
 
1- O SINAL DA CRUZ NO CÉU 

 
 

    Aparecerá então no céu o Sinal do Filho do Homem, o Sinal do Regresso de Cristo. Depois 
do Sinal do Filho do Homem, no céu, « todos os povos da Terra se lamentarão e verão o 
Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. »      (Mat 24, 30) 
                               (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz - Actos dos Apóstolos 2, Edições Boa Nova, Portugal, 1999, p. 25) 
 
   Como a estrela Me anunciava, Eu Me farei anunciar pela Minha Cruz de Luz que vai 
iluminar o Oriente, o Ocidente, o Norte e o Sul, como só Deus sabe acender o Fogo do 
amor, da paz e da alegria, como também inflamará o coração dos homens de boa vontade, a 
fim de inflamar a Terra inteira com o Fogo do Seu Amor.  
                                               (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 5, p. 114) 
 
    Hoje, a Minha Cruz Gloriosa grita ao mundo inteiro o triunfo do Ressuscitado, o regresso 
do Filho do Homem.          (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz - Actos dos Apóstolos 2, Ed. Boa Nova, 1999, p. 117) 
 
    Hoje, o céu brilhante, que Eu Mesmo iluminarei como na manhã de Páscoa, será o do Meu 
regresso.                              (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 5, p. 115) 
 
    A Minha Santa Face iluminará os Meus filhos de Minha Santa Cruz de amor e de perdão 
luminosa de brilhos de Páscoa.     (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, Portugal, 1998, vol. 6, p. 154) 
 
    A Minha Cruz, esquartejada para o mundo inteiro, encherá todo o céu, fazendo jorrar do 
Madeiro Sagrado as irradiantes luzes das Minhas santas  Chagas.   
                                               (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 5, p. 115) 
 
    Deixai-vos conquistar pelo Amor de Meu Filho querido, o Emmanuel. Ele vem curar o 
mundo de todas as suas chagas, fazendo brilhar as Suas como mil sóis que irão nascer da 
Sua Santíssima Cruz Gloriosa.   (A Virgem Maria) 
                                       (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 5, p. 103) 
 
    Na Minha Cruz, vereis os Meus Membros Sagrados cobertos de Meu Sangue derramado 
até à terra : ele mesmo passa a ser o Rio de Vida pelo qual vós passais hoje, para dar vida a 
este mundo culpado que continua a lutar contra Mim… 
                               (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz - Actos dos Apóstolos 2, Edições Boa Nova, Portugal, 1999, p. 39) 
 
    A Minha Cruz dominará toda a Terra, até perfurar a abóbada dos céus, a fim de mostrar 
ao Homem a grandeza da Cruz que é o Sinal de Deus  pelo qual todo o Homem obteve a sua 
salvação, salvação de Graça três-vezes-santa, porque a Trindade Santíssima cantará o 
Hossana.                           (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3, p. 88) 
 
    Eu vo-lo digo : vereis o Céu aberto e os anjos de Deus subir e descer de cima do Filho do 
Homem; porque eis que vem o tempo das núpcias de Deus e da Humanidade.  
                                       (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7, p. 212) 
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   Pela Minha Cruz que vai aparecer em breve, a iluminar os céus com a Minha Santa Luz, Eu 
venho abrir-vos o Meu Reino que se não poderá atingir senão pela fé, pelo amor e pela 
esperança. Eu Mesmo o coloquei tão alto, que vós tereis de vos erguer Comigo para o 
habitardes, no respeito pelo Meu Mistério, ainda velado aos homens da Terra.   
                     (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz - Actos dos Apóstolos 2, Edições Boa Nova, Portugal, 1999, pp. 48-49) 
 
    Verás a Terra resplandecer com mil raios de todas as cores do arco iris. Esses raios são 
as luzes do Meu Amor misericordioso que brotam da Minha Santa Cruz Gloriosa,  plantada 
bem direita e maravilhosa, a dominar o mundo com a sua altura de 738 metros e que Eu 
Mesmo pedi. É que Deus amou o mundo a ponto de morrer por isso mesmo e a Sua 
assinatura está na Cruz do Gólgota.(J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, 1997, vol. 3, pp. 144-145) 
 
    Este monte de Dozulé é aquele que vai justificar a Palavra que Eu Mesmo pus na boca de 
Minha Serva Madalena; com efeito, deste monte irá surgir, resplandecente, majestosa, 
mais brilhante que a aurora nascente, a Minha Cruz de Verdade, de Amor e de Esperança, a 
que anuncia a Glória do Ressuscitado, na medida em que é por Ela que Jesus de Nazaré Se 
faz anunciar ao mundo inteiro.   
    Sim, Eu venho uma vez mais de Nazaré, onde comecei a Evangelização; Eu venho vencer o 
mundo e o tempo, venho concluir esta grande Evangelização para todos os povos que 
erguerem os olhos até ao cimo da Minha Cruz Gloriosa. De facto, a sua Chama divina 
iluminará  todas as nações atraídas pela Minha Cruz Gloriosa.   
                                       (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 4, p. 84) 
 
    O Filho de Deus regressa em toda a Sua Glória, a fim de santificar para sempre os povos 
e nações que Me seguiram, e será isso mesmo a Paz de Deus com todos os homens de boa 
vontade.          (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz - Actos dos Apóstolos 2, Edições Boa Nova, Portugal, 1999, p. 149) 
 
    O Senhor da História vem de novo, pelo mesmo caminho pelo qual subiu ao Pai, pela Cruz!  
                                      (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 6, p. 195) 
 
