
Volume 8
Descansando no Coração do Salvador

20 de Setembro de 2004

Jesus

Minhas queridas criancinhas,  não abandonar-vos-ei nas trevas.  Iluminar-vos-ei.  Para tal,  colocar-vos-ei
dentro  do  meu  coração.  Queres  permanecer  dentro  do  Meu  coração?  Neste  momento  estou  a  sofrer.
Portanto, todos aqueles que estão dentro do Meu coração deverão de sofrer. Meus queridos, é muito melhor
sofrer as dores do vosso Salvador, do que viver nas trevas. Permanecei dentro do Meu coração que mostrar-
vos-ei o meu sofrimento. 

13 de Setembro de 2004
Jesus

O Meu coração sofre por causa das trevas que cobriram o vosso mundo. As almas que vivem afastadas de
Mim,  já  não  Me procuram.  A bondade  deixou  de  reinar  nos  seus  corações,  uma vez  que  preferem
conviver com a frieza deste mundo. Queridas almas, vós estais mortas. Não consigo suportar tremenda
dor. Regressai ao vosso Jesus. Estou aqui à vossa espera. Sou Jesus. O Meu coração sente muita angústia,
devido à vossa rejeição. Quero curar-vos. Novamente, desejo dar-vos mais uma outra oportunidade, a fim
de sentirdes a Minha presença. Caminhai na verdade. Se depois de sentirdes a Minha presença na vossa
alma,  desejardes  rejeitar-Me,  concedo-vos  plena  liberdade  de  escolha  para  o  fazer. Que  assim seja.
Aceitarei a vossa decisão. Não quero que sejais enganados. Vereis que Meu inimigo traz-vos iludidos. Ele
enganou-vos. O inimigo da bondade, o príncipe das trevas, procura furtar os Meus amados. Digo-vos que
não permitirei isto. Neste preciso momento, envio-vos as maiores graças, para trazer-vos novamente para
junto do Meu coração. No Meu coração encontrareis o amor e o misericórdia. No Meu coração, vereis
claramente que nascestes para pertencer à família celeste. É tempo de regressardes à vossa casa. Vinde
ter comigo. Para tal, envio-vos muitos dons. Está-vos a ser dado a melhor das oportunidades, a fim de
concluírdes,  de  uma  vez  por  todas,  que  Sou  o  vosso  salvador.  Amo-vos  profundamente,  e  sofro
profundamente por causa desta separação. Quero o vosso amor. Por favor, dai-Me um pouco do vosso
amor. Olhai  para o  céu,  e  procurai-Me.  Suplicai-Me que vos  revele  quem verdadeiramente  Eu Sou.
Suplicai-Me que vos mostre quem verdadeiramente Eu sou. Espero por vós.

14 de Setembro de 2004

Anne

Hoje, vi uma mulher em profunda adoração. Estava ajoelhada numa capela, fazendo adoração ao Santíssimo
Sacramento da Eucaristia. A sua cara transmitia muita serenidade e tranquilidade. Esta mulher sofreu muito, por
ter vivido longos tempos afastada de Jesus. Através das graças divinas, ela pode regressar ao coração de Jesus.
Sinto muita alegria ao olhar para ela. Jesus também mostrou-me que aquela mulher foi uma daquelas almas por
quem eu havia intercedido. Ela sofreu terrivelmente. Esta é uma visão do futuro. Jesus está a mostrar-me o que
sucederá na sua vida. Dou graças a Deus por isto.

Jesus

Querida filha, Sei perfeitamente que dás-Me graças por isso. Mostro isso ao mundo, porque quero que ele tenha
esperança.  Sim,  estou  a  sofrer.  Sim,  muitas  almas  vivem  nas  trevas.  No  entanto,  isto  exemplifica,
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verdadeiramente,  que qualquer alma poderá ser resgatada.  Pergunto: quantas almas há como ela? Queridos
apóstolos, dou-vos uma recomendação. Deveis de levar as minhas palavras a todas aquelas almas que estão
feridas.  As  minhas  palavras  são  um  bálsamo  para  as  feridas  das  minhas  amadas  criancinhas,  que  foram
infligidas pela trevas. Fico muito alegre quando assisto ao regresso de uma alma que sofreu bastante. Partilho-
vos a Minha alegria. Alegrai-vos pelo seu regresso, porque ela estava perdida e foi encontrada. Para aqueles que
ainda vivem afastados de Mim, digo-lhes: Regressai. Vereis que o Meu coração transbordará de alegria. Ficarei
mais alegre, quando vir-vos com na paz. Ficarei ainda mais alegre, quando vir-vos a resplandecer a luz celeste.
Este é um tempo de trabalho. Este é um trabalho de servidão. Fostes chamados a aderir à missão celeste. Juntos,
adicionaremos as mais belas almas à Minha Igreja. Queridos amigos, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre.

Anne

Estou tão feliz por poder estar junto do coração de Jesus. Acabo de lembrar-Me que hoje é o dia da Exaltação da
Santa Cruz.

15 de Setembro de 2004
Jesus

Hoje, especialmente, celebramos e veneramos a Nossa Mãe, como Senhora das Dores. Queridas crianças, não
sou o único a sofrer por vós. A vossa mãe também sofre por vós. Ela, mais do que ninguém, partilha também a
Minha Paixão. Agora, ela partilha comigo a Minha angústia, pelo facto de constantemente perder muitas almas.
Sinto uma tremenda revolta, porque pelos acontecimentos do vosso mundo. A Nossa Mãe partilha comigo esta
revolta. Deveis de compreender que quando estais ligados ao Meu coração, ficais automaticamente ligados ao
Coração Imaculado de Maria. Este precioso, puro e pequeno coração bate com muito amor e ternura por cada
um de vós. Para Maria, todas as almas são preciosas. 

Agradeço-vos por todos os pequenos sacrifícios que possais oferecer-Me. Eles consola-Me bastante.  Quero
também dizer-vos que todas as orações e sacrifícios que dais-Me, consolam o coração da vossa Mãe. A maior da
alegrias de Maria, vem quando dais graças e orais a Deus. Em verdade vos digo: se fordes devotos à Minha
Mãe, e Eu quero que o sejais, Ela ficará muito contente convosco. Ela procura somente a Minha vontade. Num
mundo que vive longe da Minha vontade, Ela é muito activa e é muito poderosa no que concerne à intercessão.
Ela é a mulher vestida do sol, capaz de derrotar o inimigo.

16 de Setembro de 2004
Anne

Hoje  vi  um  pequeno  soldado.  Estava  escondido  num  pequeno  lugar.  Estava  bastante  assustado.  Ele
experimentava  uma grande batalha.  Estava,  portanto,  cansado,  ofegante  e  suava.  Não estava  ansioso,  nem
entrou em pânico. No entanto, podia-se ver que ele vivia uma situação difícil. Ele sabia muito bem disso. De
repente ele começou a mover-se. 

Jesus

Hoje, ele está a preparar-se para morrer. Vês que está a lutar. Ele temeu muitas dores físicas e o sofrimento. Isto
é natural. Este jovem tem plena consciência que, ainda hoje, a sua alma se juntará a Mim. Viste como ele
conheces-Me muito bem. Há muito tempo que falo com ele. Ele está preparado. Apesar da sua humanidade estar
receosa, a sua alma encontra-se em paz.

Este rapaz caminhou comigo ao longo da sua vida. Ele evitava pecar, pois sabia que o pecado o afastaria de
Mim. Os seus pais, que tanto me respeitavam, providenciaram-lhe uma boa formação espiritual. Esses pais
compreenderam perfeitamente que tinham o dever de transmitir a fé ao seu filho. Assim, o seu filho enfrentará a
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morte tranquilamente. Em breve, conhecerá a verdadeira felicidade. Vês como está calmo, apesar de saber que
em breve morrerá? Ele sabe perfeitamente que deu o seu melhor. Anne, digo-te que este rapaz é precioso para
Mim. Jamais procurou estar na ribalta. Ou seja, jamais procurou agradar o mundo. No reino dos céus ele será
um santo. Os seus pais chorarão a sua perda. No entanto, consolá-los-ei. As suas almas ficarão em paz. Eles
fizeram o melhor que podiam ter feito por este filho. Ao invés, este filho deu-lhes muitas alegrias. A sua vida foi
demasiado curta? Não. Fui Eu que determinei a durabilidade do seu tempo na terra. Esse rapaz serviu-Me no
durante o tempo que Eu queria que ele servisse-Me. Em verdade digo-vos que hoje este homem será mais
abençoado do que aqueles que ainda continuarem a viver. A sua alma estará em segurança. 

17 de Setembro de 2004
Anne

Hoje, o Nosso Senhor mostrou-Me uma sala de aulas cheia de crianças. Elas eram muito bonitas, como todas as
crianças o são. Jesus sentia um enorme amor por cada uma delas. Assim, ele mostrou-Me o Seu sofrimento, por
saber que esta a ser-lhe negado o acesso a elas. 

Jesus

Anne, elas não falam nada acerca de Mim. Elas vivem num autentico mundanismo. Semana após semanas, este
mundanismo incentiva-as a combaterem pela honra. As pessoas que criam estas mentalidades anda inchadas de
orgulho. Estas escolas, lideradas por almas mundanas, influenciam as suas mentalidades e alimentam as suas
pecaminosidades. Os Meus pequeninos estão completamente confusos. Elas assim não aprendem nada. A dor
que sinto é tremenda e atinge o cerne do Meu Sagrado Coração. Viste como eu trabalhei na alma daquele
soldado, que procurava passar o seu tempo ao Meu lado. No entanto, digo-te que não poderei fazer o mesmo
nestas pequenas crianças. Elas caminharão sem rumo. Certamente que um dia alcançá-las-ei através da Minha
infinita misericórdia. No entanto digo-vos que quero mais para elas. Eu Quero muito mais para cada um de vós.
Queridos servos do céu, deixai vir a mim as criancinhas. Trazei-me os pequenos membros do Reino de Deus, a
fim de que Eu ocupe nas suas almas o lugar, que pertence-Me por direito. Um dia vereis nas suas almas as
consequências da minha ausência. A juventude não é feliz. Eles andam angustiados, porque estão afastados do
seu  Deus.  Também  estou  angustiado,  por  causa  desta  separação.  Sofro,  devido  aos  seus  sofrimentos  e
confusões. Queridos servos, estas pobres almas nunca conheceram a verdadeira causa dos seus sofrimentos.
Somente sabem que não foi-lhes dado aquilo a que eles têm direito. Não deis lições mundanas a estas crianças.
Elas precisam de Mim.

25 de Maio de 2004
Anne

O nosso Deus está preparado para agir, a fim de limpar o Mundo. Ele pensou seriamente em destruir o Mundo,
tal é o nível de rebelião contra Ele. Ele não fará tal coisa, porque tem-nos muito amor. No entanto, ele permitirá
algumas mudanças. Os Seus anjos preparam-se para actuar. Jesus diz que as almas foram obedientes no tempo
passado, incluindo também a primeira metade do século XX. Isto nunca mais aconteceu. Durante este tempo as
almas são geralmente desobedientes.  

