliz mente, ninguém aceita sofrer. O sofrimento é sempre motivo de
reclamações e de resmungos contra Deus. Os sofrimentos físicos, quase todos causados pela
própria pessoa que sofre, porque os busca em orgias ou em excessos, tanto do trabalho
quanto do lazer, do álcool, do fumo, das drogas, dos jogos, enfim, tudo o que é exagero.
Fazem de tudo para estragar o corpo tão perfeito criado por Deus. Com efeito, ninguém é
capaz de produzir coisa mais perfeita. E no entanto, não dão valor. Usam, abusam,
dilaceram-se...Se pelo menos aceitassem, entendessem, que (tudo isso) é obra deles mesmos....
Mas culpam o Pai.
Os doentes, têm na doença uma verdadeira “fonte” de salvação. Uma fonte de graças.
Bem aventurados os que sofrem!!!
Mas mais bem aventurados são, os que sofrem por amor. Não os lamuriantes! Os que
ficam apregoando os seus sofrimentos, não os aceitando, pois querem dividir com os outros.
Isso é homicídio. É réu de culpa os que procuram dividir com os outros os seus próprios
sofrimentos. É réu de culpa aquele que gosta de ser “bajulado” e sentem-se realizados
quando alguém lhes diz “coitado”. Deus, que tudo vê, e é responsável por todos e a cada um
conhece até as profundezas, sabe o melhor e está atento.
Muitas almas poderiam sair do Purgatório ou nem para lá precisariam ir, se os
sofrimentos fossem oferecidos a elas. As dores espirituais, as angústias (dos vivos), aliviam
como um bálsamo as dores dos padecentes, ou encurtam suas penas. Contudo aos que se
fazem fracos Deus não leva em conta. Só aos que sofrem com amor, com resignação, terão
parte com o Pai..” Aquele que não carrega a sua cruz, não terá parte comigo” isso Meu Filho
disse. Pois Ele conhece também o coração de cada um e vê bem dentro de cada um...
As mágoas causadas por outros devem ser esquecidas no mesmo instante (apagadas)
para o próprio bem da pessoa que magoou. Todos somos filhos do mesmo Pai e todos têm o
mesmo direito na glória eterna. Os sofrimentos causados por mágoas, oferecidos ao que
magoou, dá a ele a salvação, ou, pelo menos é um trampolim para isto.(As pessoas que
magoaram sentem com isso o nosso amor). O Pai não gosta daqueles que se vivem
lamuriando... gosta dos que oferecem suas dores...
Bem aventurados os que sofrem, disse meu Filho! E por acaso Ele reclamou?
Façam tudo por amor a Deus. Ele conhece a todos e “nenhum fio de cabelo” passa
despercebido. Sejam sensatos! Ninguém precisa saber dos vossos sofrimentos. Ninguém tem a
obrigação de partilhar os vossos sofrimentos. Não aumentem as cruzes dos outros.
Carreguem suas cruzes do tamanho que o Pai as deu.
Observem o Meu Pedro (João Paulo II). Seus sofrimentos físicos ou espirituais abarcam
o mundo. Hoje ele carrega o mundo nas costas, embora ancião...mas já o viram reclamar? E
sofre tanto quanto os sofrimentos descritos nesta última oração(das 15 orações). Amém!
Os grandes Santos, foram os que sofreram muito e jamais reclamaram. Levaram os seus
sofrimentos ao extremo e os entregaram a Deus. Meu Filho sofreu calado...e o mundo pode
ser salvo por causa Dele. Ele pede a cada um, tal ato de bravura e amor.. Fazei isto em
Minha memória ! Amém!
Eu vos abençôo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Não dêem ouvidos aos demônios. Amém!
(- Mãe, quem sofre, deve se conformar?)

- Este é o sofrimento de Pedro tal é qual..(Ao da 15ª oração que estávamos rezando)
... Deus fez o homem para ser feliz! O sofrimento é casado pelo próprio homem.
No caso de João Paulo II o mundo o carrega de dores. Ai do mundo...ai dos que fazem
os outros sofrer... Mas podeis pedir a cura dos vossos sofrimentos. Peçam ao PAI, de coração
contrito e, sobretudo, apresentem a Ele vossos propósitos e a razão. Qual o motivo pelo qual
pedem a cura?
Rezem por Pedro, Sempre! Amém! Amém!
DIA 12/07/1998 às 6:15 horas. (São João Gualberto – Abade)
MENSAGEM DO SACRATÍSSIMO CORAÇÃO DE JESUS.
OS PASTORES NUS)
Paz!
Eis que estou chegando!
Como está a Minha Igreja? Como está o Meu rebanho? Como estão os Meus pastores?
Eis que Venho e trago o Meu Julgamento e Veredicto: Ai dos dispersos! Ai dos maus
pastores!
Colocarei Pedro em primeiro plano e, os maus pastores no alto do patíbulo! Pedro
chamará os seus fiéis seguidores: Poucos o acompanharão! Eles seguirão o Cordeiro e
gozarão das delícias em plenitude! Os outros se postarão nus, diante das ovelhas! Serão
observados, de alto a baixo! As ovelhas os atirarão aos lobos, que os devorarão pedaço a
pedaço!!!
Ai dos sacerdotes que permitiram a dispersão do rebanho! Ai dos indiferentes, dos
apostatas, dos hipócritas...Serão devorados! Ai dos que escandalizaram...Seus pedaços
rolarão pelas encostas e serão consumidos pelos chacais...
As ovelhas inocentes clamam por justiça: Estivemos com fome e não nos saciastes com o
Pão do Céu! Com sede e não nos saciastes com o Sangue Eterno! Queríamos Amor e nos
mostrastes vida depravada, perversa, indiferente... Não permitimos, agora, que participeis da
Eterna Felicidade! Idem aos lobos!
Muitas ovelhas, filhos, estão a procura de paz! A procura de aprisco seguro, onde haja
amor, solidariedade, concórdia, paz, felicidade... Estão famintas e sedentas disto e procuram
por todos os lados! Não encontrando em seu aprisco, procuram os que tudo isso prometem e
seguem “mancando” aqueles passos. Não são culpadas disto! Ai, pois, dos pastores que isso
permitiram! Serão réus da cólera Divina! Estes maus pastores, pagarão com a Vida Eterna.
Ficarão eternamente “mortos” na “vida eterna”! É isto mesmo, serão “mortos”, que
contemplarão
eternamente o “gozo” eterno, onde jamais poderão ir. Suas dores serão
terríveis! Serão julgados por suas próprias ovelhas que lá os atirarão!
Rezem pois, filhos! Não cessem de rezar para que os pastores todos se convertam e se
agrupem ao redor de João Paulo II: o ÚNICO pastor, para o ÚNICO rebanho!
O inferno, na verdade, embora ataque brutalmente não conseguirá derrubar a Igreja.
Mas o Pastor será dolorosamente ferido! A Igreja, no entanto, será vencedora!
Satanás, vencido, levará consigo apenas seu séquito asqueroso, aonde o esperarão, já
sentenciados, os pastores nus que o deliciarão eternamente!
Rezem! Rezem! Rezem! Tudo isso está próximo! Muito próximo! Estejam atentos! Os
“sinais” já estão a volta!
Eu clamo a todos os Meus verdadeiros filhos: Alimentai-vos de Meu Corpo e Sangue,
para obterdes a vida eterna! Alimentai-vos de Meu Corpo e Sangue, enquanto ainda o tendes
convosco! (entre vós). E resta pouco tempo! Muito pouco tempo!
Eu, Jesus, vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém!
Segurem-se à Minha Mãe: Ela detém o poder, por obra do Espírito Santo e vos tem
palavras de Amor e ternura! Vos ama, acima de todas as criações de Deus! Vos quer num só
rebanho, para a Glória Eterna! Sigam-na! Escutem-na! Amem-na!
Amém!