    Foi pela Cruz que Eu vos salvei; será pela Cruz que Eu vencerei. Hoje, os Meus inimigos 
são ainda mais numerosos que os do tempo da Minha primeira Vinda; e mais ferozes, nos 
seus espíritos dominados pelo Mal. Se o mundo não quis a Minha Cruz, se o mundo rejeitou a 
Minha Cruz, hoje venho Eu Mesmo plantá-la. Está chegando o Dia em que o mundo verá o 
que não quer ver, o que não quer acreditar.  
   Mesmo os que Me dizem : « Senhor, Senhor! » não estão preparados, e não porque sejam 
prudentes, mas porque não Me acreditam. Venho, pois, mostrar, mesmo aos cegos de 
nascença, a Minha Luz, porque Deus é visível do interior para o exterior; e brilha como um 
farol que resplandece, mesmo na escura noite de trevas, espessas como a fuligem, a fim de 
que vós Me compreendais melhor e para não dizerdes que o não sabíeis e que a vossa 
inocência é perdoável.      (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7, p. 162) 
 
    Não tenhas medo. Eu vou chegar e irei ao vosso encontro, onde quer que vos encontreis 
porque, nesse dia, os muros serão transparentes e monumento algum esconderá  a vista do 
Senhor.                           (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 4, p. 249) 
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    Eu vo-lo digo em verdade : Mesmo os dos calabouços sombrios, das prisões longínquas e 
dos países desconhecidos verão Deus. E no mesmo momento.  
                        (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz - Actos dos Apóstolos 3, Edições Boa Nova, Portugal, 1999, p. 157) 
 
    A Minha Santa Presença estender-se-á, ao mesmo tempo, aos dois hemisférios, e tudo 
mergulhará na alegria do eterno dia de Deus. […]   Sim, cada um Me verá. Cada um receberá 
Deus ao mesmo tempo.  (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz - Actos dos Apóstolos 2, Ed. Boa Nova, 1999, pp. 86-87) 
 
    São muitos os países que Me rejeitam e querem governar-se sem Deus. Eu Mesmo os 
dobrarei, um a um, diante da Minha Santa Face.  
                                      (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3,  p. 152) 
 
    Percorrerei o mundo, em suas cidades, suas planícies, em seus campos para lhe devolver o 
gosto de viver em Deus. Manifestar-Me-ei em todo o Meu poder para que os homens voltem 
para Mim. Eles verão a Minha Glória e ficarão mudos de espanto, verão o Meu Rosto e 
cairão de joelhos. 
   Sim,  Cristo descerá como Ele vos prometeu, para estabelecer o Seu reino no meio de vós. 
Tal como um tornado, Ele descerá para vos trazer o Seu reino. 
                                  (Françoise, Message de Conversion des cœurs, Éd. du Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 170) 
 
    Os Céus e a Terra em breve serão um só e o mesmo reino em Deus, reunidos em Deus.  
                                        (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3,  p. 47) 
 
   Venho salvar-vos, homens deste tempo. Venho para produzir fruto nos vossos corações. 
Venho despertar-vos do vosso torpor. Então, vós Me louvareis, Me abençoareis, e Eu 
depositarei o Meu beijo de amor na vossa fronte. 
    Venho fazer-vos Meus para a vida eterna. Outros deuses, outros ídolos não tereis; 
arrancar-vos-ei da mentira, libertar-vos-ei das vossas correntes, e vós podereis dizer: « O 
Cristo Jesus libertou-me ». Sim esta será a vossa libertação total, neste mundo que vem. 
                                                   (Françoise, Message de Conversion des cœurs, Éd. du Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 171) 
 
    Aquele que duvida, serei Eu Mesmo a confundi-lo : ficará mudo, diante da Minha Cruz, 
que o atrai para o amor e para a paz em Deus. Eu quero salvar todos os Meus filhos.   […] 
   O milagre da Cruz irá realizar-se bem depressa. Derrubados pela Minha Luz como São 
Paulo no caminho de Damasco, passarão a ser crentes em Deus : « Pela Minha Santa Cruz, 
Eu atrairei tudo a Mim ».    (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz - Actos dos Apóstolos 2, Ed. Boa Nova, 1999, p. 90) 
 
    O poder da Minha Cruz vem destruir o mal.  
                             (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz - Actos dos Apóstolos 2, Edições Boa Nova, Portugal, 1999, p. 41) 
 
    Hoje, na Terra do Meu regresso, brilhará permanentemente o Meu Sinal de Amor.  
                                             (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 5, p. 114) 
 
    Quanto às Minhas Cruzes, que inundam o mundo, elas mesmas estão prestes a 
testemunhar, uma após outra, a Minha Passagem por elas. 
                       (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz - Actos dos Apóstolos 3, Edições Boa Nova, Portugal, 1999, p. 131) 
 
    As Minhas Cruzes dirigir-se-ão da terra até aos céus, por toda a parte, formando uma 
verdadeira barragem : elas mesmas se oporão  ao mal.   
                                      (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 6, p. 104) 
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    Estas Cruzes passarão a ser faróis no meio das trevas do mundo. Elas mesmas farão 
aparecer a Luz do Ressuscitado.  (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, Portugal, 1998, vol. 7, p. 178) 
 
    Ouvireis a Voz de Meu Pai que vos dirá bem fortemente: « Hoje, ouvis a Voz de Meu 
Filho bem-amado. Ele Mesmo é o Amor que Eu vos dou, para transpordes esta última 
Passagem para a Terra Prometida, a Nova Jesrusalém.   
   Ele vem abrir-vos a Passagem. Ele é a Páscoa que se come de joelhos, de fronte inclinada 
até à terra, porque Ele está aí mesmo, diante de vós, todo iluminado pela Sua Santa Glória, 
com o Seu Rosto resplandecente de Luz; ninguém é digno de contemplar a Sua Santa Face. 
Ele está revestido da Glória do Altíssimo, porque só Ele recebeu de Seu Pai o poder de 
abrir o Livro da Vida : de julgar os vivos e os mortos. Só Ele é digno de falar a Seu Pai 
em nome de todos e de cada um dos filhos da Terra.    
    Eis porque, na Minha Misericórdia infinita, Eu vos dou o Meu Filho bem-amado. Ele é a 
Ressurreição e a Vida, o Amor que transfigura os que sabem perdoar, os que imploram a seu 
perdão, os que amam e os que se deixam amar ».  
    Chegou o tempo em que Eu chamo todas as Minhas almas a seguir-Me; deixai cair os 
vossos falsos esplendores, revesti-vos de novos trajes nupciais; o Esposo vem transfigurar-
vos. Vinde a Mim, entrai na Minha Luz.   
                               (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 6, pp. 118-119) 
 
