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Visão do dia 29 de agosto de 1995
Veja como se encontra o mundo. O mundo se encontra em grande pecado.
Reze, reze muito. Reze a oração que eu lhe ensinei!
Nossa Senhora estava muito triste e segurava em suas mãos o mundo, cercado por
uma horrível coroa de espinhos. Compreendi que são os pecados que hoje em dia se
cometem. Os espinhos que formavam a coroa que cobria o mundo começaram a
aparecer numerosos, multiplicavam-se de uma forma assustadora. Neste momento,
começaram a perfurar o mundo fazendo-lhe sair muito sangue que escorria pelas
mãos de Nossa Senhora. A Virgem começou a chorar lágrimas luminosas que depois
se transformaram em grossas lágrimas de sangue, que caiam sobre o mundo. Nossa
Senhora disse que eu saberia o motivo do seu pranto, que era uma coisa muito triste
que estava ocorrendo no mundo, causando urna grande dor ao seu Coração
Imaculado. Rezei a oração que ela havia me ensinado por estes dias:
"Ó Maria, Rainha do mundo, rogai pelo mundo inteiro e especialmente pelo
Brasil."
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Logo em seguida, sumiu toda esta cena e apareceu a Santíssima Virgem toda
luminosa cobrindo todos os que estavam em oração, com o seu manto Imaculado. A
Virgem falou:
Todos os que rezam, eu protegerei e os guardarei debaixo do meu manto, no
dia do castigo.

Visão da Virgem que protege seus filhos que se entregam à sua proteção, contra o
demônio e os seus ataques.

02 de dezembro de 1998: profecia sobre os sofrimentos do Papa e dos Ministros de
Deus. Fogo, sangue e morte no Vaticano e na Igreja, por causa dos pecados, das
infidelidades e traições dos Ministros de Deus em não defender as verdades da fé e
negá-las, levando com eles, pela estrada da perdição, muitas almas. Esta visão nos
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mostra a realidade do Terceiro Segredo que Nossa Senhora revelou aos três
pastorinhos em Fátima.

10 de agosto de 2009: desenho feito em Lanciano, Itália, que mostra mais uma vez o
sofrimento, ataques e perseguições à Santa Igreja. Invsão, fogo, destruição e morte
no Vaticano.Serão mortos e perseguidos muitos Ministros de Deus

O destino da Santa Igreja sendo abalado, por causa das infidelidades e desobediência
dos Ministros de Deus ao Papa e a ruína das almas daqueles que deveriam ser luz
para os fiéis, mas que são trevas e escândalos nos dias de hoje, porque não
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acreditam mais em Deus, não rezam e não fazem penitência, porque estão apegados
ao poder, ao dinheiro e a luxúria.

Profecia sobre a grande Tsunami ocorrida na Ásia. Desenho feito em 11.02.1997.

Desenho feito em 10.08.2009: profecia sobre os sofrimentos da França e Paris.
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Desenho feito em 24.10.2005: profecia sobre o grande castigo que chegará ao
mundo.

Desenho de 11.02.1997: profecia sobre a grande escuridão que chegará ao mundo.
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Desenho de 11.02.1997: profecia sobre os escolhidos de Deus que serão poupados e
tirados, antes que chegue os grandes castigos no mundo.

Desenho feito em 11.02.1997: profecia sobre os sofrimentos do Brasil.
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Segundo desenho sobre os sofrimentos do Brasil.

Desenho feito em 08.02.2009: a Virgem que chora lágrimas de sangue sobre o
mundo.

7

Desenho feito em 08.02.2009: profecia sobre o terremoto ocorrido em Áquila.

Desenho feito em 24.10.2005: profecia sobre os sofrimentos no Amazonas por meio
de perseguições, dor e sangue.
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Desenho feito em 14.11.2005: profecia sobre os sofrimentos e calamidades que
ocorrerão no Brasil, particurlamente nas regiões do Nordeste e Centro-Oeste e muito
no Sudeste e Sul.

Desenho feito em Maderno, Itália, no dia 10.06.2013: a mão de Deus fere a Itália
fortemente, por causa dos terríveis pecados que ela comete.
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Desenho feito em 02.12.2015, Finlândia, Santuário Stella Maris: a Virgem que chora
novamente lágrimas de sangue sobre o mundo pecador e pede orações urgentes.

