
O que é que acabou de acontecer?
–Uma Iluminação da Consciência–
Durante séculos, O Céu tem vindo a
avisar a humanidade de uma colisão a
aproximar-se entre o Céu e o Inferno, 
tendo a Terra como campo de batalha. 
Desde o sacrifício de Jesus no Calvário, 
Satanás tem usado todos os meios para 
desfazer aquilo que Jesus alcançou para 
nós. Mas nunca ele foi tão bem-
sucedido como com esta geração atual.

Hoje em dia o homem perdeu todo o 
sentido do pecado. O mal é hoje 
chamado de bom, corajoso, até justo, 
enquanto o que é bom e santo é 
desdenhado, desprezado e até 
condenado. Mas apesar de os nossos 
pecados clamarem ao Céu por justiça, 
Jesus tem continuamente estendido a 
mão com misericórdia para salvar os 
desencaminhados que estão dispostos a 
regressar ao Seu aprisco.

Mas finalmente, a humanidade chegou 
ao ponto em que a misericórdia e a 
justiça se encontram. Num ato final de 
misericórdia, o Senhor concedeu-nos 
um Aviso final para iluminar as nossas 
mentes e corações para o que nos está 
destinado, se continuarmos no caminho 
do pecado e da ignorância.

Onde é que isto está na Bíblia?

O Aviso, ou Iluminação das 
Consciências, tem vindo a ser dado a 
conhecer pelo Céu, especialmente no 
século passado, a inúmeros visionários 
e místicos. Mas o próprio Jesus também 
o revelou na Sagrada Escritura:

Imediatamente após a tribulação 
daqueles dias o sol escurecerá, e a lua 
não dará a sua luz; as estrelas cairão 
do céu, e os poderes celestes serão

abalados. Então aparecerá no céu o 
sinal do Filho do homem, e todas as 
nações da terra se lamentarão e verão 
o Filho do homem vindo nas nuvens do 
céu com poder e grande glória.

— Mateus 24 : 29-30

Este evento está também descrito no 
Apocalipse com a abertura do 6º selo:

E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e 
eis que houve um grande tremor de 
terra; e o sol tornou-se negro como 
saco de cilício, e a lua tornou-se como 
sangue; E [os pessoas] se esconderam 
nas cavernas e nas rochas das 
montanhas; E diziam aos montes e aos 
rochedos: Caí sobre nós, e escondei-
nos do rosto daquele que está 
assentado sobre o trono, e da ira do 
Cordeiro; Porque é vindo o grande dia 
da sua ira; e quem poderá subsistir?

—Apocalipse 6: 12-17

E em 1934 Jesus deu a seguinte 
profecia a Santa Faustina:

"Antes que eu venha como o justo Juiz, 
virei primeiro como o Rei da 
Misericórdia. Antes que o dia da justiça 
chegue, será dado ao mundo um sinal 
nos Céus, assim:

Toda a luz nos céus será extinta, e 
haverá uma grande escuridão sobre 
toda a terra. Então o sinal da cruz será 
visto no céu, e das aberturas onde as 
mãos e os pés do Salvador foram 
pregados, sairão grandes luzes que 
iluminarão a terra por um período de 
tempo. Isto terá lugar, pouco antes do 
último dia.

—Santa Faustina
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O que é que se segue?
—O Núcleo da tempestade—

E quando ele abriu o sétimo selo, houve 
silêncio no céu por mais ou menos meia 
hora                      —Apocalipse 7 : 1

Até agora, Satanás e os seus exércitos 
varreram o globo como um furacão, 
destruindo tudo aquilo que a sociedade 
Cristã construiu. Guerras e pragas, 
fome e turbulência económica, trazidas 
pelos Cavaleiros do Apocalipse, que 
representam as crises feitas pela mão 
do Homem e que temos sofrido, têm 
trabalhado incansavelmente para este 
momento crucial. Esta é, então, a hora 
decisiva para a humanidade. 