26 de Maio de 2004
Anne

Jesus mostrou-Me o seu profundo desapontamento face às mães da actualidade. Mostrou-me o coração de uma
mãe que foi muito negligente face às necessidades do seu filho. Ao invés preocupou-se excessivamente com as
coisas mundanas e com a sua aparência física. Isto foi um desastre. Jesus disse-me que esta mãe, que representa

3



a maioria das mãe da actualidade., carece de amor pelos seus filhos. Em contrapartida, tem um elevado nível de
egocentrismo. Ele mostrou-me o coração desta mãe. Parecia uma pedra rachada, com muitas serpentes que
moviam-se  em  torno  das  fendas.  Detesto  serpentes.  Confesso  que  esta  visão  foi  muito  desagradável.  As
serpentes representam, analogicamente, orgulho, avareza, inveja e ódio, etc. Jesus foi gravemente desapontado,
mostrando-me que esta criança está emocionalmente abandonada. Ela recebe indiferença, quando tem direito ao
amor e ao carinho. Senti repugnância com perante a atitude desta mulher. No entanto, repito que ela representa a
maioria das mulheres dos dias de hoje. Digo-vos que esta mulher era muito bela exteriormente. 

Enquanto sentia toda esta repugnância, Jesus mostrou-me a Sua opinião em relação aos homens dos dias de
hoje. Ele diz-me que Eles abandonam frequentemente os seus deveres espirituais, e a formação dos seus filhos.
Mostrou-me como cometiam muitos pecados de natureza sexual.  Alguns eram autênticos ataques a vítimas
inocentes.

Jesus disse-me que Ele está sempre em cada vítima inocente. Disse-me também que ouve todos os gritos e
choros dessas pobres vítimas. Alertou-me que esses actos pecaminosos deverão de ser expiados. Jesus está
muito  revoltado  com  todos  estes  pecados.  Mesmo  assim,  não  desviará  o  rosto  do  mundo,  pois  deve  de
testemunhar todos os acontecimentos. 

Então,  Jesus  disse-me:  “como  és  minha  apóstola,  tens  o  direito  à  alegria.  Assim,  com  o  seguinte
acontecimento, dar-te-ei alegria e mostrar-te-ei o que dá-me alegria.”

Jesus mostrou-me, de seguida, o coração de uma jovem apostola. Analogicamente, este coração não apresentava
nenhuma rachadura. Era semelhante a um belo mármore. Este coração estava muito bem protegido, devido à
oração e à servidão desta jovem. Jesus sentia, portanto, muita alegria e ternura pela contemplação da jovem. Era
uma apostola jovem que sempre procurou segui-lo. As mágoas e as frustrações do passado foram reparadas
devido à oração, aos sacrifícios e actos de altruísmo. Ela foi curada. Jesus sarou por completo todas as fissuras
que tinhas sido abertas pelo pecado. Esta situação demonstra, evidentemente, como ela afastou-se do pecado
para seguir Jesus.
Enquanto Jesus examinava os pecados dos homens e das mulheres de hoje, mostrou-me que algo lhe puxava
constantemente a sua manga. Este puxão provinha das almas em adoração eucarística. As orações destas almas
acalmavam a  Sua ira,  evitando assim a  sucessão  de  grandes  calamidades  neste  mundo.  Muitos  castigos  e
flagelos  foram abolidos,  devido  a  estas  orações.  Mostrou-me também Nossa  Senhora,  que  constantemente
resgatava almas das trevas. Nossa Senhora, enxuga as lágrimas, curava as feridas destas pobres almas. Em
seguida instrui-as, a fim de servirem Jesus no resgate de mais almas. Confesso que isto deu-me bastante alegria,
apesar do horror das cenas anteriores.

Jesus disse-me que através da Adoração Eucarística, as suas graças fluem para muitas almas. Através destas
almas, a sua graça fluirá posteriormente para os seus lares e locais de trabalho. Enfim, fluirá para todo o mundo.
Nos casos mais complicados, onde o adorador é muito pecador,  Jesus consegue preservar a sua família e limitar
os danos que são cometidos contra esta pessoa. No melhor dos casos, onde o adorador aceita voluntariamente as
suas graças e vive uma vida piedosa, ele consegue chegar às áreas mais desequilibradas do mundo.

Jesus disse-me que quantas mais almas se dedicarem à Adoração Eucarística, mais purificado será o mundo. 

27 de Maio de 2004
Anne

Jesus mostrou-me como o pecado reinava no mundo. Parecia algo semelhante a uma fumaça que pairava sobre a
humanidade. Sentia-se um mau cheiro devido a todos estes comportamentos pecaminosos. Apenas as almas com
um elevado grau de santidade na terra podem experimentar e sentir estes acontecimentos. No entanto, onde
havia santidade os raios de luz do céu sobrepunham-se à fumaça. Ele disse-me que uma enorme quantidade de
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graças e de luz fluem através dos Volumes. Se as palavras dos volumes forem espalhadas veremos mais raios de
luz a perfurar a poluição, que é causada pelo pecado. As almas devem de preparar-se para colaborarem nesta
missão de limpeza. 

O coração de Jesus estava muito pesado. Senti-me muito mal. Estava bastante ressentida por toda esta situação.
Principalmente, porque devia de regressar para fazer este trabalho. Pedi-lhe desculpas. Ele respondeu-me: “Não
negues este conforto ao Salvador. Ele ganhará muito com isto.”. Pobre Jesus, prometo-te que da próxima vez
não serei tão distraída. Mostrou-me a lua. Apresentava uma cor avermelhada. Senti medo. Disse-me que as
almas dos justos entrariam num profundo silêncio. Os insensatos rir-se-ão disto. Tal como está a acontecer
comigo,  essas  almas,  nesse  tempo,  apenas  ouvirão  ao  voz  do  Salvador. Só  assim é  que  elas  poderão  ser
instruídas. Ele acrescentou que nós, os justos, resgataremos muitas almas para Ele. É uma sabedoria do Espírito.
Comentou que, constantemente, Nossa Senhora súplica, diante do trono celeste, a derramamento de graças.  É
uma verdadeira  mãe,  pois procura manter  em segurança os seus filhos,  antes  da grande tempestade.  Jesus
também declarou que Nossa Senhora tem um grande poder de intercessão diante do trono celeste. Jesus está
muito triste. Jesus nunca quis que isto o mundo chegasse a este ponto. Então, perguntei-lhe o que podia fazer, a
fim de consola-lo. Ele respondeu: “Confortar-me-ás com a tua obediência.”.

30 de Maio de 2004
Jesus

Imediatamente após um dia de trevas, vem o dia da luz. Toda a natureza será restaurada. Então vereis os sinais
da presença de Deus. Isto revelar-se-á num grande contraste face aos detritos deixados pelas forças do mal. As
pessoas que enfrentarem estes acontecimentos, e será um povo santo, viverão nesse período um tempo difícil,
porque  deverão de fazer alguns ajustes. As conveniências, os confortos e os comodismos de sempre deixarão de
existir.  A rotina  diária  simplesmente  mudará.  As  almas  suportarão  estas  mudanças,  uma  vez  que  estarão
conectadas as Deus. Isto trazer-lhes-á muita paz e alegria. Isto compensá-las-á, a fim de suportarem as grandes
mudanças que deverão de testemunhar. Lembrai-vos que o mundo jamais viveu estes acontecimentos. Como
está escrito, a população será portanto muito menor. Se desejar que uma criança seja protegida, ela ficará ao pé
de almas santas. 

01 de Junho de 2004
Anne

Depois do tempo das trevas, virá um tempo muito difícil para as almas sobreviventes. Existirão muitas doenças.
Algumas almas morrerão. Esta será a purificação final. As almas permanecerem no mundo serão santas. Aqui
começará a época da grande obediência. Elas trabalharão arduamente, afim de sobreviverem. No entanto, fá-lo-
ão com muita alegria. Antes das trevas, continuar-se-á a assistir aos desenvolvimentos e aos avanços na área da
higiene,  no  que  concerne  mais  concretamente  à  água,  aos  sistemas  de  esgotos  e  à  medicina.  No entanto,
deixarão de existir muitas das regalias das quais ainda hoje desfrutamos. Por exemplo, não se usarão os meios
de comunicação que hoje usamos. Deus não permitirá isto, porque o homem estará em constante comunicação
com Deus e com o Céu. Ou seja, o homem não será tentado pelos media, como acontece hoje. 

02 de Junho de 2004
Anne

No novo tempo, o mundo será diferente.  O mundo será maioritariamente governado por Roma, local onde
residirá o Santo Padre. Jesus governará através do Santo Padre. Eles comunicarão de forma directa. Existirão
muitas nações. Mas não tantas como as que existem hoje. As almas serão obedientes as Deus. Deus guiá-las-á
directamente. A sua presença será muito mais nítida. Algo que hoje ainda não acontece. Por exemplo, quando
essas almas olharem para um bonito jardim ou uma bonita árvore, dirão: “Deus é bom”. Deus é o Criador.” A
morte será vista com grande tranquilidade e serenidade. Hoje, ela é vista como a maior das tragédias. Haverá
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obediência. Jesus também disse que ninguém virá filmes impuros. Acrescentou que o autor desses filmes será
desprezado. Haverá pecado, mas nada, mesmo nada, que se compare aos pecados que são cometidos no mundo
de hoje. Jesus disse que o desrespeito pela Nossa Senhora, é a coisa que causa-lhe mais tristeza. No novo tempo
que se avizinha ela será amada e respeitada. Ela será muito activa e influente com a juventude. Claro que isto
agradar-lhe-á. Perguntei-lhe como se sentirá neste novo tempo que se avizinha. Ele respondeu-me: “Ficarei
muito contente.”

Por  causa  da  boa  vontade  e  da  obediência,  os  santos  serão  muito  activos  na  vida  das  pessoas.  Isto  será
maravilhoso. Jesus diz-nos isto, a fim de que tenhamos muita esperança. 

04 de Junho de 2004
Jesus

As Minhas palavras fluem através dos teus dedos. As Minhas graças fluirão através das tuas mãos. O inimigo só
conta-te mentiras. A Minha verdade explodirá através dos teus lábios. Tudo está bem. Guardo-te dentro da
Minha alma.  Amparar-te-ei dentro do Meu Sagrado Coração. Quando regressar à tua alma serás somente Meu.
Há quanto tempo Eu desejo que isto aconteça. 

09 de Junho de 2004
Jesus

Brevemente veremos um grande ataque à pureza. Como sempre, este ataque será direccionado às mulheres e às
crianças. O aborto é o pior ataque, no que respeita a este assunto. Este pecado deve-se à raiva do demónio. O
demónio detesta Deus e tudo aquilo que é santo e bom. Assim, ele planeia destruir muitas vidas. Jesus sobre
bastante  com estes  actos  pecaminosos.  Assim,  perguntei-lhe  o  que  poderia  fazer-lhe  companhia,  a  fim de
consolá-lo. Jesus disse que o aborto deve-se à fúria do demónio. É o pior ataque que pode lançar contra Deus
Criador. Durante a Paixão, Jesus sofreu terrivelmente por estes pecados. Comentou-me que os autores destes
crimes seriam severamente punidos.  Frequentemente,  Jesus é misericordioso,  e diminui  as penas que estão
associadas aos pecados. No entanto, no caso do aborto, não mitigará as penas deste ato. Serão recompensados
todos aqueles que prevenirem o aborto. Isto Ele repetiu duas vezes. 