    Moisés fez sair o povo de Deus da escravidão que oprimia os filhos do Senhor. Hoje, é o 
próprio Jesus que vem procurar-vos, para fazer-vos sair deste mundo em que a escravidão 
do pecado vos arrasta para uma morte certa da alma.  
                                     (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 1,  p. 91) 
 
    Erguendo os olhos para a Cruz, verão o Ressuscitado em Glória, revestido com a Sua 
Túnica de Carne Gloriosa : a Luz cegará os ímpios; descoberto o seu sacrilégio, ver-se-ão 
mais nus que Adão e Eva, a fugir do jardim do Éden para sempre; verão brotar das Minhas 
Santas Chagas um fogo que purificará  a Terra até queimar a mais pequena corrupção.  
   Verei todas as almas ! E julgá-las-ei, mesmo as que tanto Me ofenderam !   
   E elas terão ainda oportunidade de escolher entre Mim e aquele que se opôs ao Meu reino 
de amor sobre a Terra.      (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 6, p. 75) 
 
    « Estende o teu dedo e toca a Minha Chaga : não sejas mais incrédulo mas crente ». Sim, 
Eu Mesmo vos mostrarei a todos a Minha verdade e vós tocá-la-eis. Eu vou fazer vir sobre 
todos vós o Meu fogo purificador, onde irão ser queimadas todas as impurezas da Terra e 
do coração dos Homens.        (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, Portugal, 1997, vol. 4, p. 154) 
 
   Olhai para vós!  Olhai para onde vos conduziu a vossa liberdade : para a escravidão do 
pecado; o vosso mestre arrasta-vos para a morte eterna, afastando-vos de Mim, porque Eu 
sou a Vida eterna.  
    A vossa escolha, transformá-la-ei Eu bem depressa; e não pela força, mas iluminando-vos 
o espírito, sem o constrangir a seguir-Me : ele próprio Me compreenderá. O Espírito Santo 
està em toda a parte. Ele regenera tudo, do interior ao exterior; Ele é esse Vento que vai 
juntar e reunir entre si os ossos mortos, as carnes destruidas, os nervos atrofiados ou 
paralizados.  
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    Ele é esse turbilhão purificador que limpa todos os desperdícios, todas as impurezas que 
estão coladas às almas de Deus, e a toda a Terra que Deus fez tão bela; Ele liberta os 
prisioneiros do mal; destrói os pensamentos satânicos até às raízes; sopra sobre os vícios, 
sobre os maus hábitos e sobre a desordem moral; sobre as leis dos homens e seus 
pensamentos de ódio; liberta os corpos possuídos pelo mal. O Espírito de Deus é o Mestre 
purificador que Deus envia a todos os homens e a toda a Sua Terra.  
    O homem acredita ainda na sua força, no seu poder; para transformar este mundo já 
morto. O homem continua a comparar-se ao seu Deus Criador, Redentor e Purificador. Mas 
Eu não mais vos deixarei dirigir esse ‘’ batel-Terra ‘’, sem vos ensinar, de novo, como ele se 
deve manter sobre a água e resistir a todas as intempéries.    […] 
    Antes da angústia da Terra, terá ainda de chegar a grande aflição das almas; elas irão 
ver-se como a Terra, isto é, cair! Com o seu arrependimento sincero, Eu Mesmo as poderei 
salvar. Arrependei-vos e convertei-vos, porque Eu vou chegar bem depressa.   
                                      (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7, pp. 26-28) 
 
    Pelo Meu Espírito Santo, venho renovar os espíritos que dormem, porque Deus, que é Pai, 
Filho e Espírito Santo, está hoje em acção, no sentido desse grande despertar de toda a 
Humanidade. Nenhum homem se deve pôr de parte. Todos vós  deveis vir a Mim, não por 
temor, mas para conhecerdes finalmente o vosso Pai dos Céus e O amardes. Vinde a Jesus 
que vos deu a Sua Vida, para que vos tornásseis verdadeiros filhos de Deus, à Sua Imagem, 
e Eu venho no Vento do Espírito Santo, para varrer as impurezas da vossa Terra, a fim de a 
santificar.        (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz - Actos dos Apóstolos 2, Edições Boa Nova, Portugal, 1999, p. 149) 
 
    Mundo arrogante, a tua impetuosidade vai desaparecer, porque te verás então com o 
olhar de Deus e tu mesmo te julgarás, inteiramente só, com o juizo de Deus em ti, porque 
Deus vive em ti!                 (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7, p. 76) 
 
    Eu venho libertar o mundo, dando-lhe o Meu conhecimento.  
                                           (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 5,  p. 237) 
 
    Também, ninguém dirá mais: « Eu não sabia, eu não ouvi ». 
                                               (Françoise, Message de Conversion des cœurs, Éd. du Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 131) 
 
    Um reino novo aponta para a Igreja e para as almas. Entrar-se-á nesse reino pela 
purificação e pela remoção dos escombros. 
                                                                (Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éd. du Parvis, Suisse, 1999, p. 295) 
 