(Sacerdote amigo! Não despreze esta mensagem. Muitos tem lutado para te destruir. Não
deixe que te façam perder eternamente. A tua responsabilidade é do tamanho de teu rebanho.
Não deixe que as ovelhas te julguem amanhã... quando já for tarde. Ouça Jesus!)
DIA 15/07/98 às 20:20 horas. (São Boaventura - Bispo e Doutor)
(MENSAGEM DE MARIA, MÃE DO UNIVERSO
SOBRE JESUS, SEU FILHO)
Paz!
Filhinhos, estou aqui! Deus conhece cada coração e conhece cada angústia, cada
tristeza, cada pedido! Ele vê tudo e tudo planeja.
Quero, filhinhos, pedir a vocês: Sejam sempre submissos a Ele em tudo.
Amem-nO! Amem-nO! Amem-nO!
Deixem tudo por conta Dele, pois sabe o que é melhor para todos!
Rezem! Rezem! Rezem!
Confiem sempre em Mim! Eu coloco aos pés do Pai todos os pedidos e todas as vossas
lágrimas! Não tenham medo!
Sigam os passos de Meu Filho: Não são fáceis, mas são os únicos que vos levam a casa
paterna. Ajudem Meu Filho a levar a Cruz: Ele a carrega por vós! Ainda hoje a carrega por
vós! De fato, como outrora, existem hoje os que O crucificam diariamente! Ele que é só
Amor! Que viveu o Amor! Que pregou o Amor à toda a humanidade! Ele que ainda hoje
continua pregando o Amor, está sendo, neste momento, ultrajado, esbofeteado, pisado,
pregado e morto...
Ele é Meu Filho, sabem? Quem tem maior dor que Eu?
Meu Filho é entregue a morte pelos próprios irmãos!
Ele é Meu Filho, sabem? Existe maior dor que a Minha?
Filhinhos: Ajudem Meu Filho! Amem-nO! Sigam Seus Passos, que são de Amor a toda
prova! Enxuguem, filhinhos, um pouco as Minhas lágrimas! Eu vos acompanharei sempre,
em todos os momentos de vossas vidas! Eu sempre estou convosco! Vivam ardorosamente o
Amor de Meu Filho: O Amor que Ele vos ensinou! Não olhem para trás! Não se lamentem de
nada!
Olhem, filhos, as Minhas lágrimas! Olhem, filhinhos, o Sangue de Meu Filho!
Sigam Seus Passos e façam tudo o que ELE vos mandou fazer: Bebei e comei o Seu
Corpo e o Seu Sangue. Fazei isto em memória Dele! Doem vossas vidas! Isto, em memória
Dele!
Vêem Minhas lágrimas? Choro também por vós, porque Eu vos amo acima de qualquer
coisa e quero vos abraçar, aqui, no céu e por toda a eternidade! Amém?
Continuem rezando! Não esmoreçam! Não desanimem! Não dêem tréguas a satanás,
que vos tem de tocaia, esperando qualquer pequeno deslize, um pequenino deslize apenas!
Não temais contudo: Agarrem-se a Mim! Eu estou predestinada a esmagá-lo para sempre!
Eu, Maria, Mãe do Universo, vos abençôo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo, Amém! Fiquem sempre alertas! Rezem, rezem, rezem!
Amém! Amém! Amém!
DIA 19/07/1998 às 5:40 horas ( Santo Arsênio – Eremita)
(MENSAGEM DO ARCANJO SÃO MIGUEL
PARAÍSO E REENCARNAÇÃO)
Paz!
Meus filhinhos*: Deus criou o mundo para Sua delícia e, nele, também queria morar.
De Si próprio criou o homem! De fato, o homem, essência de Deus, imagem e semelhança
Dele, é espírito Dele. O homem forma, em Deus, um só!
Colocou o homem no Paraíso, para que comandasse todos os outros seres viventes:
todos os outros seres viventes seriam subordinados ao homem! E o Universo todo seria uma
coisa só, harmonioso, puro, límpido...à Imagem do Criador!
O homem, foi criado transparente e nada lhe seria escondido, pois era um só, em Deus!

Pecou! Pecou por causa da inveja do inimigo. Brutal inveja, por esta criação de Deus!
Esta criação, obra prima de Deus, seria superior e ele, satanás, em inteligência, poder e
glória...
E satanás incutiu no homem a idéia de ser maior do que Deus...
Deus expulsou o homem do Paraíso! Velou ao homem sua face! Deu ao homem a
máscara da terra, a humanidade, tirando-lhe o “divino”! Expulsou-o de Seu convívio.
Deus estava ferido! Um pedaço Dele havia se submetido ao demônio. Deus sofria...
Castigou o homem colocando sobre ele um véu, que não lhe permite ter a mesma
inteligência de antes! Colocou um véu, para que o homem não pudesse mais conhecer os
planos de Deus. A inteligência lhe foi reduzida ou velada! E o homem, qual cego, começava a
vagar pela terra, perdido, errante, inconsolado...sem ver a Deus!
Perdeu o privilégio de ver e conviver com a Trindade, de criar mundos, isto é, de
participar, com o Pai, no planejamento deles. Perdeu o Paraíso, porque perdeu a Terra!
A mulher te esmagará – disse Deus ao demônio – porque concebeu, naquele momento, a
idéia de criar a Nova Mulher, para colocar, de novo, o mundo ao Seu redor....Deus queria o
mundo como o criou: Paraíso...caminhando passo a passo com ele.
E criou a Nova Mulher!...
O homem ainda está mascarado e só aos que arranca a máscara, Deus permite vê-lO e
também às Suas Obras. Só estes, devem participar de Suas Obras, pois a estes, Deus devolve
os 100% de inteligência. O que faria o homem, se desde o início de sua criação usasse os seus
100%?
Mundos novos... Incríveis... Deslumbrantes!... Mas preferiu fechar-se em si próprio... e
hoje se arrasta na escuridão. Precisa de Deus. E nos momentos angustiantes a Ele
recorre...Deus ainda o atende! Mas Deus foi muito ferido!
Mesmo assim, prometeu resgatar a humanidade, pois “precisa” do homem, uma vez que
se trata de Si Próprio. O homem e Deus, formam um só! O homem, é como um complemento
de Deus assim como todo o Universo. O homem, é no entanto, hoje, a ferida mais dolorosa
desta unidade!...
O Amor de Deus, no entanto, criou a Nova Mulher, na esperança da reconciliação, da
nova unidade. A Mulher luta, se debate mas é-Lhe muito difícil! O homem está cego!
Fechou-se inescrupulosamente em si próprio..
A Mulher esmagará a serpente!...
Quando isto acontecer, o homem pensará 100%! Deixará cair a máscara e tudo poderá
ver e sentir. E verá a sua miséria, o seu erro, a sua desgraça, sua teimosia, sua arrogância...
Não haverá mais tempo! E só os aliados de Deus, aqueles que jamais O traíram, viverão
a eternidade pura, santa, plena, como Deus a havia concebido. Viverão com Deus, como quis
e voltarão a fazer parte de Deus... Aos outros... a escuridão eterna!
Filhinhos, convertei-vos! Vejam os sinais que indicam o tempo desta mudança! Deus
Misericordioso, apesar de tudo, ainda AVISA às suas criaturas, do “tempo” próximo. Ainda
há tempo! Convertei-vos e voltai-vos ao Deus da Vida!...
Não há chance de retornar à terra, para saldar alguma dívida. O homem morre apenas
uma vez! E para sempre verá, o Céu Eterno...ou a escuridão permanente.
Muitos, a maioria, passarão por uma purificação (no Purgatório), pois na Casa do Pai
não se entra sujo. Toda sujeira será deixada para trás!
Não acreditem na volta do homem a terra, após a morte, reencarnado, para expiação dos
seus pecados, porque há uma só morte...e para toda a eternidade.
E se Deus permitisse a volta à terra, certamente diria ao reencarnado, do porque veio a
segunda vez, não o deixando novamente velado. Com efeito, onde estaria a Misericórdia de
Deus, se mandasse um filho de volta para expiar seus pecados e não lhe disse quais pecados
deveria expiar? Ficaria o filho novamente errante, misturado ao mundo, pecando e
caindo...Não seria misericórdia, mas castigo brutal! Vingança cruel!
Ora, Deus é Amor! A cada um dá a chance de salvação e conversão nesta vida, para
depois gozar as delícias com o Pai, o Filho, com o Espírito Santo e com tudo o que existe no
céu, na terra, no Universo....em harmonia total...num gozo sem limites!...