O sétimo selo é um adiamento 
momentâneo para o mundo, o “núcleo 
da tempestade”. Nesta pausa, Satanás 
e as suas forças foram 
temporariamente interrompidas. Neste 
momento, temos uma oportunidade 
para nos libertarmos das nossas 
escravidões do pecado e uma última 
hipótese de escolher de que lado 
ficaremos: do Senhor, ou dos poderes 
das trevas. Não haverá mais meio 
termo, nem mais falsa ignorância. 
Qualquer um que escolha o pecado, 
daqui para a frente, escolhê-lo-á de 
livre vontade, e será assim condenado 
com Lúcifer no final desta tempestade.

O Confronto final de Satanás
À medida que o núcleo da tempestade 
passa, as ondas de tumultos 
recomeçarão, quando Satanás começar 
o seu assalto final à Igreja de Cristo.

Ele utilizará todos os media à sua 
disposição para mentir ao público, 
declarando que o Aviso foi uma psicose

de massas, ou meramente um 
fenómeno científico, etc.

Tendo trazido a humanidade à beira do 
desespero e da destruição, é quando 
ele introduzirá o seu messias, 
oferecendo aos homens uma aparente 
solução para os seus problemas ao 
preço da apostasia sobre a verdade.

Este homem, que a Tradição chama de 
Anticristo, fará cumprir um governo 
único mundial, uma religião mundial, e 
uma moeda unificada. Será oferecida à 
humanidade a “paz e segurança” que 
perdeu, em troca da sua conformidade 
com este novo sistema mundial. Para 
fazer parte, a todos será ordenado para 
aceitar uma “marca” de algum tipo no 
seu corpo.

Também obrigou todos, pequenos e 
grandes, ricos e pobres, livres e 
escravos, a receberem certa marca na 
mão direita ou na testa, para que 
ninguém pudesse comprar nem vender, 
a não ser quem tivesse a marca, que é 
o nome da besta ou o número do seu 
nome.

—Apocalipse 13 : 16-17

O que devemos fazer? 
— Rezem, Jejuem, e Convertam-se —

Conversão significa redirecionar as 
nossas vidas para longe do pecado, 
perdoar aos outros, e crer que Jesus 
Cristo é o Filho de Deus, o Messias, o 
nosso redentor e o nosso único meio de 
salvação.

Aquele que crer e for batizado será 
salvo; mas quem não crer será 
condenado.               —Marcos 16 : 16 

Se a fé e a conversão formam a

armadura de Deus, então a oração

e o jejum são as vossas armas 
fundamentais contra as forças do 
Inferno:

“Queridos filhos, aquele que reza não 
receia o futuro e aquele que jejua não 
teme o mal. Novamente vos repito: só 
pela oração e jejum também as guerras 
podem ser travadas”

—A Mãe Santíssima
em Medjugorje

25 de Janeiro de 2001

A Era de Paz

Durante os próximos anos, o mundo irá 
passar no crivo como nunca antes 
passou. Não haverá mais inúmeras 
religiões nem credos diferentes. Todo o 
Cristianismo será reunido sob um único 
estandarte, um estandarte Católico que 
significa “universal”. Ainda assim, 
outros serão usurpados para uma única 
igreja do homem, uma anti-igreja 
pregando um anti-evangelho e 
encabeçada pelo Anticristo.

No fim, este homem maligno e todos os 
que o seguem serão purgados da face 
da Terra, e uma Era de Paz será 
concedida à humanidade.

Este tempo pré-definido não é, 
portanto, o fim do mundo, 
mas apenas o fim do início.

Chegámos à hora da decisão. Todos 
terão forçosamente de escolher um 
lado ou outro, e VOCÊS nasceram para 
este preciso momento! Levantem-se e 
sejam contados entre os Filhos de 
Deus para ganhar a vitória sobre as 
forças das trevas.

— Saibam Mais —
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