    A Minha Cruz fará desaparecer para sempre o veneno que continua a manchar a Minha 
Terra, esse veneno que nasceu do orgulho do homem que se passou a considerar Deus. A sua 
desobediência, a sua revolta contra a Minha Santa Lei, contra os Meus Mandamentos 
divinos não têm semelhança senão com a primeira revolta dos Meus anjos governados por 
Lúcifer…  

O homem, que grita bem fortemente que não há, nem Deus, nem senhor.  
O  homem, que hoje destrói a  Minha Igreja,  desarticulando-a,  rejeitando  os  Meus 
mais sagrados membros.  
O homem, que duvida da Minha Presença real, no santo sacramento da Eucaristia.  
O homem, que substituiu a Minha divina Palavra por palavras de homem, renegando 
assim o Verbo de Deus.  
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O homem, que em pensamento se sentou já no trono de Pedro; o blasfemo, culpado da 
maior heresia, está em vias de antecipar a Minha hora e, desse modo, precipita a sua 
no nada.           (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 6, pp. 115-116) 

 
    Ao descer do monte Sinai com as tábuas da Lei, Moisés não deparou com tanto paganismo 
como Eu, vosso Deus, reconheço hoje naqueles que se dizem Cristãos. 
                                                   (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 4, pp. 66-67) 
 
    A vossa liberdade passou a ser o vosso próprio inferno, na medida em que gritastes : 
« Nem mestre, nem Deus! » e, em quase todos os países, vós mesmos fabricastes o vosso 
bezerro de ouro.    (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz - Actos dos Apóstolos 2, Ed. Boa Nova, Portugal, 1999, p. 175) 
 
    O Nosso Pai não pode ficar indiferente a este mal que se desencadeia por toda a parte, 
causando, pouco a pouco, a destruição de toda a Humanidade; com efeito, a Minha Lei 
passou a ser coisa morta e os Santos Mandamentos voam como palha no vento.   
    Minha filha, o que começou com facilidade está em vias de se acentuar cada vez mais 
fortemente. Cada um segue o exemplo do outro e, para fazer ainda pior, inventa outras 
anormalidades ainda maiores. Já nada vive segundo as regras da natureza e da moral : tudo 
se desmorona.                 (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7, p. 172) 
 
    Descestes tão baixo, que não aceitais o Meu Conhecimento. Os Dons do Espírito Santo 
não podem penetrar em vós, porque agis como os animais, na sua conduta: o instinto passou 
a ser o vosso guia. Rejeitais instintivamente o Dom de Deus. O homem baniu o Amor do 
seu coração; vive sem Deus.      (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, Portugal, 1998, vol. 7, p. 234) 
 
    O pecado, com a sua escuridão, com a sua carapaça, dá-vos agora a impressão de que 
tudo é normal assim; nesta desordem, vivendo juntamente com a corrupção e os vícios de 
toda a espécie, vós dizeis con vosco mesmos que nada pode mudar.  
    E, na verdade, ideia alguma vinda do Homem poderá fazer mudar este caos; tudo se 
agrava; a falta de amor trouxe consigo a ausência de toda a força boa e positiva; os que 
seguem esse turbilhão de desordens são muitos; acham tudo isso ‘’normal’’ e dizem : « O 
tempo evolui… ».  
    Eu digo-vo-lo, Eu, vosso Deus : estais no mais formidável dos erros. Não, isso é falso : 
esses tempos que evoluem para o mal não são o Meu tempo. Esses tempos podres estão a 
chegar ao seu fim e é por isso que eles passam a ser o fim dos tempos. Esses tempos que 
devoram as presas fáceis, a ponto de as afastar do Meu Sagrado Coração, vão acabar. E Eu 
chamo-vos. Lembro-vos quem sois. Peço-vos que reentreis em vós e que olheis, com os olhos 
da alma, esse Meu Rosto maravilhoso, essa Minha santa e adorável Face.  
  Não, nem o tempo de desordem que estais em vias de atravessar, nem o furor do Meu 
inimigo, nem a vossa indiferença, conseguirão apagar em vós a Minha marca de Amor. 
                              (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3, pp. 233-234) 
 
   Destruição de tantas vidas humanas, divórcios e adultérios, maldade em todas as suas 
formas, eis o triste resultado de uma vida sem Deus. Alguns dir-te-ão: « Porquê Deus não 
faz nada ? » 
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   Pois bem, responder-lhes-ás: « Deus suplica, à porta do vosso coração, que o deixeis 
entrar dentro de vós; então Ele fará milagres e salvará o mundo ». 
                                                 (Françoise, Message de Conversion des cœurs, Éd. du Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 67) 
 
    Como na antiga Babilónia, toda a Terra está virada para o pecado, que se multiplica em 
todos : uns, a praticá-lo, e outros, a aceitá-lo.  
                                     (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 1, p. 177) 
 
    Deus olha para todos os Seus filhos e, em três quartas partes deles, já não consegue 
reconhecer-Se. A Sua Santa Imagem apagou-se; é como uma estampa que durante muito 
tempo esteve mergulhada na lama : não se vê senão vaporosidade, através desse vaso que a 
envolve.                             (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 6, p. 152) 
 
    Deus quer julgar o mundo, a fim de que o pecado não chegue já a transbordar sobre os 
filhos, ainda demasiado jovens para lutar contra um tão nefasto produto do mal.  
                                     (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 4, p. 204) 
 
    O Meu Sagrado Coração chora por tudo quanto se degradou tão facilmente, no decurso 
dos séculos que se passaram a seguir à Minha primeira Vinda à Terra dos Homens. É uma 
pena imensa ver o Homem seguir um caminho descendente, que acabou por rebaixá-lo ao 
estado de animal como se, na sua vida, os Homens não tivessem tido nenhum modelo para 
compreender onde deveriam dirigir-se, como deviam agir e comportar-se, a fim de viver em 
paz e alegria. Desligados de todo o princípio cristão, de toda a rectidão, as almas, 
esquecendo-se de Deus, seguiram o caminho que leva à perdição.  
                                      (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3, p. 254) 
 