10 de Junho de 2004
Anne

Novamente, Jesus falou do aborto. Afirmou que o ventre materno é um lugar sagrado e pertence a Deus, o
Criador. É  verdade que,  por  amor, Ele  permitiu  muitos  avanços  científicos  e  medicinais.  Contudo,  alguns
homens, em cooperação com o inimigo, exploram e profanam, por orgulho e ganância, estes dons médicos e
científicos. O inimigo dessacraliza os ventres das mãe, a fim de destruir a obra de Deus. O demónio desafia
constantemente  Deus.  Ele  quer  liderar  a  humanidade  e  assim  promover  uma  revolta  contra  Deus.  Jesus
acrescentou que as pessoas, que colaboram nestes actos, têm plena consciência daquilo que fazem. Jesus coloca
pessoas  homens  e  mulheres  santas  nos  seus  caminhos.  Contudo,  pretendem  continuar  numa  autêntica
desobediência.  O Salvador  comentou que muitos homens e  mulheres  desistiram de cometer  estes  pecados,
devido ao peso das suas consciências. Estas almas receberão um grande perdão. Serão recompensadas no céu
todos aqueles que arrependerem-se e manifestarem-se contra estas acções. Jesus falou contra a humanidade,
dizendo que ela é muito arrogante, pois pensa que Ele não consegue eliminar todas estas técnicas. É claro que
Ele pode tudo. Ele fá-lo-á, mas por um breve período de tempo Declarou que é muito misericordioso, e que não
destruirá os recursos da medicina e da ciência, com a finalidade de ajudarem-se mais almas.

Jesus mostrou-me algo mais. Mostrou-me o abandono a que estão sujeitas algumas famílias. Isto também causa-
Lhe muito sofrimento. “Olha. Estas crianças não têm ninguém com quem brincar. Os irmãos que lhes dei,
foram rejeitados pelos seus pais. Esta é a geração do egoísmo. Esses pais pensam que o terem mais filhos,
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impede-os de serem verdadeiramente felizes. Os idosos também são muito desprezados. Vejamos porquê: Os
pais pretendem diminuir o número de filhos, pois dizem que assim não dispõem de muito tempo para as suas
actividades. Apesar disto, entregam também os seus idosos ao cuidado de outros, a fim de usufruírem de
mais  tempo  para  realizarem  os  seus  entretimentos.  Mesmo,  nos  casos  em  que  eles  dispõem  de  tempo
suficiente para tomarem conta  dos  seus idosos,  estas  pessoas abdicam das suas responsabilidades.  Eles
perdem muitos nesta situação. Sinto muita dor com tudo isto.”

Jesus disse que o tempo pesa para estas almas, uma vez que não estão envolvidas nas actividades. celestiais.
Jesus contou-me que nenhuma distracção saciaria estas pessoas. Devemos de rezar por estas almas. Jesus está
muito satisfeito com o altruísmo de algumas pessoas. Essas pessoas divertem-se sobretudo com a sua família e
com todos aqueles que amam. Não se deve pensar que os nossos entes queridos são um fardo para nós.

Hoje,  Jesus  voltou-me novamente  a  falar  das  trevas.  Estas  trevas  terão  origem no inferno.  O mundo será
sepultado  nestas  trevas.  As  trevas  passarão  do  inferno  para  o  mundo.  O  mundo  ficará  rodeado  por  uma
escuridão total. As trevas são escuras. São uma ausência total de luz. Estou sempre a salientar o período das
trevas.  Faço-o porque pretender-vos alertar  para o fato das trevas  serem totais  e  completas.  Não sei  se as
pessoas conseguem compreender a sua densidade ou gravidade. Mesmo eu não consigo compreender a estas
trevas.  No entanto,  Jesus alerta-me que muitas pessoas exultarão por causa delas.  Algumas dessas pessoas
conhecerão os demónio pelos seus nomes. Isto deve-se ao fato de elas já estarem bastante familiarizadas com
eles. Ouvi gritos ensurdecedores. Eram gritos horríveis. Pareciam gritos de um gato. Estes demónios realizarão
a  pior  das  torturas  sobre  estas  almas.  Estas  almas  não  são  certamente  aquelas  que  caminham na  luz.  Só
experimentando esta realidade, é que se consegue ter uma visão mais pormenorizada do quão horrível é. Neste
tempo, o inferno virá à terra. Jesus não quer que isto aconteça. No entanto, permiti-lo-á. Faz parte do Seu plano
de justiça. As almas más abusam da misericórdia do Salvador. Elas estão constantemente a zombar dele. Elas
riem de Jesus. No entanto, é Jesus quem as mantêm protegidas e confortáveis na terra, apesar delas cometerem
toda a espécie de pecado. Por outras palavras: enquanto eles vivem como demónios, estão, ao mesmo tempo, a
desfrutar da bondade de Deus. Como isto é tão passageiro. Em breve, colherão  aquilo que plantaram. Penso
numa analogia, a fim de que outros possam entender a gravidade destes actos.

Eles estão a comer a comida saborosa do banquete do seu anfitrião. Ao mesmo tempo, desprezam e escarnecem
do anfitrião,  que constantemente os alimenta. Isto é ridículo,  pois também abusam terrivelmente dos filhos
hospedeiro. Ainda por cima, fazem-no diante dele. Também riem-se e fazem troça dele, desafiando-o a agir.
Elas abusarão excessivamente das boas maneiras do hospedeiro. As pessoas más constantemente fazem-no. O
anfitrião agirá. Em breve os inimigos do hospedeiro serão expulsos do encontro. Não voltarão a atacar as boas
pessoas de Deus, porque essas optaram por seguir a Cristo. 

Essas pessoas não serão capazes de praticar o mal, da mesma forma que praticam-no quando estão rodeadas de
pessoas idênticas elas mesmas. Isto acontecerá durante o período das trevas. Se elas chamarem por Jesus, Ele
responder-lhes-á. No entanto, as pessoas orgulhosas não o farão, porque odeiam-no. Não consigo compreender
porque é que estas pessoas preferem o inferno, em vez de Cristo. Jesus disse-me que é isto que está a acontecer.
Durante o tempo das trevas, os santos reunir-se-ão diante do trono celeste, a fim de suplicarem a Deus pelo fim
da escuridão. Haverá sacrifícios satânicos em todo o mundo, durante o período maléfico mais abominável de
sempre.

10 de Junho de 2004 – Mais tarde
Anne

Durante o período das trevas, Jesus formará dois grupos. Um grupo reunirá as almas santas. O outro grupo
reunirá aquelas almas que não se conhecem muito bem, a fim de serem instruídas. Muito se tem escrito sobre o
período das trevas. No entanto, Jesus alerta para não termos medo, no caso de estarmos a seguir o Seu caminho.
Nesse tempo, as crianças dormirão, enquanto os adultos rezarão incessantemente. Os adultos unir-se-ão a Jesus.
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Ouvindo a Sua voz, estimulá-los-á a rezarem com muita devoção. Jesus alertou para não fugirmos para longe,
como o faríamos diante de uma forte tempestade. Será muito perigoso. Jesus pediu, igualmente, para que as
almas santas não tenham medo de serem atacadas pelos demónios.  Os demónios são repelidos pela oração,
bondade e santidade. Os demónios não querem estar junto de locais santos. Eles receiam as pessoas que se
recolhem em profunda oração. O inferno será esvaziando. Será conflagrado. Deixará de estar ligado à terra.
Portanto,  estes  tempos  são,  analogicamente,  o  verdadeiro  Carnaval  do  mal.  Após  esta  abominação,  Jesus
acabará com a escuridão. A terra será purificada. O tempo da desobediência cessará.  A paz e a obediência
reinarão na terra por muito tempo. Antes da escuridão, suceder-se-ão muitos eventos. Aliás Jesus já referiu-os.

14 de Junho de 2004
Anne

Vi Jesus tão triste. Ele sofre muito pelo facto de os Seus filhos, constantemente, desrespeitaram-no.  Deixou de
haver amor. O amor foi substituído pelo ódio. Jesus mostrou-me a ira que tem para com aqueles que destoem a
inocência. Referiu-me como dói-Lhe ver as crianças a serem molestadas. Jesus castigará todos aqueles que
tenham maltratado as Suas criancinhas. Não sei como hei-de transmitir por palavras a gravidade destes actos.
Jesus diz que eles devem-se arrepender. Repito: devem-se arrepender. Esta é a situação que mais o ofende. É
preferível  cometerem violência  contra  eles  mesmos  do  que  contras  estes  inocentes.  Ele  acrescentou  mais
algumas  coisas  sobre  este  assunto.  Ele  derramará  muitas  graças,  a  fim de  curar  todos  aqueles  que  foram
maltratados no passado. Como nunca outrora aconteceu, Ele dará muita paz a todos aqueles que foram vítimas
dos  maus  tratos.  Portanto,  estas  vitimas  podem  suplicarem  pelo  derramamento  destas  graças.  pelo
derramamento destas graças. Podeis também suplicar estas graças para alguém que conheceis ter sido vitima de
maus tratos. Por favor, suplicai a Jesus que derrame estas graças. Elas estão disponíveis.

18 de Junho de 2004
Anne

Jesus disse-me que o Seu Sagrado Coração bate e pode derramar muita misericórdia para o mundo. Senti o seu
coração a bater. Isto requer muito esforço da Sua parte. Sofri terrivelmente por isto. Finalmente perguntei-Lhe:
“O que é isto?”

Ele replicou-me: “A indiferença dos homens faz com que sinta esta angústia. O mundo não aceita a Minha
misericórdia. As pessoas desprezaram completamente o derramamento do Meu sangue. Hoje sofreis, por
causa da indiferença da maioria das almas. Obrigado por sofrerdes pelo Salvador.”

Perguntei-Lhe, se o facto de algumas pessoas compartilharem os Seus sofrimentos,  o aliviariam de alguma
forma. Perguntei isto porque sei que há muitas pessoas que estão dispostas a fazê-lo.

Ele respondeu-me: “Não. Não desejo este tipo de sofrimentos para todas as almas. Fostes chamados de uma
forma muito especial. Dá-me muita alegria que passeis muito tempo a meditar a Minha paixão. Fazei-o
através da contemplação ou através da oração. Isto possibilitará o derramamento de mais graças para todo o
mundo.” Devo de dizer que este sofrimento é muito desagradável. Jesus está muito ferido pela indiferença do
Homem. Devemos de fazer mais coisas, a fim de consolá-lo. 

18 de Junho de 2004
A Mãe Abençoada

Pequeninos,  estou aqui. Colocai as mãos sobre o vosso peito. Neste preciso momento,  derramo-vos muitas
graças de paz e de amor no vosso coração ferido. Jesus está-vos muito agradecido. Quotidianamente, devemos
trazer-Lhe muitas almas. 
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26 de Junho de 2004
Jesus

Estou convosco. Permito-vos que vejais o inimigo. Vistes uma amostra daquilo que se está a passar. As forças
do mal lutam contra as forças do bem. Anne, é por tudo isto que uso o vosso sofrimento. Continuei a permitir
que vejais o mundo com os Meus olhos. Isto é muito desconfortável. No entanto, se permanecerdes unidos a
Mim, dar-vos-ei todas as forças e consolações para suportardes isto.

30 de Junho de 2004
Anne

Não sei  o  que  possa-vos  dizer  acerca  da  experiência  de  hoje.  Só  sei  dizer-vos  que  fui  invadida  por  um
sentimento terrível.  Jesus identificou-o como uma repulsa.  Ele também o sente quando é confrontado com
alguns pecados. Hoje foi terrível, e estou com muitas dificuldades para abandonar este sentimento. 