Deus criou o homem transparente. E o verdadeiro homem, voltará a ser transparente!
Transparente como Deus e O acompanhará eternamente!..
O homem “carne”, se perderá eternamente. Porque assim ele mesmo o quis!
Deus, no entanto, espera ansiosamente a volta de todos...e Sua Mãe percorre toda a
terra, juntamente com Seus anjos e santos, para tentar resgatar o máximo desta humanidade,
tão dura, tão irresponsável. Até aos traidores, Deus se faz benevolente, concedendo também a
eles, o perdão e a misericórdia!
Amem à Mãe! Sigam Seus ensinamentos!...Adorem a Deus, em todos os momentos de
vossas vidas. Vivam a Deus, em todas as células do vosso corpo e de toda a vossa alma. Verão
a Deus...
Eu, o Arcanjo Miguel, acompanho a Deus em todos os seus projetos!...
Eu, Miguel, vos acompanho! Amém?
Sigam os passos o Homem Jesus: O Deus Trino!
Sigam Maria, a inimiga mortal do inferno!
Sigam-me! Amém?
A benção de Deus Todo Poderoso vos cobre em todos os lugares. E o Amor Dele
também!
Amém! Amém! Amém! Rezem! Rezem! Rezem!
Muitas almas, milhares, já rezam por vocês, pois foram glorificadas através de
vocês...Amém?
Rezem! Rezem! Rezem! Amém! Amém! Amém!
(* São Miguel pediu ao casal, logo nas primeiras mensagens, chamá-los de “filhos”, por
causa da grande proteção e do carinho especial que ele lhes devota)
DIA 03/08/1998 às 5:25 horas. (Santa Lídia)
AOS SACERDOTES
Paz!
Filhinhos! Obrigado por estardes novamente aqui aos meus pés. Compreendo vossa
fraqueza e vosso cansaço mas peço-vos que vos esforceis sempre, pois, aqui aos meus pés, e
principalmente aos pés de Meu Filho Jesus, encontrareis sempre as forças necessárias para o
combate. Rezai sempre para que, em nenhum momento de vossas vidas, haja oportunidade de
serdes ludibriados pelo inimigo. Ele é asqueroso e, sobretudo, inteligentíssimo e está
constantemente armando ciladas para vos confundir e vos arrebatar. Contudo, nada temei!
Rezai! Rezai! Rezai!
Rezai pelos apóstolos da Igreja, os sacerdotes, hoje tão escassos, tão incompreendidos, tão
frágeis! Os sacerdotes estão hoje marginalizados! O inimigo conseguiu quase exterminá-los!
Meu Filho sofre muito com isto, pois sabe que a culpa não cabe somente aos sacerdotes e
sim, à grande campanha desencadeada em todo o mundo contra eles desde há muito tempo.
Poucos perseveram e estes porque protegidos por Mim, pois Me procuram constantemente! A
maioria porém, não Me procura e cai ruidosamente envolvida pela luxúria, ganância e pelos
prazeres em geral, deste mundo tão corrupto! Rezai pelos sacerdotes! Rezai! Rezai! Rezai!
Precisamos de mais sacerdotes, mas sacerdotes santos, pois as ovelhas se dispersam
assustadoramente, confusas e sem rumo... Jovens, sigam o sacerdócio! Lutem em defesa
dele! Formem vosso batalhão de fé, de amor, em defesa dos padres. Cuidado, no entanto,
para não se deixarem enganar por muitos deles. Rezem e lutem com vossos corações sempre
voltados ao Coração de Jesus e ao Meu Coração, onde buscarão forças e orientações
necessárias e corretas, que vos levarão ao caminho certo. Não tenham medo! Porque com a
Minha companhia, conseguirão serem puros, santos e batalhadores do Reino. O Reino está
próximo! Muito próximo! Mas precisa ainda de santos sacerdotes, de jovens puros, que
seguem tal caminho. Rezem!
Eu, Maria, vossa Mãe e Mãe de Israel, vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
O VALOR DO SACERDÓCIO(Hugo Wast – Romancista Mexicano)

(O presente artigo, foi lido na noite de 5ª Feira Santa na paróquia de V, lem-brando a
instituição do sacerdócio por Jesus. Dada a importância desta criatura ímpar, Nossa
Senhora pediu que fosse anexado ao livro.A primeira parte desta mensagem foi extraída
do livro “Salve-se Quem Quiser”, indicado no final.)
Quando se pensa, que nem a Virgem Santíssima pode fazer o que um sacer-dote faz...
Quando se pensa... que nem os anjos, nem os arcanjos, nem Miguel, nem Gabriel, nem
Rafael nem príncipe algum dos que venceram Lucifer pode fazer o que um sacerdote faz..
Quando se pensa... que Nosso Senhor Jesus Cristo, na última Ceia, realizou um milagre
maior que a criação do Universo, com todos os seus esplendores, ao transformar o pão e o
vinho em Seu Corpo e Seu Sangue para alimentar o pecador e que este prodígio, diante do
qual se ajoelham os anjos e os homens... e o sacerdote é capaz de repeti-lo todos os dias;
Quando se pensa.. no outro milagre, que somente o sacerdote é capaz de realizar: perdoar
pecados pois o que ele liga no fundo de seu humilde confessionário, Deus, obrigado por Sua
própria Palavra o liga no Céu e o que ele desliga no mesmo instante o desliga Deus;
Quando se pensa... que o mundo morreria da pior fome se chegasse a lhe faltar esse
pouquinho de pão e esse pouquinho de vinho;
Quando se pensa... que isso pode acontecer porque estão faltando vocações sacerdotais; e
que quando isso acontecer se estremecerão os céus e se romperá a terra como se a mão de
Deus tivesse deixado de sustentá-la; e as pessoas gritarão de fome e angústia e pedirão este
Pão e não haverá quem o dê; e lhes pedirão a absolvição de suas culpas e não haverá quem
as absolva; e assim morrerão com os olhos abertos no maior dos espantos...
Quando se pensa... que um sacerdote é mais necessário que um presidente, mais que um
militar, mais que um banqueiro, mais do que um médico e mais que um professor, porque ele
pode substituir a todos e ninguém pode substitui-lo...
Quando se pensa... que um sacerdote, quando celebra no altar tem mais dignidade que um
Rei; que ele não á apenas um símbolo, nem sequer um embaixador de Cristo, mas é o próprio
Cristo quem está ali, repetindo o maior milagre de Deus...
Quando se pensa NISSO TUDO, compreende-se, o quanto se deve amar os sacerdotes,
respeitá-los, fomentar as vocações, custear os estudos dos semi-naristas e manter os
seminários e noviciados..
Porque este homem, o sacerdote, durante a hora em que celebra diaria-mente, é muito
mais importante que todas as celebridades da terra juntas e que todos os Santos do Céu,
pois é Cristo mesmo, sacrificando Seu Corpo e Seu Sangue, para alimentar o mundo, as
almas!(Fim)

Ame pois o seu sacerdote! Reze por ele! Tua oração fará dele o santo que a Igreja
precisa!

Jesus, o Sumo e Eterno Sacerdote, agradece! Maria agradece! O
Pai Eterno agradece!
NÓS PORÉM NOS OBRIGAMOS A ACRESCENTAR: Tu és tudo isto e muito mais! Mas
lembra-te sacerdote amigo!
01. Tu fostes feito Cristo, por Cristo, para viver com Cristo e em Cristo e apenas para Cristo;.

02. Ser Cristo, é Consagrar!(Lc 22,19) É perdoar!(Jo 20,23) É abençoar!(Lc 24,30) É zelar
pelas ALMAS;(Jo 21, 15-17)
03. Ser Cristo não é administrar bens materiais, mas zelar pelos bens espirituais;(I Cor 14,1)
04. Ser Cristo não significa intensa atividade social, mas intensa atividade espiritual;(Gal
5,16-18)
05. Ser Cristo não é matar só a fome do corpo, mas principalmente a fome da alma com a
Eucaristia e a Palavra;(Jo 4,13-14)
06. Ser Cristo não é ser o assistente social do bairro, mas o condutor e guia espiritual da
paróquia;(Jo 21,17)
07. Ser Cristo não é guiar para o lote de terra, mas conduzir para a morada eterna;(Jo
18,36)(Mt 6,19-20)
08. Ser Cristo não é só curar feridas do corpo, mas antes perdoar sarando as feridas da
alma;(Lc 5,23)
09. Ser Cristo não é estar nas periferias, mas ao redor do sacrário pois o teu coração deve
estar dentro dele;(Jo 15,19-20)
10. Ser Cristo não é dar grandes discursos, mas sermões plenos da Palavra Eterna...(Mt 5,111)
11. Ser Cristo não é dar só a vida pelos homens, mas principalmente dar a vida pelas
almas.(Jo 10,11-17)
12. Para ser CRISTO, deves firmar-te em Cristo, nos dois pilares: Maria e Eucaristia. Eles
sustentarão a Igreja... e você!
PORQUE enquanto fores apenas um bom administrador de bens, socialmente ativo,
matares só a fome dos estômagos, fores até um grande assistente social e deres terra a
todos (embora possas fazê-lo) e falares ainda grandes discursos nos “gritos da terra”... mas
estiveres longe do sacrário...
ENQUANTO ISSO, satanás cuidará das tuas ovelhas; mante-las-á longe da Eucaristia e as
alimentará do seu esterco; mante-las-á longe do teu confessionário ressecando as suas almas;
guia-las-á para o caminho do erro e das seitas pelo erro da Palavra e enquanto ele aplaude os
teus grandes discursos vazios de conteúdo para a eternidade, ainda arrumará para as tuas almas
um bonito lote.. na “terra” dele;
POIS o PAI não te pedirá contas, nem do caixa da Paróquia, nem das festas e reuniões em
que foste ou programaste, nem da tua grande eloquência nos discursos, nem das cestas básicas
que distribuíste, nem das casas e lotes que fizeste conseguir.(Embora possas fazer isso
também).Isso é irrelevante, pois se estes foram poucos, Ele te compreenderá, Ele te perdoará!
Porque afinal, “pobres, sempre os tereis em vosso meio”.(Jo 12,8)
AGORA, se UMA SÓ ALMA do teu rebanho buscar outras seitas e não fores atrás, se uma
só ovelha se desgarrar e não a buscares, se não tratares das almas feridas nem zelares pelas
almas sãs... (Zc 11,16) E, pior, ai de ti se fores causa de juízo ou de condenação de uma só
delas!
Então..... QUE o Senhor Deus seja o teu juiz!
De fato, na glória, o mais alto céu está reservado aos sacerdotes SANTOS.
No purgatório o pior dele é para os sacerdotes mais RELAPSOS. No inferno, o lugar
mais tenebroso dele, é para os que TRAIREM a Cristo.
SACERDOTE AMIGO, por favor lhe pedimos: Faça agora um exame de consciência.
Apenas um SIM, já põe sua alma a perigo! Na 1ª parte da frase, está o seu erro e na 2ª, a
resposta que o “mentiroso” ensina a dar:
( )Não critica jamais as modas indecentes / é bonito! é para ver!
( )Aceita presentes de ricos consagrados a satanás / nunca os critique!
( )Afastou-se do confessionário / Deus é só perdão e não justiça!
( )Vive longe do sacrário / não acredite na tal de presença viva de Jesus!