Desenho feito em 02.12.2015, Finlândia, Santuário Stella Maris: profecia sobre o
Vaticano destruído e muitos mortos e os terremotos ocorrendo na Itália.

10

Desenho feito em 02.12.2015, Finlândia, Santuário Stella Maris: a Virgem que nos
mostra seu Coração Imaculado como refúgio seguro e nos convida à paz, à conversão
e à oração.

Desenho feito em 10.08.2009, Lanciano, Itália: profecia sobre a segunda
e grandissima Tsunami que abalará toda a humanidade e causará grande destruição.
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Profecia sobre o Novo Pentecostes, as graças e maravilhas que Deus realizará no
Amazonas, por meio do Espírito Santo, e do Amazonas se difundirá para o Brasil e
para o mundo.
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Desenhos feito no dia 08.07.2016: no Santuario Nostra Signora d’ABET – LAHONTAN
( FRANÇA)
Primeira parte do segredo revelado sobre o Brasil e o Amazonas
(Mensagem em 26.04.1996)
No dia 26 de abril de 1996, Nossa Senhora me falou sobre a primeira parte
do segredo, sobre uma pequena parte relacionada com o Brasil, inclusive o Amazonas,
através de uma mensagem.
No dia 01 de agosto de 1998, um sábado, Nossa Senhora me pediu para
que o revelasse às pessoas no dia seguinte, ou seja, 02 de agosto, um domingo, lá à
cruz do monte em Itapiranga, porque já estava muito perto de acontecer, pois ela
como Mãe, sempre avisará antes de as coisas acontecerem, para que seus filhos
estejam sempre preparados e em união com Deus.
Nossa Senhora me disse que se o povo brasileiro não escutar suas
mensagens e não viver os seus apelos, vai acontecer no Brasil um grande terremoto,
que vai abalar muito o País inteiro. Esse terremoto vai matar muitas pessoas que não
vão estar preparadas. O terremoto vai atingir muito o Rio de Janeiro, São Paulo, como
também outros Estados. Em consequência desse terremoto, virá também um grande
maremoto, que se dirigirá até o Rio de Janeiro.
Quando Nossa Senhora me mostrou isso, apareciam muitas pessoas
correndo, fugindo desesperadas, por não estarem preparadas. Referindo-se ao
Amazonas, Nossa Senhora disse que em consequência de tudo isso, virá para o nosso
Estado uma grande enchente, deixando muitas pessoas desabrigadas. E, em
consequência dessa enchente virão muitas pestes. Será assim uma peste que se
espalhará sempre mais. Essas pestes virão uma após a outra, uma como
consequência da outra.
Na mensagem que Nossa Senhora me transmitiu no dia 26 de abril de
1996, ela se dirige ao Amazonas, dizendo:
Amazonas, Amazonas, escute! Não endureça o seu coração para
com os meus avisos de conversão.
Meus filhos, quero ajudá-los a evitarem tantos males que podem
abater-se sobre vocês e sobre o mundo. Foi por isso que eu desci do céu,
porque desejo orientá-los e conduzi-los em tudo.
Não reneguem as minhas mensagens, os meus apelos de Mãe, pois
quando uma mãe fala é para o bem dos seus próprios filhos. Escutem-me
agora, pois este é o tempo que Deus lhes concede para a sua conversão. Este
é o tempo que ele está atento às suas súplicas e aos seus pedidos,
concedendo-lhes graças especiais por meu intermédio.
Como Mãe, anseio pela sua felicidade e não pela desgraça e
sofrimento de vocês. É como Mãe que eu os alerto. É como Mãe que eu lhes
imploro. É como Mãe que eu choro! ...
Neste momento, Nossa Senhora mostrou-me uma enchente, ocorrendo no
Amazonas, que deixará muitos desabrigados. Fortes temporais ocorrendo e, em
consequência disso, doenças e pestes. Muitas pessoas sofriam e outras choravam por
seus lares destruídos. A Virgem, então, disse-me:
Tudo isto pode ser evitado ou amenizado. Depende das suas
orações e sacrifícios. Deus coloca em suas mãos queridos filhos, a decisão a
ser tomada.
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Escutem-me: como Mãe, quero ajudá-los a tomarem a decisão
correta. Vivam as minhas mensagens e ajudem-me com suas orações, pois
prometo interceder diante de meu Filho Jesus, por cada um de vocês.
A todos abençoo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém!
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