Jesus

Frequentemente,  Eu  sinto  aquilo  que  tu  acabaste  de  sentir.  Este  sentimento  nasce  quando  os  Padres
arrogantes e rebeldes recebem-Me na Eucaristia. Eles estão cheios de pecados da carne. Depois deleitam-se
a  celebrar  o  grande  sacrifício,  com  um  evidente  desrespeito  e  insinceridade.  Esta  é  a  verdadeira
desonestidade. Eu, Jesus Cristo, experimento isto todos os dias. Anne, é muito difícil de desligar-se desta
terrível experiência. Isto é uma autentica sujeira. Perguntaste-me: “Senhor, como é que registarei tudo isto
na terra?” Algumas coisas não precisam de ser registadas na terra. No entanto, podes ter a certeza que estes
actos são registados no Céu, e, sobretudo, no Meu coração.

Depois de um grande período de tribulação, fiquei em paz.

02 de Julho de 2004
Anne

Hoje,  Jesus  estava  com  o  Seu  coração  muito  pesado.  Disse  que  viriam  muitos  castigos.  Pediu-me  que
ajoelhasse-me e que depois rezasse pelas almas que seriam todas abruptamente. Jesus não está contente com
isto. Devemos de mover-nos por entre a tempestade, a fim de salvarmo-nos. 

09 de Julho de 2004
Anne

Jesus está determinado a implantar o processo de purificação. Chamou à atenção para o facto de as pessoas não
ensinarem a bondade às crianças. Ele referiu que muitas mães educam mal os seus filhos. Ou seja, desde cedo
que os incentivam ao mal. Enfim, elas não se arrependem, sentem remorsos ou alteram o seu comportamento.
No futuro, estas crianças terão muita dificuldade em compreender a bondade. Eles compararão a bondade à
estupidez e à insensatez. Aliás, isto foi aquilo que os seus pais lhes ensinaram a fazer. Houve algo que ainda
mais me surpreendeu: As mães corromperem os seus filhos. Jesus também chamou-me à atenção para este
acontecimento. Isto é muito feio.

Jesus, novamente, fez referência ao pecado do aborto. Ele referiu o seguinte: muitos castigos cairão sobre a
terra, pelo facto das pessoas más estarem, constantemente, a blasfemar, a ridicularizar e a zombarem contra
Deus. Na verdade eles dizem: “Vejam com um Deus é odioso e frio, pois permite que tudo isto aconteça. 

Jesus

Em verdade, digo-vos: Pelo menos dei a estas almas a oportunidade de viverem e de tomarem a sua própria
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decisão. Pelo menos elas puderam escolher servir o céu, ou não servir o céu. A humanidade é muito cruel, pois
massacra as crianças, mesmo antes de elas estarem totalmente formadas. Quem é o malfeitor, pergunto Eu?
Anne, terás a resposta a esta pergunta. Colocarei estas almas no teu coração. As almas que são massacradas não
sofrem na sua eternidade. São dadas muitas oportunidades, a fim de viverem a santidade comigo. Sou todo
justiça. O mundo sofrerá, porque estas almas tinham propósitos. Por egoísmo, a vossa humanidade rejeitou os
seus irmãos e irmãs. Egoístas, ai de vós! Estou a regressar. 

Anne, por favor, grava esta bonita visão.

Anne

Jesus mostrou-me que, durante o período das travas, muitas pessoas recebiam graças extraordinárias através das
mensagens contidas nos volumes. Posteriormente, vi uma mulher que estava a fazer adoração ao Santíssimo
Sacramento da Eucaristia. O seu coração transbordava muita alegria. Jesus permitiu-me que observasse a beleza
desta alma. Como o céu a admirava. Ela está disposta a servir o céu. Por isso, recebe muitas graças. Jesus quer
que as pessoas aceitem as suas dificuldades e sofrimentos silenciosa e humildemente. 

12 de Julho de 2004
Anne

Hoje Jesus mostrou-me um jovem. Aparentava ter os seus 8, 9 anos. O rapaz estava na sua cama, entretido com
videojogos. Jesus censurou os todos os pais que não estão em casa e, consequentemente, estão indisponíveis
para os seus filhos. O Nosso Senhor disse que este rapaz estava destinado para ser um Seu Grande Seguidor.
Estava destinado a fazer grandes coisas pelo Seu Reino. No entanto, não recebeu formação, impossibilitando-o
assim de ser um discípulo de Salvador. Por não ter tido esta formação, não será capaz de responder à chamada.
Ele não consegue ouvir o chamamento de Deus. Jesus diz que existem muitos como este rapaz. Jesus queria
muito que este rapaz estive preparado, a fim de aceitar o Seu chamamento. Jesus prometeu o seguinte: Todos os
meninos, que forem bem formados e educados, darão um grande impacto ao mundo.

Jesus

Anne, como vês este rapaz não está preparado para seguir-me. Estão-se a desperdiçar muitos dons que Eu dou-
lhe. Anne, a mãe deste rapaz devia de estar em casa e trabalhar para esta criança. Deve de providenciar a sua
formação. Deve, também, de proteger esta criança, dando-lhe assim a segurança de que ele precisa, a fim de se
manter  em paz  e  descobrir  a  sua  vocação.  Aliás,  a  mãe  nem está  em casa.  Existe  mais  alguém que  não
demonstra interesse por ele. Esse alguém só pensa em cuidar dele mesmo. Ele sabe muito bem o que está a
fazer. Agora, o seu pai devia de passar pelo seu quarto em silêncio. Ao ver o seu filho a sonhar acordado, este
pai devia de sentar-se com o seu filho e ouvir atentamente as suas perguntas, dúvidas e curiosidades intelectuais.
Contudo, o seu pai não está em casa para fazê-lo. Prefere entreter-se a si próprio. Anne, o Meu coração está
desfeito. Desperdiçam-se tantos dons. São dons especiais que vêm do céu. O teu coração juntar-se-á ao Meu, e
também sofrerá por esta situação. Sofrerás pela solidão desta criança. Perguntaste-Me há pouco como podias
ajudar  esta  criança.  Digo-te  que  deves  de  editar  rapidamente  o  volume seis.  Isto  salvará  muitas  famílias,
incluindo esta. Anne, quero as Minhas famílias de volta. Por favor, vamos ao trabalho.

Anne

Obviamente que quando cheguei a casa tratei logo da edição do volume seis. Pareço um pouco virtuosa. Aviso
os leitores que Nosso Senhor tinha-me dito que isto se tratava de uma prioridade.

15 de Julho de 2004
Anne
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Jesus mostrou-me algo que deixava-O revoltado e furioso. Então disse-me:

Quando o homem destrói a humanidade já no ventre materno, acaba por desrespeitá-lo em outras áreas.  O
mundo foi criado para a humanidade. No entanto a humanidade deve também respeitá-lo. Vês esta profanação?
As pessoas responsáveis por estes actos sabem, perfeitamente, que isto está errado. Sabem que isto vai contra a
lei humana e contra a lei divina. Essas pessoas não respeitam a beleza. Procuram somente o poder. Anne, estou
muito revoltado com a destruição do Meu belo mundo. Ontem, mostrei-te como é violento o ato do aborto.
Compreendes  como  isto  magoa-Me?  Obrigado  por  vires  até  mim.  Obrigado  por  partilhares  comigo  este
dissabor. Obrigado. É da Minha inteira vontade que sofras. No entanto, isto deixar-te-á brevemente. 

Anne

Isto  tem  sido  terrível.  Se  um  leitor  ler  muitas  vezes  isto,  poderá  porventura  pensar  que  eu  repito-me
constantemente.  Jesus  quer  que partilhe  algumas  experiências  do seu  coração.  Honestamente,  quanto  mais
tempo passo no Seu coração, mais sei que Ele é tão paciente para connosco. No entanto, está muito insatisfeito
com a nossa desobediência. 

16 de Julho de 2004
Jesus

Minha  filha,  muito  obrigado  pelos  teus  sofrimentos.  Hoje  sofres  severamente,  porque  também  sofro
severamente. Anne, algumas pessoas estão a tentar legitimar o pecado mortal, através do casamento de dois
homens e o casamento de duas mulheres.  Anne,  isto  não é a minha vontade.  Isto consiste numa flagrante
desobediência. Ai daqueles governos que sancionam a profanação do Sacramento do Matrimónio. Anne, o peso
da desobediência torna-se muito pesado para Eu carregar. Ajuda-me. É verdade que não consegues gerir muito
bem este sofrimento. No entanto, Eu também não consigo geri-lo. Sinto o mesmo. Descansa um pouco. Agora,
Eu tratarei do assunto. 

23 de Julho de 2004
Jesus

Hoje, Jesus falou-me novamente da rapidez que tem na edição do volume seis. Disse-me também que o céu está
a lutar bastante, a fim de recuperar as suas famílias. Contou-me que hoje as famílias estão sob ataque. Como
nunca, as famílias enfrentarão muitas dificuldades. Acrescentou que cada membro, pai, mãe e filhos, são alvo
do inimigo. As famílias são muito vulneráveis, porque nos dias de hoje não oram. 

Se uma família segue Cristo em tudo, Ele derramará muitas graças, a fim de protegê-la. Por isso é que no
Volume 6, Jesus fala aos Pais, Mães e Filhos. Jesus comentou que derramará muitas graças numa determinada
família, se houver no mínimo um individuo que disponha-se a rezar. Não imaginam as coisas maravilhosas que
Jesus pode fazer com a oração deste sujeito. Ele apelou à oração das crianças. Devido à sua pureza e à sua
bondade, elas conseguirão obter muitas graças diante do trono celeste. Se uma criança ler estas mensagens e
depois começar a rezar, poderá abrir a porta do céu, e permitir, assim, o derramamento de muitas graças. Jesus
poderá entrar  e salvar  literalmente toda a  sua família.  Apercebi-me que a  edição do Volume Seis é  muito
importante para Deus e para nós.

Posteriormente, Jesus falou-me das minhas primeiras experiências. Disse-me que durante todo esse tempo pude
amadurecer e desenvolver o meu caminho. Depois desse meu percurso,  aceitei  o convite para ingressar na
Ordem Secular de São Francisco. Após ter ingressado nessa ordem, as minhas experiências místicas acabaram.
O  meu  crescimento  espiritual  aumentava  significativamente,  que  até  nem  apercebia-me  disso.  A Minha
obediência e a Jesus e o meu sofrimento foram usados, a fim de criar uma resistência espiritual. Esta resistência
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espiritual ajudou-me posteriormente. De vez em quando a cruz era muito pesada. Quando ela era muito pesada,
Jesus dava-me uma experiência  muito bonita  do céu ou Dele.  Com isto,  percorria  mais facilmente o meu
caminho que Ele escolheu e preparou-me. 

Jesus

Minha escrava, as minhas raízes já estão muito enraizadas na tua alma. Não imaginas o quanto estou enraizado
na tua alma. Fizemos um longo e bom trabalho ao longo destes anos. Nunca vacilaste nesta missão. Minha
querida Anne, não imaginas o quanto é importante para Mim o teu serviço. És muito constante nesta missão,
porque  permitiste  que  cultivasse  raízes  profundas  na  tua  alma.  Para  Mim,  o  teu  compromisso  é  muito
importante.  Não  tenhas  medo,  pois  nunca  abandonar-me-ás.  O  Meu  grupo  de  apóstolos  foi  muito  bem
preparado. Os Meus apóstolos cooperam muito bem comigo. Em verdade, digo-vos que estou muito feliz pela
vossa missão. Agora, grava a nossa conversação. 