( )Envolve-se apenas na parte social da sua paróquia / os pobres precisam!
( )Envolve-se ocultamente com mulheres / critique abertamente o celibato!
( )Não reza a missa todos os dias / uma vez por semana está de bom tamanho!
( )Foge do terço como o diabo / chame de velhas carolas os que o rezam!
( )Não tem uma grande devoção a Maria / apenas Jesus lhe basta!
( )Não se confessa mensalmente / a igreja pede só uma vez por ano!

( )Não faz a liturgia das horas / são orações muito chatas e repetitivas!
( )Envolve-se em brigas de sem terra / abaixo os ricos!
( )Envolve-se em política partidária / Jesus errou não sendo político!
( )Tira longas férias da oração / um Pai Nosso por dia chega!
( )Faz apenas o que o mundo gosta de fazer / tenha vida em abundância!
( )Só ouve o que o mundo gosta de ouvir / Abaixo ao sacro! Viva o mundano!
( )Não faz 1 hora de adoração diária ao Santíssimo / novela, é bem melhor!
( )Não reza o Rosário todos os dias / Deus não gosta de repetição!
( )Nunca pensa em usar batina / isso é coisa de padre quadrado!
( )Não fala jamais em pecado / isso traumatiza as pessoas!
( )Jamais fala em inferno / diz que ele não existe! Deus é só perdão!
( )Nunca menciona o purgatório / isso não está dito na Bíblia!
( )Vai a praia de sunga divertir-se / Jesus também estava no meio do povo!
( )Não faz nenhum dia de jejum na semana /Deus não quer sacrifício; só ação!
( )Não tira nada de si para os outros / o povo que ajude! Eu já ganho pouco!
Caro Sacerdote: Precisamos muito de você!
Nós somos “eternamente responsáveis” por você sacerdote. Mas é preciso que você faça a sua parte. Nossa oração,
depois das santas almas, é voltada grandemente para os sacerdotes. Nós vamos continuar rezando, fazendo sacri-fícios e
reparando por você. Mas não podemos salvá-lo sozinho! Se você insiste em continuar dizendo SIM a qualquer um destes
itens acima, que Deus seja o seu juíz!

A você leitor, que também leu o teste nós imploramos: reze com toda a força de seu
coração para cada sacerdote que você conhece e que responde sim a qualquer dos itens
acima. Só a sua oração pode salvá-lo! Já a sua crítica, seja velada ou ostensiva, só piorará
as coisas. Deixe o juízo para Deus!
REZEMOS PELOS SACERDOTES:
São Miguel ensinou assim:
Deus Pai Todo Poderoso, coloca em minha alma a chama ardente do desejo de rezar
sempre pelos sacerdotes, Teus filhos prediletos, para que eu possa também, ser instrumento
para a salvação de muitos deles. Obrigado Pai, por tão grande misericórdia e imenso AMOR
! Amém!

1)
2)
3)
4)
5)

ORAÇÃO PELOS SACERDOTES (Reza-se com o terço)
(A ser rezado nas primeiras Segundas-Feiras de cada mês)
Inicia-se: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Unidos ao nosso Pastor João Paulo II, rezemos o Credo: Creio em Deus..
Ao Deus Trindade, pedimos força ao Papa João Paulo II na direção da Igreja! (Rezar
um Pai Nosso...)
Com Maria, pedimos ao Pai, muitas e Santas vocações! (Ave-Maria...)
Com Maria, pedimos a Jesus, padres abnegados e coerentes com a sublime vocação.
(Ave Maria...)
Com Maria, pedimos ao Espírito Santo, a Luz verdadeira, a todos os padres, para
juntos lutarem nos caminhos da salvação! (Ave-Maria...)

6) Antes da 1ª dezena rezar esta oração: Ser sacerdote é estar revestido de poderes tal qual
Jesus – Ó Pai Eterno, precisamos de sacerdotes leais e puros como Vosso Filho os
instruiu. Olhai para nós e enviai muitos e bons operários! (Glória ao Pai – Pai Nosso e
a seguir...)
a) Nas 10 contas pequenas rezar: Tu és sacerdote para sempre!
b) Todos respondem : Segundo a ordem de Melquisedéc
1) Antes da 2ª dezena rezar esta oração: Ser sacerdote é estar revestido de poderes tal qual
Jesus – Ó Jesus, que na Quinta-Feira Santa mandastes os sacerdotes à missão
perpétua, fazei com que cumpram fielmente a Vossa ordem, para que todo o rebanho
se santifique, para a Glória do Deus Trindade! (Glória ao Pai – Pai Nosso e a seguir...)
2) Antes da 3ª dezena rezar esta oração: Ser sacerdote é estar revestido de poderes tal qual
Jesus – Ó Deus Espírito Santo, enchei corações e almas sacerdotais com Vosso Amor,
para que difundam com fé as coisas do Reino Celestial! (Glória ao Pai – Pai Nosso e a
seguir..)
3) Antes da 4ª dezena rezar esta oração: Ser sacerdote é estar revestido de poderes tal qual
Jesus – Ó Maria, Mãe da Igreja, ajude-nos na intercessão junto ao Deus Trino e
Eterno, para a busca de novas e santas vocações, para que o Reino cresça mais e o
rebanho finalmente caminhe uma só estrada. (Glória ao Pai – Pai Nosso e a seguir...)
4) Antes da 5ª dezena rezar esta oração: Ser sacerdote é estar revestido de poderes tal qual
Jesus – Ó Deus, Uno e Trino, pedimos proteção ao nosso Papa João Paulo II, para que
continue dirigindo com coragem e fé o Rebanho Santo e para que todas as ovelhas se
unam em torno deste Pastor tão Santo. (Rezar as 10 invocações – depois Glória ao
Pai...)
Encerrar com a “Salve Rainha”....!
FINAL
Estas são as mensagens pedidas por Nossa Senhora para esta edição. Existem muitas outras
e também fortes como estas. A maioria delas, porém, referem-se às almas do Purgatório.
Constam depoimentos de almas que lá se encontram, explicando o que sofrem e qual o
motivo que as levou a expiar tão fortemente. São revelações estarrecedoras. Ficam estas, porém
, para outra edição oportuna, conforme já o prevêem algumas mensagens mais recentes.
Importante mesmo é que cada um de nós se compenetre da necessidade de ajudar,
AGORA, o Purgatório, para que DEPOIS, nos momentos de angústia e tribulação, as almas
todas santificadas e junto de Deus, tenham toda a força necessária para ajudar a terra.
Porque, fatalmente, se cumprirá a profecia de Isaías em 65, 17-18: “Eis que EU faço
novas, todas as coisas e das coisas passadas, já NÃO TERÃO LEMBRANÇAS , nem nunca
mais tornarão ao pensamento..”. Quem lembrará então, de rezar pelos padecentes? Segundo
mensagem de 23/09/1998, o Arcanjo São Miguel confirma que estas almas ficarão ali
padecendo “até o fim do mundo”. Eis porque é tão necessário rezar por elas AGORA!
Compenetre-se pois das forças das 15 Orações que a seguir editamos. Salve a sua alma,
salvando junto a sua casa. Salve a sua alma, a de sua casa e a de mais milhares de pessoas
tomando a si a responsabilidade de rezar, pelos próximos 365 dias, diariamente, todas elas. Que
são, enfim, 40 minutos diários de um ano de sua vida, em relação a uma eternidade junto com
Deus? Segundo São Miguel, apenas as orações de José e Maria Angelina salvaram 40 mil almas
no primeiro ano. Dona Hilda salvou suas 45 mais 1.371 almas. Não é maravilhoso? Então, não
espere! Comece hoje!
Lembre-se: Estas Orações e os méritos a ela concedidos, são APROVADOS pela Igreja e
portanto dignos de fé. O Papa Pio IX, as aprovou e seu decreto é irrevogável.
Reze! O Purgatório clama por nós!
Reze! O Céu festeja a cada justo que lá entra, por graça concedida às suas preces!
Reze! Cada alma que entra no céu pela sua intercessão, passa a interceder por você junto a
DEUS e ser-lhe-á eternamente grata! Some pois, rezando daqui, uma legião de amigos no céu!
Mãe! Reze as 15 Orações, que seguem abaixo, pelos seus filhos! Salve sua família!
Pai! Você é eternamente responsável pela salvação de toda a sua família! Reze-as!

Família! Reze unida as 15 Orações e ajude a libertar o Purgatório!
LEMBRE-SE: A Misericórdia de Deus, é feita para esta vida... Busque-a enquanto é
tempo!
... a Justiça de Deus é feita para a outra vida...Não queira ser alvo dela!