    Quanto Deus vos ama, para vir à Terra a colocar a mais bela prenda que Ele Mesmo 
poderia oferecer à Humanidade, que se encontra à beira do abismo : A Sua Santa Cruz 
Gloriosa e Luminosa da manhã de Páscoa. 
                                      (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 1, p. 125) 
 
    Vós sois os filhos de Deus Pai, que não pode suportar ver os Seus filhos a perder-se.  
                                             (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 5,  p. 209) 
 
    Na verdade, para Deus, perder um dos Seus filhos é um sofrimento muito mais 
intolerável que o do Homem que vê morrer o seu filho; é que Deus vê a alma do filho morrer 
para sempre, com essa morte eterna de que jamais se poderá libertar. 
                                       (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3, p. 55) 
 
    É chegado o tempo em que ninguém deverá ficar na sombra e esconder-se da vista do 
Senhor. Deus é Misericordioso, cheio de amor a toda a vossa Humanidade, que caminha para 
a sua autodestruição.             (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, Portugal, 1998, vol. 5,  p. 209) 
 
    Eu, o Pai, dei-vos o Meu Filho e vós nem O escutastes, nem O seguistes. Dei-vos a Minha 
Filha Maria, a mais santa entre todas as santas, para vos ensinar a amar a Santíssima 
Trindade, e vós nem sempre compreendeis até onde vai o Meu amor de Pai!…  
     Então, para que o reino de Meu Filho venha a essa Terra, que passou a ser ingrata e 
apóstata, rejeitando Deus, matanto a fé dos pequeninos, não reconhecendo a Mão de Deus 
em todas as Suas Obras, blasfemando a Lei Santa, desprezando os Seus Santos 
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Mandamentos, colocando o homem no trono de Deus pelo poder do dinheiro (nenhum rei da 
Terra pode usurpar o poder e a glória de Deus), então, o maior na Terra dobrará o joelho 
diante de Deus.      
    Como vós não quisestes compreender, nem pelo Meu Filho, nem pela Sua Santa Mãe, nem 
pelas Minhas vozes da Terra, nem pelos Meus Sinais, dados hoje em tão grande profusão 
por toda a parte,  depressa irei enviar esse fogo purificador que se ateará em toda a 
Terra. Cada um de vós receberá esse fogo, que passará a ser Luz ou brasa incandescente, 
e esse fogo purificador consumirá tudo o que não é de Deus ou curará mesmo o mais 
pequeno defeito dos que pertencem a Deus. Seguidamente, a Terra cheirará bem; o seu 
perfume de pureza fará rejubilar os Céus, na medida em que o Espírito de Santidade terá 
enchido todos os espaços, mesmo os mais pequenos e os mais ignorados, com o santo odor 
de Deus.          
    Deus-Pai não esquecerá, nem o filho arrependido, nem o mau que se tornou ajuizado. 
Estarei à porta do reino, para acolher o filho pródigo, porque Eu sei quem passou a ser 
amor e tomá-lo-ei nos Meus braços. Eu sou o Pai da multidão. 
   Sim, Ele vem, O Senhor, com a Sua Justiça misericordiosa. Ele vem governar o mundo. E 
eis que se ergue já, por cima dos montes, o Sol de Justiça. Amen.  
                                (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 5, pp. 107-108) 
 
    O Sol de Justiça depressa dará a cada um o sinal do despertar; e este será poderoso; 
como o eco no fundo do vale, ir-se-á ampliando e repetindo; alguns ficarão petrificados com 
a força desse poder, porque têm dormido como animais, num estado de hibernação, em toda 
a sua frieza. 
    Vereis então o que o Fogo do Amor irá fazer desses seres de gelo : os seus corações 
fundir-se-ão no Meu Amor. Aquele que Me resistir aniquilar-se-á a si próprio, no nada da 
morte eterna.  
   Com efeito, Deus é Vida e vem dar Vida àqueles que dormitam como aos que dormem 
profundamente.   

Ao som da Minha Voz, todos se levantarão,  
os bons para Me seguir, os outros para o nada. 

E eis que Eu venho. 
  (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3, p. 216) 

 
  Eis chegado o tempo do Meu Regresso e eis chegado o tempo do Meu Juízo. 
Separarei os bons dos maus e reunirei o Meu verdadeiro rebanho, aquele que Me terá sido 
fiel até ao fim. O Meu Regresso far-se-á na maior Luz, a que alumiará todas as nações, Luz 
eterna do Pai.  
  Todos verão a Minha Luz descida do Céu sobre a Terra e vinda para confundir os ímpios, 
os que não crêem, os que se afastaram de Mim, os que Me perseguem. A Minha divina Luz 
alumiará o coração dos justos e dar-lhe-á  a ventura e a alegria  da presença de Deus neles. 
   A Minha divina Luz cegará Satanás e todos aqueles que obram para ele, eles cairão, a face  
contra a terra, e compreenderão que Eu os venci pela Minha Cruz. A todos, Eu deixarei uma 
última oportunidade de salvação, pois o Meu Coração transborda de misericórdia. Os que se 
tiverem desviado de Mim, mas que no último momento, apesar de todas as suas máculas, 