Anne

Hoje, Jesus mostrou-Me uma jovem. Ela estava numa piscina descoberta. Usava um traje bastante provocador.
Ela gosta bastante de estar nas últimas modas. Trabalha num grande negócio.  Por isso, traz muito bem tratado o
seu cabelo, unhas, pernas e roupas. Ou seja, é muito vistosa. Para tal, abusa excessivamente das manicures e das
pedicures. As mulheres entenderão que uma parte do corpo tem sido negligenciada. Jesus está tão desencorajado
e triste. Mostrou o que tinha planeado e desejado para ela. Jesus chamou-a para uma vocação. Jesus queria que
ela  fosse uma irmã religiosa numa ordem de assistência  às  crianças.  Nessa  actividade,  via-a  alegre.  Via-a
ajudando e auxiliando crianças de outras raças.

Jesus disse que a sua formação tinha sido ignorada. A sua mãe deixou-a quando ela era muito nova. O seu pai
era adultero. Assim, nunca interessou-se por esta rapariga. Jesus disse que o corpo desta jovem e de outras
tantas estão a ser preparados por satanás, a fim de servi-lo. Ou seja, os seus corpos são vistos como ferramentas
sexuais. São usados somente para o sexo. Daí provém toda esta excessiva obsessão com os seus corpos. O que
elas querem é manter esbeltas todas as partes dos seus corpos. Jesus comentou que isto incita os jovens ao
pecado. Estas jovens não cultivam as virtudes. Não desenvolvem o seu espírito. Somente querem embelezar-se
e ter um corpo atraente. Destas situações sabemos o porquê de nascerem tantas crianças fora do sacramento
matrimonial. Os media incentivam ao embelezamento do corpo. Depois surpreendemo-nos quando se comete o
pecado através do corpo.

Perguntei a Jesus sobre a sua mãe. Ele disse-me que já tinha morrido. Assim, Jesus não poderá trabalhar através
dela. Perguntei-lhe também como esta criança poderá ser salva. Jesus replicou-me que ela tem uma tia que lerá
as mensagens e, depois, transmiti-las-á à sua sobrinha. Esta jovem voltar-se-á para Jesus. Posteriormente, amá-
Lo-á.  Depois desejará servi-lo.  Jesus apelou à  leitura do volume seis.  Replicou que as graças que provêm
através da leitura do volume seis são ilimitadas. Com este volume, os membros de uma família saberão como
deverão  de  intervir.  Irmãos  e  irmãs,  se  vísseis  esta  rapariga,  da  mesma  forma  que  eu  a  vi,  ficaríeis
escandalizados. Estamos a falhar completamente, no que concerne ao trato da nossa juventude. Ela não é má
rapariga. Ela é somente um produto da educação contemporânea. Ela é uma boa rapariga. Somente, sente um
grande vazio na sua alma. Não sabe como há-de preenchê-lo.

Fiquei profundamente afectada com esta visão. Principalmente, porque na sua idade também desejava bronzear-
me. Contudo, o meu pai não dava-me dinheiro, a fim de comprar um fato de banho glamoroso, de arranjar o
meu cabelo, ou de fazer pedicure. Quero convencer os meus irmãos e irmãs que a visão que tive desta jovem
corresponde à actual realidade. Ou seja, os jovens são abandonados. Vivem numa profunda solidão. Eles são
mal amados. Prestem atenção, porque são o tesouro do céu. São as pedras preciosas do céu. Elas sofrem e
morrem sozinhas num mundo que não se importa com Jesus e com a Sua santa vontade. Precisamos de lutar, a
fim de resolver todos este problema. Condenai o egoísmo. Lamento tudo isto. Foi muito horrível assistir a isto.
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Foi realmente desagradável. Para me confortar, Jesus afirmou que a sexualidade é um dom. Não deve ser usada
depravadamente. O demónio procura que a humanidade a use nestes sentidos. Jesus sente muita alegria ao ver
um casal. Regozija-se por ambos os conjugues amarem-se mutuamente. Isto agrada muito a Deus. É muito
bonito e consola-O bastante. Isto também faz-me muito feliz. O céu também aplaude estes gestos. 

30 de Julho de 2004
Jesus

Hoje Jesus mostrou-me um homem que estava a ser espancado. Foi terrível assistir a este acontecimento. O
homem foi condenado, por uma razão desconhecida. Perguntei a Jesus se esse homem foi espancado pela sua fé.
Ele respondeu-me “SIM”. No entanto, os seus captores tinham-no detido por uma falsa acusação e não pela sua
religião. Odeio isto. Estava um pouco chateada, por isso decidi interrogar Jesus: “Mestre, como isto consola-te!
Como isto pode ser útil ou agradável?”

Jesus replicou: Não é a violência que ajuda-Me ou consola-Me. Anne, sentes-te muito triste, revoltada e enjoada
com isto. Sentes estas coisas, porque ao testemunhá-las, também senti-as. Anne, olha para os olhos daquele
homem. Só vês amor. Estou a sussurrar à sua alma as palavras mais belas de amor. Estou a associar o seu
sofrimento à Minha paixão. Não. Anne, não é pela violência que sou consolado. Todas as pessoas entendem
isto. É a resposta deste servo à violência que cria a maior das ondas de ternura e misericórdia no Meu coração.
Estas ondas lavam-se o mundo das trevas. Olha. Olha bem para aquilo que está a acontecer.” 

Anne

 Jesus está a mostrar-me como os raios de luz estão a destruir a escuridão que envolve a terra. Eles elevam-se
até ao céu. Através do sofrimento voluntário deste homem obtêm-se muitas graças e misericórdia para com a
humanidade.  Elas ,assim, arrependeram-se e aceitaram a misericórdia de Deus. O sofrimento deste homem
salvou muitas almas. Jesus então perguntou-me: “Rejeitarias o sofrimento pelo qual tu já passaste?” Respondi-
lhe: “Claro que não!” Gosto de fazer companhia a Jesus, quando o Seu coração está muito dolorido. Ele disse-
me novamente:  “Olha”.  Vi mais  raios de luz que subiam até ao céu.  Primeiro vi um. Depois vi  três.  dez.
Posteriormente, rajadas de trinta e quarenta. Jesus disse: “Isto foi o que o teu sofrimento alcançou para o Reino
Celeste. Agora vai em paz, e não voltes a questionar o valor do sofrimento.”

2 de Agosto de 2004
Anne

Nesta manhã, apresentei-me com muita dificuldade a Jesus. Novamente mostrou-me aquele homem que tinha
sido agredido na sexta-feira. Jesus disse-me: “Olha mais de perto. O que vês?” Vejo que os captores deste
homem são soldados asiáticos. O quarto está sujo. A nossa bela vítima está no chão. “Minha filha, ele é um
irmão franciscano. A resistência que hoje sentes em vir ter comigo é igual à resistência que ele sente quando é
maltratado.  Anne,  não  compreendeis  os  valor  do  vosso  sofrimento.  Vou  clarificar  esta  minha  afirmação.
Reparaste na resistência. O teu irmão franciscano caminhou com um coração cheio de alegria para a sua tortura.
De fato, a sua alegria confundiu os seus agressores. A sua alegria, converterá muitos que vivem sem alegria.
Muita da sua alegria é provêm do teu sofrimento. Estás a carregar uma grande parte do seu fardo. És o seu
Simão de Cirene, que ajuda-o a transportar a sua cruz. Ele sabe perfeitamente que existe uma alma que está a
sofrer valiosamente por ele. Na  sexta-feira viste que a sua face estava muito bela, os seus olhos calmos e
tranquilos. Sentei-me aqui no Meu morro e não há nada que obstrua a visão entre ele e eu. Sofreste durante toda
a semana. Este homem foi acolhido pelas graças do Meu olhar caridoso. Ainda duvidas do valor do sofrimento?
Tu és a sua irmã franciscana mais nova. Preparei-te a  fim de ajudares os outros. O teu coração está agora
contente.  Minha querida  filha,  estás  destinada  para viver  neste  mundo e na eternidade.  Disse-te  que neste
caminho haveriam muitas tarefas difíceis de executá-las. Esta foi uma dessas tarefas. Um dia conhecerás este
homem. Não receies este trabalho. Não imaginais as graças que fluem através dele para o mundo. Bem, Jesus
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transformou  completamente  a  minha  cabeça.  Espero  no  futuro  também  fazer  este  trabalho.  Não  consigo
descrever  a  grande  resistência  que  sofri  nesta  manhã.  Parecia   uma  multidão.  Ela  rodeava-me.  Depois
escarneciam e zombavam de mim. Este homem é um santo. É muito belo. Não rejeito o facto de ter de sofrer
por ele. Oro e dou graças a Jesus. Esta foi a pior semana, no que concerne às dores físicas. Dá-me muito prazer
saber que fui capaz de ajudar este homem, que tanto amo. Perguntei então a Jesus: “Onde está o manto castanho
e o cordão deste homem? 

Jesus disse-me: Eles tiraram-lho. Eles despojaram-no de tudo o que diz respeito a Mim ou à Sua Vocação. Isto
não significa nada. Eles, como outras pessoas más, estão a tentar fazer o impossível. Tentam erradicar Cristo das
almas que seguem-No.

3 de Agosto de 2004
Anne

Hoje, Jesus mostrou-me alguma convincente, mas breve. Mostrou-me uma mulher na sua cozinha. A sua casa
era bonita. Ela era saudável. Vestia-se com muito estilo. Estava a preparar um refeição para a sua família. Senti
alguma dificuldade em visualizar isto. Então Jesus interpelou-me: “Mostrei-te a sua face. O que viste?”

Bem, irmãos e irmãs, quando Ele mostrou-me o seu rosto, estava ciente de que ela era muito bonita para os
padrões do mundo. No entanto, não consegui ver isso, porque estava a ver com os olhos do Salvador. O que vi
com os olhos celestes, era terrível. Desagradava-me ter aqueles olhos fixos em mim. Ela era horrível. A visão
celeste, permitiu-me que visse a sua face coberta de serpentes. Interiormente, ela é muito feia, apesar de ser
muito bela, exteriormente. O seu olhar é frio. Para mim, esta visão foi muito desagradável. Procurei olhá-la. No
entanto, sempre que o fazia, ela desviava o seu olhar.

Jesus diz: “É uma serva do inimigo. O seu semblante desagrada-te, porque não existe bondade no seu coração.”
Ela sabe, perfeitamente, que estou aqui. Ela sabe que sinto antipatia por esta situação. Esta mulher é muito
activa na sua comunidade. É uma verdadeira voluntária. É também muito prestável em causas caritativas. Ela é
muito boa mãe. Todas as semanas, ela vai à igreja. Anne, sei que esta visão foi-te muito desagradável. No
entanto, agradeço-te por teres partilhado comigo, de boa vontade, esta visão. Mostrei-te isto, a fim de comparar
o rosto desta mulher com o rosto mais sujo, mais machucado, dos Meus amados servos. As almas devem de
aprender a olhar com os Meus olhos. Eles não devem de olhar para a beleza física, mas para a beleza interior.
Claro que deves rezar por esta mulher. Deves, também, rezar pela conversão dos pecadores.   

4 de Agosto de 2004
Anne

Hoje, Jesus mostrou-me um bebé recém-nascido. Os seus pais são seguidores de Jesus, e rezaram muito por
terem este filho. Esta criança foi um presente para os seus pais e para o mundo inteiro. Ela será acompanhada
por dois irmãos.  Terá uma bela  formação.  Os seus dons espirituais  serão evidenciados posteriormente.  Ela
ajudará ao regresso do Nosso Salvador. Nos tempos vindouros, terá um papel importante na implementação da
obediência na terra. Não sei onde nasceu, mas sei que ainda está viva.