AS 15 ORAÇÕES
(REVELADAS POR JESUS À SANTA BRÍGIDA NA IGREJA DE SÃO PAULO EM
ROMA)
Estas orações foram APROVADAS pelo PAPA PIO IX em 31/05/1862, que as reconheceu
como autênticas e de grande proveito para as almas.

VEJA AS PROMESSAS DE JESUS
Como já há muito tempo Santa Brígida desejasse saber o número de golpes que Jesus
levara durante a Paixão, certo dia Ele lhe apareceu dizendo:
“Recebi em todo o Meu Corpo 5.480 golpes. Se desejais honras as chagas que eles ME
produziram, mediante uma veneração particular, deveis recitar 15 Pai Nossos e 15 Ave-Marias,
acrescentando as seguintes orações, durante um ano inteiro; quando o ano terminar, tereis
prestado homenagem a cada uma das Minhas Chagas. Quem recitar estas oração durante um
ano inteiro conseguirá livrar do Purgatório 15 almas de sua família, 15 justos também de sua
linhagem serão conservados em graça e 15 pecadores de sua família serão convertidos.
A pessoa que as recitar será elevada ao mais eminente grau de perfeição e 15 dias antes
da sua morte Eu lhe darei meu Precioso Corpo, para que ela seja livre da fome eterna. Eu lhe
darei também de beber o Meu Precioso Sangue, afim de que não padeça sede eternamente e 15
dias antes da morte ela experimentará uma profunda contrição de todos os seus pecados e um
perfeito conhecimento deles. Diante dela colocarei o sinal da Minha Cruz vitoriosa como
socorro e defesa contra os embustes dos seus inimigos.
Antes da sua morte, Eu virei em companhia de Minha muito cara e bem amada Mãe, para
receber a sua alma e conduzi-la às alegrias eternas. E tendo-a levado até lá, Eu lhe darei a
beber um trago singular da fonte da Minha Divindade, o que não farei, absolutamente, a outros
que não tenham recitado as Minhas Orações.
Aquele que disser estas Orações pode estar seguro de ser associado ao supremo coro dos
Anjos e todo aquele que as ensinar a alguém, terá assegurado para sempre sua felicidade e
seus méritos. Sim, eles serão estáveis e durarão perpetuamente.
No lugar onde se encontrarem e onde forem recitadas essas Orações, Deus estará também
presente com as Suas Graças”.
Todos esses privilégios foram prometidos a Santa Brígida por Nosso Senhor Crucificado
com a condição de que as orações fossem recitadas diariamente. São, igualmente, prometidas a
todos os que as recitarem, devotamente, durante um ano inteiro.
PERGUNTA : É necessário recitá-las sem interrupção?
RESPOSTA : Faltar o menos possível. Todavia devemos recuperá-las, se por força maior
não as pudermos rezar em um dia. Devemos recitá-las 365 vezes dentro de um ano, com
devoção, esforçando-nos para penetrar no sentido profundo das palavras que vamos
pronunciando.
OBS:
1. É bom rezar sempre a intenção antes de cada oração:
2. Não precisa ler este cabeçalho com as promessas de Jesus todos os dias;
3. É preciso rezar todas as orações a cada dia, durante um ano inteiro.
4. Se a pessoa vier a falecer durante este período, o mérito lhe será conferido;
5. Nunca tenha medo que algo lhe acontecerá de mal se você as rezar, porque o carisma de
José e Angelina é muito raro e talvez único no mundo;
6. As intenções indicadas antes de cada uma das orações são de Nossa Senhora.

REZE ASSIM:
Comece, sempre, com o Sinal da Cruz! + + +
Faça uma oração inicial ao Espírito Santo e depois diga:
1ª ORAÇÃO: Pelos Sacerdotes, freiras e religiosos militantes!
Reze agora um Pai Nosso..... E depois uma Ave-Maria... (E a seguir...)
Ó JESUS CRISTO, doçura eterna para aqueles que vos amam, alegria que ultrapassa toda
a alegria e todo o desejo, esperança de salvação dos pecadores, que declarastes não terdes maior
contentamento do que estar entre os homens, até o ponto de assumir a nossa natureza, na
plenitude dos tempos, por amor deles. Lembrai-Vos dos sofrimentos, desde o primeiro instante
da Vossa Conceição e sobretudo durante a Vossa Santa Paixão, assim como havia sido
decretado e estabelecido desde toda a eternidade na mente divina. Lembrai-Vos Senhor, que,
celebrando a Ceia com os Vossos discípulos, depois de lhes haverdes lavado os pés, deste-lhes o
Vosso Sagrado Corpo e precioso Sangue e, consolando-os docemente lhes predissestes a Vossa
Paixão iminente. Lembrai-Vos da tristeza e da amargura que experimentastes em Vossa Alma
como o testemunhastes Vós mesmo por estas palavras: “a Minha Alma está triste até a morte”.
Lembrai-Vos, Senhor, dos temores, angústias e dores que suportastes em Vosso Corpo delicado,
antes do suplício da Cruz, quando, depois de ter rezado por três vezes, derramado um suor de
Sangue, fostes traído por Judas Vosso discípulo, preso pela nação que escolhestes, acusado por
testemunhas falsas, injustamente julgado por três juízes, na flor da Vossa juventude e no tempo
solene da Páscoa. Lembrai-Vos que fostes despojado de Vossas vestes e revestido com as vestes
da irrisão, que Vos velaram os olhos e a face, que Vos deram bofetadas, que Vos coroaram de
espinhos, que Vos puseram uma cana na mão e que, atado a uma coluna, fostes despedaçado por
golpes e acabrunhado de afrontas e ultrajes.
Em memória destas penas e dores que suportastes antes da Vossa Paixão sobre a Cruz,
concedei-me, antes da morte, uma verdadeira contrição, a oportunidade de me confessar com
pureza de intenção e sinceridade absoluta, uma adequada satisfação e a remissão de todos os
meus pecados.
Assim seja! Glória ao Pai....
2ª ORAÇÃO: Pelos trabalhadores em Geral;
Pai Nosso.... Ave-Maria...
Ó JESUS CRISTO, verdadeira liberdade dos Anjos, paraíso de delícias, lembrai-Vos do
peso acabrunhador de tristezas que suportastes, quando Vossos inimigos, quais leões furiosos,
Vos cercaram e, por meio de mil injúrias, escarros, bofetadas, arranhões e outros inauditos
suplícios Vos atormentaram a porfia.
Em consideração destes insultos e destes tormentos, eu Vos suplico, ó meu Salvador, que
Vos digneis libertar-me dos meus inimigos, visíveis e invisíveis e fazer-me chegar, com o
Vosso auxílio a perfeição da salvação eterna. Assim seja! Glória ao Pai....
3ª ORAÇÃO: Pelos presos;
Pai Nosso... Ave-Maria....
Ó JESUS, Criador do Céu e da terra, a quem coisa alguma pode conter ou limitar, Vós que
tudo abarcais e tendes tudo sob o Vosso poder, lembrai-Vos da dor, repleta de amargura, que
experimentastes quando os soldados, pregando na Cruz Vossas Sagradas mãos e Vossos pés tão
delicados, transpassaram-nos com grandes e rombudos cravos e não Vos encontrando no estado
em que teriam desejado, para dar largas a sua cólera, dilataram as Vossas Chagas, exacerbando
assim as Vossas dores. Depois, por uma crueldade inaudita, Vos estenderam sobre a Cruz e Vos
viraram de todos os lados, deslocando, assim, os Vossos membros.