 9 

ousarão implorar o Meu perdão, o Meu divino Coração libertá-los-á das trevas e a Minha Luz 
habitará neles para a eternidade. Mas aqueles que, uma vez mais, Me rejeitarão, esses 
mesmos não poderão entrar no meu reino e pagarão o seu tributo de sofrimentos a Satanás 
que os levará juntos com ele para o inferno. 
   Eis, Meus filhos, como se efectuará o Meu Regresso na glória e o juízo sobre a Terra, 
juízo do Pai dos Céus. 
                              (Jean-Marc, Parole de la Très Sainte Trinité, Éd. Saint-Jean Évangéliste, France, 1996, tome 1, p. 119) 
 
    Eu mostrarei o Meu poder e destruirei os seus ídolos. Eles voltarão a Mim no 
arrependimento, esses que hoje zombam de Mim, e a Minha piedade purificá-los-á. Mas ai 
daquele que não se submeter à Minha Lei de amor, esse será aniquilado.  
      (Margarida, Mensagem do Amor Misericordioso às Almas Pequenas, Legião das Almas Pequenas,  Bélgica, 1973, p. 522) 
 
    O Meu Regresso Glorioso não será enterrado, como enterrastes, a primeira vez, 
Aquele que vinha para vos salvar, Aquele que vos salvou, apesar de toda a vossa ingratidão, 
de todo o vosso deprezo.   
    Eu regresso, porque não conseguistes matar Aquele que é o Amor.  
                                       (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3, p. 198) 
 
    Hoje, o Senhor está às vossas portas e ninguém Me rejeitará como Eu Mesmo o fui, no 
momento em que o mundo recebia pela primeira vez o seu Rei Divino.   
    Eu venho uma vez mais e, desta vez, não será da mesma forma, porque Jesus regressa 
vitorioso, para sempre, do Mal que irá encadear, na vossa própria presença, a fim de 
que pereça aos vossos olhos e jamais possa tentar fazer mal aos filhos de Deus.  
                                                      (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 4, p. 247) 
 
   A Minha purificação, com a Minha Cruz que nela brilhará, será como uma tocha que não se 
apaga, e cujo fogo abrasará a Terra inteira.   
                                                                   (Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éd. du Parvis, Suisse, 1999, p. 169) 
 
   A Cruz conduz à ressurreição 
   A Cruz ajudará as almas na sua ascensão 
   A Cruz fará vir a Nova Pentecostes.                  (p.39) 
   Vós estáveis mortos e Eu vos salvei. 
   Vós estais mortos e Eu venho para vos salvar.    (p. 19) 
                                                                                                            (Lucie, Abba, Père, Éd. Téqui, Paris, 1994, 190 pages) 
 
    Eu venho fazer o maior salvamento que o mundo terá visto desde a sua origem, na medida 
em que é o maior naufrágio, aquele que se prepara.  
                                       (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7, p. 162) 
 
    Nessa noite de espessas trevas, Eu Mesmo farei jorrar uma Luz : é a Cruz do Senhor, 
iluminada pela Sua Glória, que irá dar a Vida, justamente onde já reinava a morte sem Deus, 
despertando os espíritos para o Amor de Deus, destruindo o sono, que se abateu sobre 
toda a Terra, fazendo-se cada vez mais pesado, no decurso dos séculos, fazendo crer que o 
homem existe para viver, dormir e comer. Eu dei-vos dois mil anos de liberdade para 
regressardes a Mim, curados dessa falsa ideia. A Cruz vem dizer-vos, a todos e a cada um, 
que Deus enviou ao mundo o Seu Filho Único, concebido do Espírito Santo. Tomou carne da 
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Virgem Maria, a Todo Pura. Jesus fez-Se Homem, para vos mostrar o caminho de regresso 
ao Pai, santificados, para viverdes a Vida, para a qual todos vós  fostes criados. 
    Jesus diz-vos : « Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida ». A vossa vida tem um 
sentido profundo. Por pequena e insignificante que se considere, a vida na Terra deve ser 
vivida numa profunda procura, porque ela é o começo de a verdadeira Vida em Deus;                                 
e ela irá prolongar-se, até fazer-vos penetrar nesse reino eterno em que a Vida irá 
reentrar no seu verdadeiro tempo, em que não mais há espaço nem limite. Conhecereis 
então o porquê do vosso nascimento : a vossa Vida está com o Pai por toda a 
eternidade.               (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7,  pp. 68-69) 
 
    Daqui a pouco, as coisas vão mudar, como um amanhã que traz uma nova esperança de 
vida; mesmo que os vossos corações estejam tristes, por ver o que está prestes a 
acontecer, pela negligência e insensato orgulho do homem. Não tenhais medo, que Eu 
Próprio virei acalmar todos os espíritos e trazer a Minha Vida, justamente onde a morte se 
instalou, e expulsá-la-ei para sempre, porque Deus não quer obstáculo algum para o Seu 
reino de amor sobre a Terra.  
    Eu preparo a eira para malhar o grão e venho ordenar aos Meus anjos que retirem toda a 
palha e todas as ervas daninhas que se misturaram com o bom grão, no decurso dos séculos. 
É que tudo terá de ser renovado, tudo terá de ficar bom e belo; e o resto será lançado no 
fogo eterno. Os Meus anjos terão o maior cuidado em que cada um sinta no seu coração as 
Minhas Palavras, que são verdadeiros Avisos deste tempo. 
   Ninguém poderá dizer que não recebeu no seu coração a Minha Mensagem de vida e de 
esperança. Vós estais todos informados; todos deveis mudar de vida, tornar-vos melhores e 
regressar inteiramente a Deus, sem esperar qualquer compromisso que seja. Deus é Único e 
não aceita meias medidas, da parte de Seus filhos. Quere-os todos para Ele.  
    No silêncio do vosso coração, dir-vos-ei quanto vos amo e vós mesmos sentireis a 
necessidade de perdoar a cada irmão, porque cada um deles é Meu filho, e um Pai sente-se 
verdadeiramente infeliz, ao ver seus filhos a ultrajar-se entre si. Mantende-vos, pois, na 
Minha santa obediência. Chamados à Minha Santa Cruz, vireis, porque é lá que o Meu 
Sagrado Coração vos deseja interrogar. E vós ouvir-Me-eis, como o vento, na planície, faz 
vibrar toda a extensão ao mesmo tempo.  
    Farei estremecer as vossas almas de felicidade e o Meu Espírito informar-vos-á de tudo 
quanto preparo para os tempos que se aproximam. Como cavalinhos impacientes por se 
lançar em terrenos desconhecidos, captareis a Minha Mensagem e pô-la-eis em prática.  
   Deus instruirá, tanto a criança como o adulto : quando Eu falar, tudo deverá ser 
conhecido, tudo deverá ser revelado. Bebereis as Minhas Palavras e depressa vereis, 
porque Eu Mesmo levantarei o véu de tudo o que ainda continua escondido ao Homem, 
porque o Homem já não terá tempo de tergiversar ou hesitar.  
                               (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3, pp. 179-181) 
 