Jesus

Minha filha,  não compreendes porquê é  que te  mostro estas coisas.  Não precisas de compreender  tudo. A
servidão  desta  criança  será  confirmada  por  profecia.  Fica  em  paz.  Hoje  estás  mal  disposta.  No  entanto,
aproveitarei este dia para esclarecer-te muitas coisas. Desejo que registes tudo o que te mostro. Isto é o que te
peço.

5 de Agosto de 2004
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Anne

Jesus mostrou-me o mundo através de um cume. O mundo move-se e gira. Disse-me que durante este tempo,
por causa das dificuldades, moverá e condicionará o tempo dependendo das circunstâncias. Ou seja, o fará com
que o tempo avance mais rapidamente, ou então encurtará os dias. Lembrei-me, então, de uma passagem bíblica
em Mateus, 24, 22: “Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria; mas, por causa dos eleitos,
aqueles dias serão abreviados”. Isto é misericórdia. Jesus disse-me que durante a escuridão, moverá o tempo
mais velozmente. Isto é sem dúvida uma grande misericórdia. Jesus também falou-me dos grandes dons que dá
às  almas.  Comentou  que  envia  muitas  graças  aos  jovens  e  às  crianças.  No  entanto,  Ele  quer  que  eles
desenvolvam e usem estas graças. Mostrou-me como enviou-me muitos professores e oportunidades, a fim de
aprender  falar  e  a  escrever  com confiança.  Para  Deus,  isto  dá-lhe  muita  satisfação.  Também mostrou-me
algumas almas que receberam muitos dons, mas que usaram-nos para promoverem a sua imagem. Ou seja,
deixaram-se ensoberbecer  e envaidecer  pelas coisas  mundanas.  O inimigo usa frequentemente este  tipo de
tentação, a fim de que muitas almas se percam. O inimigo, oferece-lhes um ganho pessoal. Em contrapartida,
deseja que essas almas comecem a servi-lo. Isto desagrada bastante Deus, porque estes dons são dados por Ele e
não por satanás. Estes dons devem ser usados para ajudar Deus, e para fazer-se a Sua vontade. Ajudar a Deus,
inclui ajudar os irmãos e promover e defender o Seu Reino.

Jesus

Asseguro-te que ver-me-ás a actuar. As Minhas graças serão retiradas do mundo. Saberás então que deixei o
mundo para colher aquilo que semeou. Anne, isto é bondade. Certamente que não quererás que os teus filhos
vivam num mundo que está disposto a aceitar e a proclamar a sua destruição. Este mundo não foi criado para
glorificar a maldade, mas para glorificar a bondade. Agirei pela misericórdia. Sou um Deus de misericórdia. Um
Deus de misericórdia age, a fim de proteger os Seus filhinhos da condenação eterna. As Minhas almas santas
permanecerão em paz, mesmo que o seu mundo mude. Deveis de continuar no vosso caminho e entregar-Me
tudo aquilo que vos inquieta. Confiança é uma palavra de ordem que dou-vos. Jamais abandonarei os meus
filhinhos. Intervirei neste mundo rebelde.

Anne

Devo dizer-vos que Jesus não só está irado, mas também muito sério e firme. Jesus mostrou-me muitas almas
santas. A santidade origina-se através de Nossa Senhora. O seu toque de mãe converte muitas almas. Não quero
que  nada  terrível  aconteça.  De  forma  alguma  quero  isto.  Tenho  uma  grande  confiança  em  Jesus.  Sinto
fortemente que estamos protegidos pelas mãos ternas. Realmente, estou muito agradecida pelo fato de Nosso
Senhor assistir a tudo aquilo que acontece no nosso mundo. Ele observa-nos constantemente. Oferecei a Jesus o
vosso mais belo sorriso. Ele tem muita bondade. 

6 de Agosto de 2004
Anne

Hoje, Jesus mostrou-me uma bela mulher negra, que está a ser arrastada por três soldados de uma estrada até
uma floresta.  Estes  soldados  guerrilheiros  não estavam equipados  oficialmente.  No entanto,  transportavam
consigo armas. Eles eram também escuros. Por isso, suspeito que sejam conterrâneos. Ela transportava uma
pequena criança. No entanto, a criança acabou por ser abandonada num sítio. A criança simplesmente olhava
para o jeito de como os soldados transportavam a sua mãe para dentro da floresta. A mulher deixou de lutar. Os
homens  começaram,  então,  violá-la.  Não  quererei  descrever  esta  cena  horrível.  Esta  mulher  já  tinha  sido
violada,  anteriormente.  Ela  foi  violada  por  outros  soldados.  Desta  violação  resultou  esta  menina  que  foi
abandonada. Depois da violação os soldados deixaram-na. Graças a Deus que, fisicamente, ela não está ferida.
Somente está preocupada com a filha que tanto ama. Esta mãe está preocupada com a protecção da sua filha.
Mais tarde esta criança, transformar-se-á numa mulher. 
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Gostaria de descrever a cena, tal é a minha raiva. No entanto, não o farei, a fim de proteger a sua dignidade.
Gostava de descrever esta cena, com a principal finalidade de alertar os homens. Todo aquele que cometer estes
actos, será severamente punido. Jesus assiste a tudo. Espero que estes homens possam converter-se e assim
alcançar o perdão de Deus. Louvo a Deus pela Sua justiça divina nestes assuntos. Esta mulher acolhe agora a
sua filha e o seu choro. A criança está aconchegada ao pescoço da mãe. Ela coloca os braços em volta do
pescoço desta pobre mulher. A nossa pobre vitima segura na sua criança. Esta, por sua vez, consola a sua mãe.
Então, Jesus diz:

Jesus

Esta mulher é minha serva. Ela é cristã. Foi convertida por um missionário. Diariamente, louva-me pelo sol,
pela chuva, pelas coisas belas da natureza. Enfim, por tudo. Amo-a ternamente. Anne, ela é uma vítima. Estás
irada. Estás em luta espiritual. Estás com raiva de Mim, porque querias que punisse estes homens. Fá-lo-ei.
Prometo.  Não receies. Como dizes, eles colherão tudo aquilo que semearam. Esta cena que presenciaste,  é
comum e anormal no mundo em que vives. Muitas vezes, as pessoas são maltratadas desta forma. Trabalhaste
muito, a fim de ajudares aquelas que sofrem nas mãos de homens sem escrupulosos. Existem umas coisas que
gostaria de mostrar-te. Primeiro: olha para a beleza desta criança. Uma das coisas que perfura o teu coração, é o
olhar confuso neste pequeno rosto.  Provavelmente, sentes o amor que esta mãe tem pela sua criança. Vês,
também o amor que a criança sente pela sua mãe. Olha como ela conforta a sua mãe. Mesmo que tenha sido
violada, esta mãe preocupasse muito com a sua filha. Somente a procura protegê-la. Esta criança é fruto de uma
violação anterior. A violação profana a pessoa. Quero dizer-te que a vítima sofre muito com isto. A sexualidade
de uma vítima de violação é um dom. Está claro que a vítima não será responsabilizada por isto. Uma violação
não tem impacto negativo sobre a sexualidade da vítima. A sexualidade é uma doação. Alguns tentam danificá-
la, mas sem proveito algum. Uma pessoa que tenha sido vítima destes actos, jamais deverá de pensar a sua
sexualidade perdeu a sua beleza e o seu encanto. A sua sexualidade não é afectada. Ninguém poderá danificar a
nossa sexualidade. Estes actos, somente danificam o físico da vítima. No entanto, com a Minha graça, a vítima
curar-se-á. Anne, estás chateada comigo, pois pensas que Sou responsável por estes actos.  Estavas comigo,
quando isto aconteceu. Não fiz isto. Jamais o farei. Jamais farei isto a uma das Minhas crianças. Estes homens
rebeldes somente cumprem a vontade de satanás. Estes homens respondem “sim” a satanás. Eles exultam neste
ato maligno. Por favor, não sejais como eles. Por favor, não culpes-me por estes actos. Esta mulher é Minha
amiga e Eu amo-a. Ela passará a eternidade comigo. A sua filha salvará muitas almas. A sua mãe também será
fundamental neste processo de salvação. No entanto, a sua filha foi vítima de uma violação. É sobre isto que
desejo-vos falar.

Muitas pessoas, incluindo alguns amigos Meus, dizem que um aborto é aceitável, nos casos em que a mãe tenha
sido violada. Essas pessoas consentem o aborto, quando a criança nasce de um ataque físico. Deixai-me mostrar
como isto fere-Me.

Como disse, a violação consiste numa profanação contra o corpo de uma pessoa. Aceitar uma criança é uma
forma de fazer com que o bem triunfe sobre o mal. Neste momento estou muito ocupado, tentando fazer com
que o bem triunfe sobre o mal. Neste mundo, existe muito mal e pouco bem. Para lutar contra a maldade deste
ato,  envio muitas vezes uma criança.  Vós não sabeis como serão importantes este bebés. Ajudar-me-ão na
salvação de mais almas. Estes são os maiores dons que posso oferecer. É uma forma justa de poder compensar e
remediar o que aconteceu. O pai terrestre pode ter agido mal, mas não o pai celeste. Anne, se matarmos todas as
crianças que um pai que se comporte mal, teremos certamente menos crianças neste mundo. Pensai em todas
aquelas que já são abandonadas e vítimas de maus tratos. Esta é a Nossa lógica. O pai comportou-se mal, logo a
crianças deve ser morta. Rejeito completamente este raciocínio diabólico. Eu também. Isto desencoraja uma
pessoa a falar a verdade no nosso mundo. Enviarei coragem a todos aqueles que acolham estas crianças. Estes
são verdadeiramente os Meus servos preferidos. 
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Olha novamente para a alma desta pobre vítima. Ela viverá unicamente para a sua filha. Ela acolheu esta criança
e viu que ela era um presente da criação. Esta menina dará muita alegria à sua mãe. Ela será venerada pela sua
mãe e pelo mundo inteiro. Toda a humanidade colherá muitos frutos pelo nascimento desta menina. Deve-se,
portanto, louvar a decisão desta mãe.

Viste os malfeitores, da mesma forma como Eu também vi-os. Neste momento, eles estão perdidos. Vejo-os a
comportarem-se como cães selvagens. Continuarás a rezar pelas suas conversões, da mesma forma como fazes
pelos outros pecadores. Quero que compreendas algo mais.

Muitas pessoas chocam-se com estes actos. No entanto, não desligam a televisão, ou o rádio, quando assistem a
estes acontecimentos, através destes media. Assistindo a estes eventos depravados, glorificam estes actos e,
assim, promovem o mercado do inimigo. És culpado, quando entretêm-se a assistir a eventos que divulgam a
luxúria. Os corpos das crianças, dos homens e das mulheres devem ser usados para coisas santas. Não quero que
os homens vejam as partes intimas dos corpos das mulheres. Só o poderão fazer, no caso de estarem casados
pela Igreja. Não quero que os homens tenham relações sexuais com as mulheres, a não ser que estejam casados
pela Igreja. A sexualidade vem de Mim. Ela é Minha propriedade. O mau isso da sexualidade, fere-Me muito.
Isto causa muito sofrimento a muitas pessoas. Esta violação é um exemplo. Esta rebelião, em matéria sexual,
deverá de cessar. 