Eu vos suplico, pela lembrança desta dor que suportastes na Cruz, com tanta santidade e
mansidão, que Vos digneis conceder-me o Vosso Temor e o Vosso Amor. Assim seja! Glória ao
Pai....
4ª ORAÇÃO: Pelos doentes;
Pai Nosso... Ave-Maria....
Ó JESUS, médico celeste, que fostes elevado na Cruz afim de curar as nossas chagas por
meio das Vossas, lembrai-Vos do abatimento em que Vos encontrastes e das contusões que Vos
infligiram em Vossos Sagrados membros, dos quais nenhum permaneceu em seu lugar, de tal
modo que dor alguma poderia ser comparada a Vossa. Da planta dos pés até o alto da cabeça,
nenhuma parte do Vosso Corpo esteve isenta de tormentos e, entretanto, esquecido dos Vossos
sofrimentos, não Vos cansastes de suplicar a Vosso PAI, pelos inimigos que Vos cercavam,
dizendo-LHE: “PAI, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem”.
Por esta grande misericórdia e em memória desta dor, fazei com que a lembrança da Vossa
Paixão, tão impregnada de amargura, opere em mim uma perfeita contrição e a remissão de
todos os meus pecados. Assim seja! Glória ao Pai....
5ª ORAÇÃO: Pelos funcionários dos hospitais;
Pai Nosso.... Ave-Maria....
Ó JESUS, espelho do esplendor eterno. Lembrai-Vos da tristeza que sentistes, quando,
contemplando a luz da Vossa Divindade a predestinação daqueles que deveriam ser salvos pelos
méritos da Vossa santa paixão, contemplastes, ao mesmo tempo, a multidão dos réprobos, que
deveriam ser condenados por causa de seus pecados e lastimastes, amargamente, a sorte destes
infelizes pecadores, perdidos e desesperados.
Por este abismo de compaixão e de piedade e, principalmente, pela bondade que
manifestastes ao bom ladrão dizendo-lhe: “Hoje mesmo estarás Comigo no Paraíso”, eu Vos
suplico ó Doce Jesus, que na hora da minha morte useis de misericórdia para comigo. Assim
seja! Glória ao Pai....
6ª. ORAÇÃO: Pelas famílias;
Pai Nosso... Ave-Maria....
Ó JESUS, Rei amável e de todo desejável, lembrai-vos da dor que experimentastes
quando, nu e como um miserável, pregado e levantado na Cruz, fostes abandonado por todos os
vossos parentes e amigos, com exceção de Vossa mãe bem amada, que permaneceu, em
companhia de São João, muito fielmente junto de Vós na agonia, lembrai-Vos que os
entregastes um ao outro dizendo: “Mulher eis aí o teu filho”! e a João: “Eis aí a tua Mãe!”
Eu vos suplico, ó meu Salvador, pela espada de dor que então transpassou a alma de,
Vossa Santa Mãe, que tenhais compaixão de mim, em todas as minhas angústias e tribulações,
tanto corporais como espirituais e que Vos digneis assistir-me nas provações que me
sobrevierem, sobretudo na hora da minha morte. Assim seja! Glória ao Pai....
7ª ORAÇÃO: Contra a luxúria;
Pai Nosso... Ave-Maria....
Ó JESUS, fonte inexaurível de piedade, que por uma profunda ternura de amor, dissestes
sobre a Cruz: “Tenho sede!”, mas sede de salvação do gênero humano.
Eu Vos suplico, ó meu Salvador, que Vos digneis estimular o desejo que meu coração
experimenta de tender a perfeição em todas as minhas obras e extinguir, por completo, em mim,
a concupiscência carnal e o ardor dos desejos mundanos. Assim seja! Glória ao Pai....
8ª ORAÇÃO: Pelas crianças e jovens;
Pai Nosso... Ave-Maria...

Ó JESUS, doçura dos corações, suavidade dos espíritos, pelo amargo sabor do fel e do
vinagre que provastes sobre a Cruz por amor de todos nós, concedei-me a graça de receber
dignamente o Vosso Corpo e Vosso Preciosíssimo Sangue, durante toda a minha vida e, na hora
da minha morte afim de que sirvam de remédio e de consolo para minha alma. Assim seja!
Glória ao Pai....
9ª ORAÇÃO: Pelos agonizantes espirituais;
Pai Nosso.... Ave-Maria....
Ó JESUS, virtude real, alegria do espírito, lembrai-Vos da dor que suportastes, quando,
mergulhado na amargura, ao sentir aproximar-se a morte, insultado e ultrajado pelos homens,
julgastes haver sido abandonado por Vosso PAI dizendo: “Meu DEUS, Meu DEUS, porque Me
abandonastes?”
Por esta angústia eu Vos suplico ó meu Salvador, que não me abandoneis nas aflições e nas
dores da morte. Assim seja! Glória ao Pai....
10ª ORAÇÃO: Pelos sofredores em geral;
Pai Nosso... Ave-Maria....
Ó JESUS, que sois em todas as coisas começo e fim, vida e virtude, lembrai-Vos de que
por nós fostes mergulhado num abismo de dores, da planta dos pés até o alto da cabeça.
Em consideração da extensão das Vossas chagas, ensinai-me a guardar os Vossos
Mandamentos, mediante uma sincera caridade, mandamentos estes que são caminhos espaçosos
e agradáveis para aqueles que Vos amam. Assim seja! Glória ao Pai....
11ª ORAÇÃO: Pelos pecadores de todo o mundo;
Pai Nosso.... Ave-Maria....
Ó JESUS, profundíssimo abismo de misericórdia, suplico-Vos, em memória de Vossas
Chagas, que penetraram até a medula dos vossos ossos e atingiram até as vossas entranhas, que
vos digneis afastar esse(a) pobre pecador(a) do lodaçal de ofensas em que está submerso(a)
conduzindo- o(a) para longe do pecado. Suplico-Vos também, esconder-me de Vossa face
irritada, ocultando-me dentro de Vossas chagas, até que a Vossa cólera e a Vossa justa
indignação tenham passado. Assim seja! Glória ao Pai....
12ª ORAÇÃO: Por todas as Igrejas;
Pai Nosso.... Ave-Maria....
Ó JESUS, espelho de verdade, sinal de unidade, laço de caridade, lembrai-Vos dos
inumeráveis ferimentos que recebestes, desde a cabeça até os pés, ao ponto de ficardes
dilacerado e coberto pela púrpura do Vosso Sangue adorável. Ó quão grande e universal foi a
dor que sofrestes em Vossa Carne virginal por nosso amor! Ó Dulcíssimo JESUS, que poderíeis
fazer por nós que não o houvésseis feito?
Eu vos suplico, ó meu Salvador, que vos digneis imprimir, com o Vosso Precioso Sangue,
todas as Vossas chagas em meu coração, afim de que eu relembre, sem cessar, as Vossas Dores
e o Vosso Amor. Que pela fiel lembrança da Vossa Paixão, o fruto dos Vossos Sofrimentos seja
renovado em mim, cada dia mais, até que eu me encontre, finalmente, Convosco, que sois o
tesouro de todos os bens e a fonte de todas as alegrias. Ó Dulcíssimo JESUS, concedei-me
poder gozar de semelhante ventura na vida eterna. Assim seja! Glória ao Pai....
13ª ORAÇÃO: Pelos profetas atuais;
Pai Nosso.... Ave-Maria.....

Ó JESUS, fortíssimo Leão, Rei imortal e invencível, lembrai-Vos da dor que vos
acabrunhou quando sentistes esgotadas todas as vossas forças, tanto do Coração como do Corpo
e inclinastes a cabeça dizendo: “Tudo está consumado!”
Por esta angústia e por esta dor, eu Vos suplico, Senhor JESUS, que tenhais piedade de
mim, quando soar a minha última hora e minha alma estiver amargurada e o meu espírito cheio
de aflição. Assim seja! Glória ao Pai....
14ª ORAÇÃO: Pelos políticos e pelos governantes;
Pai Nosso.... Ave-Maria....
Ó JESUS, Filho Único do PAI, esplendor e imagem da sua substância, lembrai-Vos da
humilde recomendação que LHE dirigistes dizendo: “Meu PAI, em Vossas Mãos entrego o Meu
Espírito!” Depois expirastes, estando Vosso Corpo despedaçado, Vosso Coração transpassado e
as entranhas da Vossa Misericórdia abertas para nos resgatar.
Por esta preciosa morte eu Vos suplico, ó Rei dos Santos, que me deis força e me
socorrais, para resistir ao demônio, a carne a ao sangue, afim de que, estando morto(a) para o
mundo, eu possa viver somente para Vós. Na hora da morte, recebei, eu Vos peço, minha alma
peregrina e exilada que retorna para Vós. Assim seja! Glória ao Pai....
15ª ORAÇÃO: Pelo Papa João Paulo II;
Pai Nosso.... Ave-Maria....
Ó JESUS, vide verdadeira e fecunda, lembrai-Vos da abundante efusão de Sangue, que tão
generosamente derramastes de Vosso Sagrado Corpo, assim como a uva é triturada no lagar. Do
Vosso lado aberto pela lança de um dos soldados, jorraram Sangue e água, de tal modo que não
retivestes uma gota sequer. E, enfim, como um ramalhete de mirra elevado na Cruz, Vossa
Carne delicada se aniquilou, feneceu o humor de Vossas entranhas e secou a medula dos Vossos
ossos.
Por esta tão amarga Paixão e pela efusão de Vosso precioso Sangue, eu vos suplico, ó Bom
JESUS, que recebais minha alma quando eu estiver na agonia. Assim seja! Glória ao Pai....
ORAÇÃO FINAL:
Ó doce JESUS, vulnerai o meu coração, afim de que lágrimas
de arrependimento, de compunção e de amor, noite e dia me sirvam
de alimento. Convertei-me inteiramente a Vós. Que o meu coração
Vos sirva de perpétua habitação; Que a minha conduta vos seja
agradável e que o fim da minha vida seja de tal modo edificante
que eu possa ser admitido no Vosso Paraíso, onde, com os vossos
Santos, hei de vos louvar para sempre. Assim seja!
CONSAGRAÇÃO DIÁRIA À NOSSA SENHORA
(Faça-a todos os dias)
Ó Santa Mãe Dolorosa de Deus, ó Virgem Dulcíssima, eu Vos ofereço o meu coração afim
de que o conserveis intacto como o Vosso Coração Imaculado.
Eu Vos ofereço a minha inteligência, para que ela conceba apenas pensamentos de paz e
de bondade, de pureza e verdade.
Eu Vos ofereço a minha vontade, para que ela se mantenha viva e generosa ao serviço de
Deus.
Eu vos ofereço meu trabalho, minhas dores, meus sofrimentos, minhas angústias, minhas
tribulações e minhas lágrimas, no meu presente e meu futuro, para serem apresentadas por Vós
ao Vosso Divino FILHO, para purificação da minha vida.
Mãe Compassiva, eu me refugio em Vosso Coração Imaculado, para acalmar as dolorosas
palpitações de minhas tentações, de minha aridez, de minha indiferença e das minha
negligências.