    Ninguém poderá dizer que não recebeu um aviso vindo de Minha Mãe Santíssima e de 
Meus  profetas, antes que Eu dê  aquele que fará ressoar o eco da Minha Voz pelos montes,  
pelas planícies, pelas extensões glaciares, pelos países quentes, pelas ilhas; sim, todos os 
continentes; sim, todas as terras que cobrem o mundo inteiro, de norte a sul, de oriente a 
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ocidente, tudo e todos estremecerão com a Minha Voz, reconhecendo que Eu acabo de dar 
esse terrível aviso, único, majestoso, inesquecível.   

Deus advertir-vos-á de que Ele é Eu Sou, 
 o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob. 

Ele é Aquele que vos diz : Eu Sou.   
   (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7, p. 39) 

 
   Quando o Mal jurou alastrar-se sobre a Terra, Eu jurei salvar o mundo. Salvei-o com a 
Minha morte na Cruz. Salvá-lo-ei de novo com a Minha ternura. [...] 
   Então, Eu venho, não para castigar mas para corrigir com amor. Venho fazer  misericórdia 
de novo, para que apenas os que não querem viver pereçam, para que apenas os que Me 
odeiam voltem para a morte. 
   Eis que Eu venho, não para fazer justiça mas para que a Justiça seja. Eu consolarei, Eu 
reconfortarei, Eu cuidarei, tudo isso com bondade e benevolência. 
   Eu não deixarei que o mal prossiga. Eu condenarei aqueles que se opõem a Mim e Me 
desafiam continuamente. Esses serão excomungados por eles próprios, por sua própria 
vontade. 
   Então, criancinha, trabalha lá onde Eu te peço, emenda os corações e derruba o mal que 
impera no Meu santuário. 
   Ardentes fumaças levantar-se-ão quando este for derrubado, e a Minha Igreja 
conhecerá um triunfo como jamais Lhe foi dado conhecer. 
                                                 (Françoise, Message de Conversion des cœurs, Éd. du Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 111) 
 
   O sopro do Esposo reanimará a Esposa. E será dado no céu o sinal do combate. 
                                                                   (Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éd. du Parvis, Suisse, 1999, p. 118) 
 
    A Minha Igreja viverá horas inesquecíveis, mais fortes que o Hossana do dia de Ramos, 
mais fortes que os eternos minutos de Minha Transfiguração, mais fortes que o Meu santo 
Baptismo no Jordão, mais fortes que tudo quanto vós já conhecestes até agora. Será como 
o dia de Meu santo Nascimento, o dia em que Deus Se fez Homem, para habitar convosco, 
no meio de vós.   
    Será assim que vós vivereis esses instantes. Será a Minha Vinda em Glória. E vereis o 
Filho de Deus no meio de Sua Igreja descida à Terra. O Meu berço sereis vós todos. Abri 
os vossos corações para Me receber. Estendei as vossas mãos para Me acolher em vossa 
casa. Eu venho desposar todos os Meus Membros : « Eis o Meu Corpo » ; venho dar-vos a 
Minha Vida : « Eis o Meu Sangue ». Reúno-vos em Mim. Em Nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo.             (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3, p. 268) 
 
    A Minha Igreja dorme ainda no Meu Sagrado Coração; recebe a Minha força; tem nela a 
Minha fé e a Minha caridade na Minha esperança : a Minha Igreja escutar-Me-á, adorar-
Me-á, viverá da Minha Vida.  
    Eu preservo-a. Será ela que Me anunciará : Ô Minha Igreja perfeita, simples e radiante 
com o Meu dia de glória!  Irás revelar bem depressa a tua face aos olhos do mundo; tirarás 
esse véu cinza e a tua luz será resplandecente, como a Luz da Minha Santa Cruz Gloriosa, 
como o Ressuscitado Glorioso. Igreja, tu és o jardim dos Meus Santos, nasceste do Meu 
Sangue e alimentas-te com a Minha Carne. Trazes em ti a Minha Vida para a dares a todos 
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os Meus filhos. Igreja Santa, como és bela, assim adornada para Me receber estás a Meus 
pés; casta como uma noiva, olhas para Mim.   
    Eis-te submetida a teu Deus. Ardes com o mesmo fogo que o do Meu Sagrado Coração. 
Tu chamas-Me : « Meu Deus, Meu Rei, Meu Senhor. » E Eu chamo-te : « Minha Filha e 
Minha Esposa bem-amada. » Contempla a Minha Cruz, que se ergue até aos Céus, para unir a 
Terra aos Céus, numa união eterna como tu, Minha Igreja Santa, estás, a partir de agora, 
unida ao teu Deus, por toda a eternidade.  
    Marta e Maria estarão unidas. A Igreja, militante e mística, atingirá a perfeição. Os 
povos serão irmãos, porque têm o mesmo Pai. A Igreja será una, como o seu Deus Único e 
Verdadeiro.                     (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 4,  pp. 53-54) 
 