9 de Agosto de 2004
Anne

Hoje, Jesus mostrou-me algumas coisas bonitas no mundo. As visões não eram extensivas. No entanto, vi uma
floresta, um lago, um riacho. Vi tudo isto do céu. Depois, Jesus mostrou-me um homem a cortar árvores, de uma
forma muito irresponsável. Esta foi a parte mais desagradável da visão. Confesso que não desperdicei muito
tempo a olhá-la. Jesus gosta muito daqueles que protegem a Sua natureza. Agrada-lhe muito que o homem
proteja e respeite a Sua natureza. O planeta é criação de Deus. Portanto, o homem deverá de preservá-lo. Isto é
bom. Ele diz:

Anne, isto agrada-Me bastante. Muitos homens e mulheres santos compreendem que a beleza da natureza é para
ser respeitada e amada. As pessoas têm que consciencializar-se que não podem, de alguma forma, destruir a
natureza, porque ela sustenta a humanidade. É uma grande falta de consideração e desrespeito para com Deus,
destruir a Sua natureza. É também um desrespeito para todos aqueles que virão. Agradam-Me bastante que
respeitem  o  mundo  que  criei.  Também  não  agrada-me  que  as  crianças  coloquem  a  natureza  acima  da
humanidade. Esta não é a Minha vontade. Criei o mundo para o homem, e não o homem para o mundo. 

Anne

Jesus mostrou-me também algumas casas. Eram simples e modestas, mas muito bonitas. 

Jesus

Esta é a Minha vontade. Quero casas para as pessoas. Vês que estas não são muito grandes. O homem não
precisa de ter muitos compartimentos na sua casa. Não criei o homem para viver como rei na terra. Criei-o para
viver no Céu. Há muitas pessoas a quem Eu concedi muitas bênçãos financeiras. Quero que usem a sua riqueza,
a fim de fazerem a Minha vontade. No entanto, são poucos aqueles que entendem isto. São poucos aqueles
resistem à tentação da avareza. Em alguns casos, retirei a riqueza a algumas pessoas, com o intuito de salvá-las.
Não tenho escrúpulos por isto. É preferível que uma pessoa sofra na terra, do que perder a eternidade. Não
quero que os Meus filhinhos tenham casas luxuosas. Em vez de valorizarem as suas casas, eles devem de
valorizar os relacionamentos que têm com os seus irmãos.  Esta não é a Minha vontade.  A Minha vontade
consiste  sempre  em  ajudar  os  outros.  Quero  que  os  Meus  filhinhos  ajudem  os  seus  irmãozinhos.
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Resumidamente, estou contente pelos esforços que se têm feito, a fim de preservar-se o mundo. No entanto,
aviso que as motivações devem ser santas e puras.  

10 de Agosto de 2004
Anne

Hoje, vi uma mulher na praia. Estava envolvida com areia. Pensava que tratava-se de uma ilha. No entanto, o
senhor  pediu-me para  olhar  novamente.  Estava  a  ter  problemas  em concentrar-me novamente.  Realmente,
pensei em não ver esta visão, pois suspeitava ver algo que fosse desagradável. Ao invés de uma ilha, o plano de
fundo que estava por detrás da rapariga tratava-se de uma cidade. A terra começou a tremer. Então ouvi um
estrondo. Uma grande onda caiu e colidiu com a cidade. Não vi uma grande imagem. Contudo, tive consciência
que vi pequenas coisas. Vi um carro, que transportava pessoas, a ser atingido. Virei a cara quando vi que este
carro transportava pessoas. Devo dizer-vos que isto não foi nada agradável. Com está visão, acabei por passar
mal,  durante  o  dia.  Temi  que  estivesse  novamente  a  ofender  Jesus.  Voltei  a  sentir-me  irada  por  este
acontecimento. Então, disse: “Mas o que vem a ser isto?”Depois de ter recuperado desta má indisposição disse,
então, a Jesus: “Como Te sente?” Ele respondeu que mostrar-me-ia como se sentia. Vamos, assim, ouvi-Lo
agora

Jesus

Minha  pobre  amiga,  também  sinto-Me  desolado  por  este  acontecimento.  Sei  que  sentes-te  mal  por
testemunhares estas visões. No entanto, lembra-te que és a Minha assistente. Conto contigo para transmitires
todas estas visões. Deves de registar com muita precisão tudo aquilo que vês. Porquê é que tudo isto aconteceu
a esta cidade e a estas pessoas? Isto deve-se ao pecado. Anne, existem muitas pessoas que comportam-se muito
mal.  Nunca  vi  as  pessoas  a  comportarem-se  tão  mal,  como  o  fazem nos  dias  de  hoje.  As  pessoas  boas
permanecem no silêncio. Poucas pessoas defendem-Me. Viveis no Meu mundo. Criei-o para vós. Não terei um
mundo, onde os inocentes são constantemente massacrados.

11 de Agosto de 2004
Anne

Vi a mesma cena. A água na praia começou a recuar rapidamente e, em seguida, veio a grande onda. Jesus disse-
me: “Enviei-lhe muitos sinais. Todavia, eles ignoraram-nos. Este nível de rebelião continuará. Para aqueles que
dizem que o homem está, cronologicamente, a melhorar os seus hábitos e comportamentos, digo-lhes isto. Na
história da humanidade,  nunca morreram tantas pessoas como nos dias de hoje.  Nunca foram massacradas
tantas pessoas como nos dias de hoje. A morte de um inocente, como acontece através do aborto, não faz parte
da Minha vontade. O aborto não é um castigo Meu. Não tenho necessidade de punir assim o homem. Costumo
chamar o homem à atenção, através de outras formas. Grandes calamidades acontecerão. Aí, o homem colherá
aquilo que semeou. Posteriormente, o homem saberá que tem uma alma e que deve de trabalhar, a fim de
alcançar a eternidade. Os homens não pensam naquilo que lhes acontecerá, quando depararem-se com a Minha
pessoa. Desejo mudar este mundo. O mundo mudará. Fica em paz, porque todas as santas almas que morrem em
acidentes  serão  consideradas  como  mártires.  Há  almas  que  seguem  as  trevas,  terão  oportunidade  de
arrependerem-se. Aceita a tua missão. Aceita a missão que Deus dá-te no resgate das almas. Confia. Do resto,
tratarei Eu. 

12 de Agosto de 2004
Anne

Hoje, novamente vi aquela cidade. Jesus disse-me: “Olha. A água evaporou-se! Qual é a diferença?” Bem, vi
crianças. Vi que elas estavam com as suas mães. Vi flores. Não sei bem o que aconteceu. É muito difícil de
descrever o que aconteceu, porque anteriormente tinha visto uma grande cidade suja. Hoje, parecia mais uma
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aldeia do que uma cidade. Vi um homem. Estava numa estrada, ao pé de uma loja. Estava a falar com alguém.
Ouvi os sinos da igreja a tocarem. A mulher, que levava o seu filho, parou e rezou com ela. Jesus sorriu com
isto. Ele disse: “Mostro-te isto, a fim de dar-te esperança. Quero que compreendais como será o mundo depois
da sua purificação. Após esta purificação, as pessoas serão livres para amar-Me. Anne, o incidente que viste, foi
um de muitos. Estas revoltas da natureza, permitem salvar muitas almas. Todavia, estas são apenas pequenas
modificações. As grandes modificações, ocorrerão posteriormente. As pessoas não deverão de preocupar-se.
Tomarei controlo de todas as situações. Este assunto diz-Me respeito. As pessoas somente devem seguir-Me. As
suas preocupações consistem apenas em fazer a Minha vontade. Ou seja, deverão de cumprir as tarefas que dei-
lhes. 

13 de Agosto de 2004
Anne

Hoje, o Senhor mostrou-me o céu. No entanto, estava com alguma dificuldade em observá-lo. Por isso, comecei
a ter medo. Jesus advertiu-me para o fato de me preocupar, excessivamente, com aquilo que os outros poderão
pensar  sobre  estas  revelações.  Depois  de  ter-me  acomodado,  sentei-me  e  vi  a  lua  com uma cor  horrível.
Apresentava  uma  cor  muito  horrível.  O  mundo  estava  escuro,  excepto  para  esta  lua  avermelhada.  Outra
escuridão terrível começou a espalhar-se pelo mundo inteiro. Não pensei que fosse irreal. Não experimentei este
acontecimento como uma escuridão física. Ou seja, tratava-se de uma presença horrível que gradualmente se
espalhava por toda a terra. Pensei que se tratasse do inimigo da Luz. Então, Jesus disse-me: “O inimigo procura
os seus colaboradores. Minha filha, quando a lua ficar avermelhada, as calamidades começarão. Não haverá
pausa na sucessão dos eventos. Sucederão um após o outro. As pessoas que estão preparadas para estes eventos,
permanecerão tranquilas nas suas almas. As pessoas que ao longo dos tempos rejeitaram-me, farão o seguinte:
Ou arrepender-se-ão e passarão a aceitar-me, ou então continuarão a preferir o inferno. Este tempo está perto. 

Perguntei a Jesus come sentia-se. Isto também faz parte do Meu trabalho. Ultimamente, sinto que estou a falhar
terrivelmente. Ele é calmo e muito solene. Jesus não gosta que pense assim. Confesso, no entanto, que às vezes
penso assim. Disse-lhe, portanto: “Senhor, tu és o todo poderoso! Será que não poderias aparecer no Céu e
dizer: Aqui estou. Eu Sou o vosso Deus.”

Ele replicou-me: “Anne, já fiz isto.” Já apareci de diferentes formas. A Minha mãe também já fez o mesmo.
Aliás,  tem constantemente aparecido por todo o mundo, pedindo que os homens mudem os seus hábitos e
costumes. Muitos ignoram as Sagradas Escrituras. O mundo tem profetas, que muitos ridicularizam. O mundo
tem-Me. Estou presente em todas as santas almas. Enviei muitos médicos, a fim de inspirar a fé. Anne, sabias
que estava sempre contigo, muito tempo antes de teres começado a vivenciar estas coisas sobrenaturais. Como
soubeste isto? Soubeste, porque todas as almas sabem que estou aqui. Contudo, algumas pensam que não estou
aqui. Assim, elas continuam a pecar e a procurar afastar os outros de Mim. Não, minha filha. Não fui Eu que
falhei. Acredita que estas palavras salvarão a muitos. Neste preciso momento, estou a enviar muitos avisos para
todos os cantos do mundo. Farei a Minha parte.  Deixai que cada alma faça a sua. Salvaremos muitos.  No
entanto, também perderemos muitos. O Meu coração está preocupado por estas perdas. Agora, fica em paz. A
tua obediência e a tua presença no Meu sofrimento confortam-Me bastante.

16 de Agosto de 2004
Anne

Hoje, Jesus, mostrou-me as consequências de um furacão. Claro que vi destruição. Vi destruição de árvores, de
linhas de energia. Vi, também muitos detritos. Ele disse: “Olha mais perto. O que vês?” Vejo as pessoas a
limparem o lugar. Vejo, também, pessoas que se ajudam mutuamente. Por onde passava, via constantemente
pessoas que se assistiam e apoiavam. Vi uma mulher, que tinha uma grande paz na sua face.