Escutai-me ó Mãe, guiai-me, sustentai-me e defendei-me, contra todos os perigos da alma
e do corpo, agora e por toda a eternidade. Assim seja!
AQUI TERMINAM AS QUINZE ORAÇÕES.
TERCINHO DO AMOR! Reza-se assim: Começa com o Sinal da Cruz > Credo > Pai Nosso
e Três ave Maria. Nas contas grandes reza-se assim: Doce Coração de Jesus, sede nosso
Amor – Doce Coração de Maria, sede a nossa salvação. Nas contas pequenas se reza: P Jesus, Maria e José, nós vos amamos >R - Salvai Almas! (Quando há mais de uma pessoa,
reza-se em dois coros de vozes. Nos cemitérios se reza assim caminhando por entre os
túmulos)
PREPAREMO-NOS PARA OS TEMPOS MAUS:
CONSAGREMO-NOS DIARIAMENTE A JESUS E MARIA.
“Eles são o ÚNICO refúgio seguro na tormenta que virá!
ANTES FAÇA ESTA: ORAÇÃO DE RENÚNCIA E LIBERTAÇÃO:
Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Seu Sangue, pelas Suas Santas Chagas, pela
intercessão da Virgem Maria, de todos os Anjos e Santos de Deus e com a proteção de São
Miguel Arcanjo...
...eu renuncio a satanás, a todas as suas obras e seduções; eu renuncio a lúcifer que é
o príncipe das trevas, pai de toda a mentira e a todos os demônios e espíritos impuros que
lhes servem...
...eu renuncio ao espiritismo e a toda a sua malignidade;
...eu renuncio ao curandeirismo e tudo que está diretamente a ele ligado;
...eu renuncio a todo tipo de ocultismo e a toda forma de superstição;
...eu renuncio a todas as falsas filosofias e falsas religiões e seitas como a Nova Era e
outras, que não tem Jesus como único Mestre e Senhor;
...eu renuncio a todos os falsos racionalismos e todas as falsas teologias que
mascaram as Sagradas Verdades do Evangelho e atentam contra a fé;
...eu renuncio a tudo que ponha em dúvida a presença VIVA de Jesus na Sagrada
Eucaristia, onde Ele se encontra inteiro, em Corpo, Sangue, Alma e Divindade;
...eu renuncio a tudo o que ponha em dúvida o sacrifício real de Cristo na Santa
Missa;
...eu renuncio a qualquer dúvida quanto a necessidade da confissão individual a um
sacerdote;
...eu renuncio a tudo que magoe o Coração Imaculado da Mãe de Deus;
...eu renuncio a tudo que ponha em dúvida a autoridade de João Paulo II;
...eu renuncio a todo tipo de pecado, que fira a qualquer um dos mandamentos da
Santa Lei de Deus ou da Igreja;
Definitivamente, clara e conscientemente, com toda a força do meu coração ACEITO
a Jesus Cristo, como o meu Salvador, meu Rei e meu único Senhor e aceito a Virgem
Maria, como minha querida Mãe e Rainha;
Eu sou lavado pelo Sangue precioso de Nosso Senhor Jesus Cristo! Eu sou purificado
pelo fogo abrasador que vem do Espírito Santo;
Com o Amor de Jesus, quero PERDOAR a todos os que me ofenderam!
Com o Coração de Maria eu quero pedir PERDÃO a quem eu tenha prejudicado ou
ofendido.
Amém!
CONSAGRE-SE AOS DOIS CORAÇÕES, REZANDO:

Sacratíssimos Corações de Jesus e de Maria! A Vós me consagro, assim como a toda a
minha família. Consagramos a Vós nosso próprio ser, toda a nossa vida, tudo o que somos,
tudo o que temos e tudo que amamos. A Vós da-mos, nossos corações e nossas almas. A vós
dedicamos nosso lar e nosso país.
Conscientes que, por meio desta consagração, nós, agora, estamos vos prometendo viver
cristãmente, praticando as virtudes da nossa religião, sem nos envergonharmos de
testemunhar a fé.
Ó Sacratíssimos Corações de Jesus e de Maria, por favor, aceitai esta humilde oferta de
entrega, de cada um de nós, através deste ato de consagração: nossa esperança é colocada em
Vós, com a certeza de que jamais seremos confundidos.
Sacratíssimo Coração de Jesus: tende misericórdia de nós!
Coração Imaculado de Maria: sede a nossa salvação! Amém!
CONSAGRAÇÃO AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS:
Ó Senhor Jesus Cristo, confio esta intenção ao Vosso Sagrado Coração: (Dizer a
intenção) Olhai apenas para mim e fazei aquilo que o Vosso Coração Vos inspirar! Que o
Vosso Coração decida! Eu conto com Ele... Tenho confi-ança n’Ele... Lanço-me na Sua
Misericórdia.
Senhor Jesus, Vós não me desiludireis. Sagrado Coração de Jesus confio em Vós. Sagrado
Coração de Jesus, creio no Vosso Amor por mim. Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o
Vosso Reino. Ó Sagrado Coração de Jesus, tenho-Vos pedido muitas graças, mas imploroVos ardentemente esta. Tomai-a e metei-a no Vosso Sagrado Coração; quando o Pai Eterno a
vir, coberta com o Vosso Precioso Sangue, não me a recusará. Esta não mais será a minha
oração, mas sim a Vossa, Jesus.
Oh! Sagrado Coração de Jesus eu ponho a minha confiança em Vós; que eu nunca seja
confundido. Amém!
CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA:
Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a Vós; e em prova de minha devoção
eu Vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e
inteiramente todo o meu ser e como assim sou Vosso ó incomparável Mãe, guardai-me e
defendei-me como um bem de propriedade Vossa. Amém!
ORAÇÃO DE SÃO BERNARDO:
Lembrai-vos ó puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer, que algum daqueles,
que tenha recorrido à Vossa proteção, implorado a Vossa proteção, implorado a Vossa
assistência ou reclamado o Vosso socorro, fosse por Vós desamparado. Animado eu pois, com
igual confiança, a Vós ó Virgem entre todas singular, como minha Mãe recorro, de Vós me
valho e gemendo sob o peso dos meus pecados me prostro a Vossos pés; não desprezeis as
minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-Vos de as ouvir propícia e
de me alcançar a graça que Vos rogo. Amém!

O ANGELUS!
(Nossa Senhora gosta muito desta oração hoje quase esquecida. Reza-se sempre às 6:00 da manhã, às 6:00 da tarde e
também se possível ao meio-dia)

O anjo do Senhor anunciou a Maria: E Ela concebeu do Espírito Santo!
Ave-Maria, cheia de graças...(reze toda a Ave-Maria)

Eis aqui a serva do Senhor: Faça-se em Mim segundo a Vossa Palavra!
Ave-Maria, cheia de graças...
E o Verbo se fez carne: E habitou entre nós!

Ave-Maria, cheia de graças..
Rogai por nós Santa Mãe de Deus: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo!
OREMOS: Infundi Senhor, nós Vos pedimos, a Vossa Graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos
ao conhecimento da Encarnação de Jesus Cristo Vosso Filho, por Sua Paixão e Morte na Cruz, sejamos conduzidos a glória na
ressurreição, pelo mesmo Cristo e Senhor nosso. Amém!

VOCÊ QUER FACILITAR SUA IDA O CÉU? ENTÃO SIGA ESTA INSTRUÇÃO:
Além de todas as orações pelas almas, faça também uso das indulgências instituídas pela Igreja. A CNBB editou um
livro chamado MANUAL DAS INDULGÊNCIAS, que pode ser conseguido na Editora PAULUS – fone (011) 584-3066 onde você encontrará verdadeiros tesouros que se perdem diariamente por absoluta falta de conhecimento das pessoas, por
não cumprirem quando rezam, os pré- requisitos e os complementos exigidos para que se possa lucrar a indulgência, seja ela
apenas PARCIAL ou até PLENÁRIA. Faça-as com espírito contrito, em verdadeira caridade, piedade e penitência.

OUTRAS ORAÇÕES IMPORTANTES
PEQUENO EXORCISMO, A SÃO MIGUEL
(Ditada pelo Papa Leão XIII).
São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate! Sede o nosso auxílio e proteção contra
as maldades e as ciladas do demônio! Instante e humildemente vos pedimos, que Deus sobre ele
impere e vós, Príncipe da Milícia Celeste, por este poder Divino, precipitai no inferno a
satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo, procurando perder as almas.
Amém!
À RAINHA DOS ANJOS: (Aprovada pelos Papas Pio IX e Leão XIII)
Ó Augusta Rainha dos Céus e Senhora do Anjos, que recebestes de Deus o poder e a
missão de esmagar a cabeça de satanás, nós Vos pedimos humildemente: Enviai as legiões
celestes, para que, sob as Vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos em toda a
parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo.
Quem é como Deus?
Santos, Anjos e Arcanjos, protegei-nos e defendei-nos!
Ó boa e terna Mãe, Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança!
Ó divina Mãe, enviai os vossos anjos, para que nos defendam e afastem de nós o cruel
inimigo! Assim seja!
(As duas orações supra, foram divulgadas mundialmente pelos dois Santos Papas acima,
como as mais fortes para afastar o maligno. Façamo-las diariamente, antes que o mal nos
submerja ).
ORAÇÃO DE SANTA GERTRUDES:
ETERNO PAI, ofereço-vos o Preciosíssimo Sangue, do Vosso Divino Filho Jesus, em
união com todas as Missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as Santas
Almas do Purgatório, pelos pecadores em todos os lugares, pelos pecadores na Igreja Católica,
pelos pecadores em todas as outras Igrejas, pelos de Minha casa e meus vizinhos; Amém!
(JESUS ditou esta oração a Santa dizendo quem ela salvaria mil almas cada vez que a
rezasse. Isso deve ser feito porém com PROFUNDA devoção, meditando cada palavra no mais
íntimo do coração. Caso contrário o mérito será menor)
PEDIDO URGENTE DE NOSSA SENHORA.

1) Pede às pessoas que formem equipes para rezar nos cemitérios. Não precisa ficar um
dia inteiro, mas poucas orações conforme relatamos a seguir. A própria visita em si, com
tal objetivo, já é uma grande oração e uma prova de amor pelos padecentes.
Reza-se alto, andando por entre os túmulos conforme Ela pede:
Filhinhos, paz! (...) Hoje vos convido a serem caminhantes dos cemitérios. Procedei
assim! Rezai: em nome do Pai, Oração ao Espírito Santo, Credo, Pai Nosso, Oração do
Ângelus, Glória, Oração de Santa Gertrudes, Terço do Amor, Salve Rainha, três vezes a
jaculatória: dai-lhes Senhor, o descanso eterno – e que a luz perpétua as ilumine. Amém!
Eu vos convido, filhinhos, todos, para este apostolado. Deveis anotar o nome dos
cemitérios e o lugar e enviar a lista ao Cláudio. O purgatório precisa ser salvo. Os cemitérios
precisam ser campos santos, campos de oração e reflexão. Muito obrigada por vosso amor.
Eu também vos amo muito e vos acompanho em todos os momentos de vosso dia-a-dia. E vos
abençôo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Maria, Mãe do
Universo.

LEMBREM-SE:
1) Não precisa ficar muito tempo rezando, mas é preciso um grande amor pelas
almas e um desejo ardente de as libertar do purgatório. Por Jesus, o único que
salva!
2) Não precisa levar água benta para “exorcizar” as almas, porque elas já são
benditas. Água benta não salva almas! Sacramental é apenas para os vivos.
3) Quanto mais pessoas forem rezar, melhor, pois é maior a intercessão.
4) Se preferirem, voltem sempre ao mesmo cemitério, ou visitem sempre um novo.
5) Depois das visitas, relacionem os cemitérios, assim como as pessoas que rezaram
junto e nos enviem pelo correio para anotarmos no Livro da Luz de São Miguel.
A libertação de todas aquelas almas só acontece quando a relação for anotada
no livro.
6) Também podem nos enviar as listas de seus falecidos, parentes e amigos, para
que as coloquemos no mesmo Livro, para rezarmos por eles. Quanto mais
nomes nós tivermos mais serão os santos intercedendo e mais rápida será a
libertação de todos.
PEDIMOS: Não tenham medo! Já passamos em mais de 3500 cemitérios e
nunca fomos expulsos de lá, nem mesmo dos cemitérios evangélicos e outras
religiões. Aliás, todos gostam e até pedem que rezemos pelos seus falecidos. É com
imensa alegria que fazemos isto!
PEDIDO UM: Aos amigos leitores, dizemos que Dona Hilda, deste livro, faleceu em
20/08/2002. A todos que quiserem acompanhar a fim da história dela, o que aconteceu
após sua morte, seu julgamento diante de Deus, seu Purgatório e sua ida ao Céu,
sugerimos entrar no site: www.recados.aarao.nom.br/ em ARTIGOS e encontrarão o
texto: JULGAMENTO DE UMA ALMA. Terão uma bela lição de vida.
PEDIDO DOIS: Nossa Senhora nos pediu por estes dias, que os leitores lessem e
divulgassem com urgência, também o nosso livro: MATEUS, CAPÍ-TULO 24, porque ele é
um chamado aos eventos que logo acontecerão. Uma guerra está em curso, e ela fará
ativar ódios em todo o mundo, em especial nas nações árabes. As confusões desta guerra,
não mais terminarão, até que, mais adiante, ecloda uma Guerra Mundial, com graves
desastres para toda a humanidade. Mas tudo no tempo de Deus, pois só o Pai sabe das
datas. Rezar o Rosário, é a arma contra a guerra!
OLEO SAGRADO DO ARCANJO SÃO RAFAEL:

Mensagem do Arcanjo Rafael, o divino anjo curador, a uma pessoa chamada Herald,
recebida no santuário de Caranjian nas Filipinas. Herald, aqui é o Arcanjo Rafael. O céu
concedeu grandes bênçãos sobre o meu óleo curativo, que servirá para qualquer doença.
Divulgue-o! As pessoas que o usarem deverão antes rezar as seguintes orações!” Rezar:
1 - O Credo...
2 - “Ó Mãe de Deus, Maria Rosa Mística, junto com o Arcanjo Rafael, o divino anjo curador,
concedei-me a graça de sentir verdadeiro pesar por meus pecados e de invocar três vezes o
Vosso Sagrado nome diante de Deus, para confortar-me na minha presente doença. Amém!”
3 - Rezar três vezes: “Rosa Mística, rogai por nós!”
4 - Rezar três vezes: “Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo...!”.
5 - Rezar esta invocação: “Santo é o nome do Senhor, agora e para sempre Amém.”
COMO PREPARAR O ÓLEO SAGRADO:
Ofereça em oração - do seu grupo ou de sua família - um buquê de rosas à Nossa Senhora. Reze
com muita fé e principalmente amor. Reze com o coração! Durante as orações do grupo, Ela
abençoará pessoalmente as rosas!
Depois, separe as pétalas de uma rosa inteira, mais 30 pétalas das outras rosas. Ferva-as por
apenas alguns minutos, em 250 ml de azeite de cozinha comum, sem torrar as pétalas, desidratando
bem para não estragar. Mas é preciso desidratar bem, senão estraga. Depois deixe esfriar, e o óleo
estará pronto para uso. Deixe as pétalas dentro. Nossa Mãe promete transformá-lo em um bálsamo
santo que servirá para curar ou aliviar qualquer tipo de doença ou dor, tanto física quanto psíquica. O
óleo não deverá ser comercializado, senão perderá o efeito curador! Como foi bento pelo céu,
reverencie e guarde-o sempre com muita fé e carinho.
MODO DE USAR: (Sempre depois de rezar as orações acima)
1 - Nas feridas externas, de qualquer tipo ou procedência, passar o óleo por cima;
2 - Nas dores internas de qualquer tipo, tomar até cinco gotas, ou misturar na comida.
3 - Nas questões de ‘stress’, angustia & depressão, também tomar cinco gotinhas;
USO ESPECIAL: Ao encerrar as orações do Grupo, durante o canto final, alguém unta a
pontinha do dedo indicador no óleo e bem suavemente traça três cruzes na testa da pessoa,
pronunciando: “Luz para o teu corpo e para a tua alma!” Fazer isso com todos os presentes.
Também a pessoa que distribui deve receber!
DÚVIDAS mais freqüentes:
1 - Quem quiser fazer óleo em quantidade maior, pode duplicar ou triplicar as pétalas até na
quantidade desejada. Podem usar óleo comum, não necessitando azeite importado!
2 - Não precisa ser sempre a imagem de Nossa Senhora Rosa Mística, mas qualquer outra
imagem da Mãezinha que as pessoas tenham!
3 - De preferência use rosas comuns do seu quintal, sem veneno! Mas se não as tiver, pode ser
comprado na floricultura sem problema.
4 - Podem ser todas rosas de uma cor só, não necessitando cores diferentes.
5 - As orações podem ser feitas nas casas de família ou na Igreja, tanto faz.
6 - Muitos tem usado fazer com três rosas: uma inteira e 15 pétalas de cada uma das outras e
assim sucessivamente. Fazer tudo em clima de oração e com muito AMOR e fé!
LEMBRAMOS: Quem puder faça um estoque maior do óleo, enquanto tivermos rosas. Este
Óleo Sagrado, mais adiante será o único medicamento capaz de curar todas
as dores e doenças, porque Deus não permitirá que nenhum outro
medicamento funcione, uma vez que a besta pretende usar os medicamentos
como forma de pressionar as pessoas a receber sua marca. E assim quem
tiver o óleo, não precisa de outro remédio. Este basta!