Jesus
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Jesus disse-me: “Ela está a pensar em Mim. Estas dificuldades permitem que o homem compreenda que existe
uma força maior que permite esta união. É uma boa lição para a humanidade. Quando as dificuldades chegarem,
quero que as pessoas se auto-ajudem. Mas, também quero que as pessoas aprendam, vendo as experiências dos
outros. Todos devem ajudar, caso vejam alguém a passar fome. Quando as tempestades vierem, e destruírem
uma área, quero que se auxiliem uns aos outros. Anne, tu estás a ver isto a acontecer. Achas que isto é mau, já
que  estes  cataclismos  promovem a  fraternidade  entre  irmãos?  Eles  assim  chegarão  a  Deus.  É  através  da
escuridão que as pessoas descobrirão Deus. Eles conhecerão a Minha luz. Compreendes? Não quero, de forma
alguma, que os Meus filhos sofram. No entanto, o sofrimento virá. Incentivai as almas a não desperdiçarem
estas oportunidades. Um dia os meus filhos virão para o paraíso. Assim, não terão dificuldade alguma em
desapegar-se das coisas terrenas. As almas que praticarem este desprendimento, não serão perturbadas, quando
perderem os  seus  bens,  de  uma  vez  por  todas.  Isto  é  o  que  quero  para  os  Meus  filhos.  Quero  que  vos
desapegueis às coisas do Mundo.”

17 de Agosto de 2004
Anne

Hoje, o Senhor novamente falou-me daquelas almas que desejam voltar para Ele, apesar da dificuldade que
muitas  vezes  sentem.  Ao  invés,  outros  continuam  a  amaldiço-á-Lo  e  escarnecê-lo.  Constantemente,
culpabilizam-No.  Outrora,  Jesus  falou-me desta  situação.  Ela  magoa-O muito.  Esta  é  a  forma  de  como o
inimigo trabalha. Deus está, constantemente, a ser ridicularizado. As almas santas que seguem-No são sempre
desprezadas. Quando as coisas não correm bem, as almas censuram-No. Dizem as piores coisas contra dele. Ele
assim não seguem-nO. Uma mulher recentemente telefonou e falou das grandes dificuldades pelas quais estava
a passar. O seu filho é autista. No entanto, ele está a recuperar-se. Terá uma recuperação total. Por causa do
plano de recuperação do seu filho,  que é muito intenso, ela está muito desgastada e cansada.  Contudo, os
prognósticos  têm sido  bons.  Os resultados  mostram melhorias  significativas.  Porém ela  disse  amargurada:
“gostaria de saber que tipo de Deus Ele é, pois deixa as crianças pequenas a sofrerem assim." Acreditem que
isto foi dito com tanto desprezo e raiva. Foi como tivesse levado uma bofetada. Gaguejei e finalmente respondi:
“Deus está a curar o seu filho. Devia de agradecer-Lhe, ao invés de demonstrar todo esse ódio.” 

Jesus

Anne, estás a ver? Vê ao que Me refiro, quando digo que eles odiar-Me-ão de qualquer jeito. Esta mulher está
cansada e é mundana. Ela comparasse aos outros, quando tem uma vida muito fácil. O seu filho é o seu maior
dom. Este rapaz permite que a sua família receba muitas bênçãos. No entanto, ela não vê isso. Ela vive somente
para o mundo. Reza por ela. Compreendo inteiramente o seu cansaço. Ela servir-Me-á mais tarde. Gostaria de
fazer uma comparação entre aqueles que vivem uma vida santa e aqueles que seguem os caprichos do mundo.
Se uma família se focar somente em Mim, não se afligirá, no caso de perder alguns bens materiais.

Estás a ver os eventos no Mundo. Muitos morrem devido à fome. Outros, perderam os seus lares. Alguns são
vítimas da guerra e de cataclismos. Anne, compreendes que as pessoas passam por muitas dificuldades. 

Comparo o teu marido com a maioria dos homens.  O teu marido rir-se-ia das circunstâncias que descrevi.
Nessas circunstâncias ele procuraria somente servir a família. Ele jamais me amaldiçoaria. Jamais amaldiçoaria
os outros. Primeiramente, ele procura servir a sua família. Posteriormente, serve-se dos seus dons e virtudes
para  ajudar  aqueles  que  passam pela  tribulação.  Vejam,  através  deste  exemplo,  como um homem deve de
enfrentar as mudanças a que está sujeito. Sim, ele poderia chorar. No entanto, consolaria a sua alma. Do seu
sofrimento,  colheria  muitas  graças.  Anne,  tu  já  assististe  a isto.  As suas dificuldades fizeram parte  da sua
formação. 

Um outro homem, que vive segundo os seus apetites e para o mundo, amaldiçoar-Me-ia. Isto está a acontecer
agora. Estes acontecimentos aumentarão substancialmente. Os problemas também aumentarão. Estes homens
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não seguem-me. Eles não sacrificam-se por mim. Eles descredibilizam-Me. Não reconhecem nem aceitam o
bem que fiz-lhes. Eles não dedicam o mínimo de atenção às suas família. Passam a maior parte do seu tempo
com certos  entretenimentos.  Ou seja,  procuram sobretudo satisfazer  os  seus  apetites  e  desejos.  Quando as
dificuldades batem às suas portas, eles deverão de optar se desejam tornar-se um homem de Deus, ou se deseja
continuar no caminho do inimigo. As dificuldades que surgirem forçará a escolha de um destes caminhos. Isto é
a Minha vontade.  Por isso é que peço aos Meus discípulos para rezarem. Devemos de espalhar as Minhas
palavras, a fim de que as pessoas compreendam o tempo em que vivem. 

18 de Agosto de 2004
Anne

Jesus mostrou-me novamente o Mundo. Mostrou-me uma onda. Esta onda provocará muitos danos. Mostrou-me
uma guerra, que envolvia dois países. Esta guerra deve-se ao fato de um dos países, envolvido na guerra, querer
dominar o outro. Noutra parte do mundo assisti a um enorme genocídio. Vi também grandes cataclismos. Havia
doenças e mortos por toda a parte. Jesus, então, disse-me: “Entendes agora o que significa revolta?” Confesso
que o mundo está a atravessar grandes perturbações.

Jesus

Obrigado. Sei que isto é muito desagradável. No entanto, sei que queres obedecer-Me. Não preocupes-te se
serves-Me na tristeza ou na doença. Serve. Recompensar-te-ei por esta tua servidão. Tens muito serviço para
fazeres. 

Agora compreendes o que quero dizer com a palavra “agitação”. Brevemente, suceder-se-ão os eventos que
agora testemunhas. Eles suceder-se-ão um após o outro. Vereis que falei e avisei-vos sobre isto.

Em relação ao pedido que fizeste-Me. A resposta é “não”. Não esclarecerei e explicarei estes acontecimentos. Já
tens uma cruz muito pesada. Assim, não pretendo adicionar mais peso à tua cruz.

Compreendes o porquê de querer que as Minhas palavras sejam distribuídas? Quero estar com as almas e quero
que  essas  almas  saibam  que  estou  com  elas.  Enfrentarão  estes  eventos  pacificamente,  se  acreditarem  e
confiarem em Mim. Enfrentarão a morte de maneira diferente. 

Alguns morrerão durante este tempo. Somos humanos. Logo todos nós devemos de enfrentar a morte. Quando
falares com alguém, quero que também digas-lhes isso. Consulta, portanto as mensagens que Eu dei-te. Anne,
por favor, não envergonhes-te disto. Querias saber o que aconteceria. Anne, disse-te que viverias por um certo
período de tempo. No entanto, deverás de morrer. Quis que soubesses disto através da Minha pessoa, o teu
Jesus,  e  não  através  de  outra  pessoa.  Não  gosto  que  as  pessoas  assustem outras  pessoas  com conversas
supérfluas. Sim, avisa os outros. Não gosto de assustar ninguém. Como amo-vos profundamente, apenas gosto
de alertar-vos para a Verdade. Acredita que sou gentil, meigo e cuidadoso. O céu está activo, a fim de resgatar
muitas almas. Digo novamente, não tenhais medo. Não há necessidade de terdes medo.

Anne

Apenas quero dizer que frequentemente fico amedrontada. No entanto, sei que Jesus está comigo e que jamais
abandonar-me-á. Porém, às vezes sinto medo na minha humanidade. Portanto, se um leitor está com medo,
digo-lhe para não sentir-se assim. Não existe motivo algum para que possamos ter medo. Devemos portanto
dedicarmo-nos  à  contemplação.  Jesus  não  mente.  Se  fosse  um problema  para  nós,  jamais  Ele  diria  para
confiarmos n’Ele. Ele compreende. Aliás, se conhecermos Jesus, saberemos certamente que não há motivos
para termos medo. Claro que Ele jamais mentiria. Jamais Ele abandonar-nos-á. Preciso aprender a confiar mais
em Jesus. Tu também deves de praticar em confiança cega em Jesus. Se sentes-te muitas vezes com medo, és
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como eu.

19 de Agosto de 2004
Jesus

Tenho  bons  motivos  para  permitir  que  as  almas  vislumbrem  o  futuro.  Neste  momento,  quero  que  vos
desprendais  das  coisas  pelas  quais  ainda  vos  sentis  apegado.  As  Minhas  palavras  e  as  graças  que  estão
associadas a elas ajudarão muitas almas neste processo. Sou Jesus Cristo e procuro pelos meus filhos. Quero
protegê-los. Todos aqueles que conhecem-Me, sabem que sou gentil. Aliás sou o homem mais gentil. A Minha
divindade também é gentil. Portanto, desejo que as almas fiquem em paz. Por isso, sou generoso com as Minhas
palavras e com as Minhas graças. Neste momento, envio-vos tudo, a fim de ultrapassardes as tribulações com
alegria e com confiança. Deveis de fazer a vossa parte, meus filhinhos. 

Minha filha, deves de prestar atenção às Minhas palavras e espalhá-las. Obterás muitos méritos se espalhares
estas mensagens. As almas que querem trabalhar comigo devem de dizer-Me “Sim”. Meus queridos, sou mais
generoso do que aquilo que pensais. Agora sede corajosos e assisti os vossos irmãozinhos e irmãzinhas, através
da partilhas destas mensagens. Acreditai que no céu sereis muito recompensados. Ficai em paz. Quando não
estais com paz no vosso coração, parai aquilo que estáveis a fazer e orai somente. Restaurei a paz na vossa
alma. Depois ficareis mais radiantes, mais alegres e mais eficientes. Recordai que sou Jesus e que sou Deus.
Vejo tudo. 

21 de Setembro de 2004
Jesus

As Minhas pequenas almas vêm claramente como estou a trabalhar no mundo. Estou a juntar todos os Meus
servos em grupos, a fim de servirem-Me mais efectivamente. Sede confiantes. Guiar-vos-ei. Não deixar-vos-ei
vacilar. Não dar-vos-ei uma missão, para depois abandonar-vos. Não existe nada que deva assustar os Meus
apóstolos. Queridos, vós sois Meus amigos. Toda a corte celeste tem muita consideração por vós. Deveis de
implorar ao céu por tudo aquilo que precisais. Eu colaborarei convosco no vosso serviço. 

Não tenhais medo da vossa cruz. Lembrai que a salvação de uma alma, pode depender de alguém que decida
transportar uma cruz. Não vos afasteis de Mim. Sereis muito felizes. A vossa cruz é muito importante para
salvar os vossos irmãos. Isto faz parte do meu plano. Enquanto carregais a vossa cruz, penso em vós. Enquanto
carregais a vossa cruz, pensai em Mim. Caminharemos juntos.
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