   O vosso Deus viu esse vosso sofrimento e vem para estabelecer o Seu reino de paz e de 
amor! Fugi poderes inimigos, que Deus já está presente.       […] 
    A Minha ofensiva acaba de começar. Eu venho conquistar todos os corações.  
                   (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz - Actos dos Apóstolos 2, Edições Boa Nova, Portugal, 1999, pp. 180-181) 
 
    Com efeito, Deus prepara uma alegria imensa que vos congregará a todos na Minha Santa 
Cruz. Por ela, os povos vão mudar, vão-se unir, para se tornarem irmãos. 
                                         (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3, p. 144) 
 
    Eu venho, Mãe, enxugar toda a lágrima, consolar cada coração. É o momento de abrir 
todos os túmulos. A Minha Luz fará fugir o inimigo. 
                          (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz - Actos dos Apóstolos 2, Edições Boa Nova, Portugal, 1999, p. 182) 
 
    Ouvi  a Minha Voz, ao menos vós :  

Meus filhos, que jazeis nas camas dos hospitais;  
Meus filhos, que viveis como animais nas estradas, rejeitados, esfomeados;  
Meus filhos, que viveis marginalizados pelo mundo, que não tendes nem alegria, nem 
acolhimento, nem calor humano dos vossos irmãos para consolar-vos.  

Deus olha-vos e depressa vos libertará de todo o mal. 
                                                    (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 1,  p. 163) 
 
     Sim, vivei em alegria : Jesus vem de novo; não desespereis, que Eu venho dissipar todos 
os medos.  
     Não fiqueis impassíveis como se isso jamais devesse acontecer; não enchais o vosso 
coração de perguntas, de medos, de angústia, de apreensão, porque Eu Mesmo vo-lo digo em 
verdade : Eu venho e trago Comigo a mais bela prenda que os homens esperam há quase dois 
mil anos : uma verdadeira vida de amor, de paz e de alegria.  
    Não fiqueis a interrogar-vos sobre como isso poderá vir a acontecer; os tempos estão a 
chegar ao seu fim; tudo o que separou o homem de seu Deus, vai acabar. 
     Estes são os tempos do fim : não mais se verá o filho da Terra morrer de fome, morrer 
na guerra, morrer de doenças incuráveis.       […] 
     Sou Eu que o confesso aqui mesmo : Deus mantém a Sua Palavra e a Sua Palavra é 
sempre a mesma, hoje como ontem.  Deus vem de novo na Sua Glória, para apaziguar as 
penas, os corações e as angústias do mundo, que vive na ira e no ódio do Meu inimigo. Então, 
Eu Mesmo acenderei o Meu Fogo de Amor, aquele que irá destruir até o mais pequenino 
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resíduo colado a esta Terra. Eu vou queimar todos esses desperdícios que fizeram da Minha 
Terra um planeta doente,  insensível, que abusa do pobre, do infeliz, do orfão e do fraco. 
                                      (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 5, pp.113-114) 
 
    Esta metamorfose ir-se-á realizar, uma vez que o Meu Sagrado Coração o deseja 
ardentemente e também porque os tempos se cumpriram.  
                                       (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 4, p. 161) 
 
    Jesus, Meu Filho bem-amado, vosso divino Salvador, deve regressar a esta Terra. Na 
Minha infinita Sabedoria, a decisão está tomada : o Rei deve tomar posse da Sua Terra, que 
Ele Mesmo ganhou com o Seu Sangue.  
    Eu, vosso Pai dos Céus, desejo ver chegar esse Dia. Por conseguinte, o Meu Amor de Pai 
repousará no de Meu Filho bem-amado.  Aguardo esse dia bendito, como um pai espera dar 
o melhor de si mesmo a todos os seus filhos. E então, o Meu repouso será completo. 
Prometido à Humanidade como Salvador, já Ele o é. Prometido à Humanidade como Rei, é 
Ele esperado e Deus mantém as Suas Promessas: 

Ele virá, o vosso Salvador e vosso Rei! 
  (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, Portugal, 1998, vol. 6, pp. 182-183) 

 
    Eu virei! Qual o Rei que se não mostra, diante do seu exército vitorioso? Eu Mesmo 
conduzirei a última batalha. O Rei estará à cabeça e, diante de vós, irá morrer a besta, a 
que desencaminhou toda a Humanidade. Eu avançarei para ela, fulminando-a com o Meu 
olhar e o Meu sopro poderoso, que queima como o fogo do lago; e aí mesmo a mergulharei 
para sempre, nesse fogo que jamais se extinguirá.  
                                                    (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, Portugal, 1998, vol. 6, p. 186) 
 
    Eu mostrar-vos-ei o Meu poder e vereis as multidões sequiosas de paz e de amor 
sentarem-se junto ao poço de Jacó, pedindo para  beber dessa água que dá a vida eterna. 
                                                                (Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éd. du Parvis, Suisse, 1999, p. 311) 
 
    Eu venho, depois de ter dado ao mundo uma Instrução nova e necessária.  
                                                      (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, Portugal, 1998, vol. 6, p. 213) 
 
   Em breve, o Espírito Santo estará sobre cada um de aqueles que O desejam. Ele 
arrebatará os corações, tornando-os Meus mais do que nunca. Ele começará a reanimar as 
multidões, por via da Minha Palavra . 
                                        (Françoise, Message de Conversion des cœurs, Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 199) 
 
    Hoje, o Espírito de Luz está presente. Ele Mesmo vem levantar esse véu espesso e fazer 
desaparecer as trevas que cobrem o mundo.  
    Ele Próprio vem anunciar o novo dia, em que toda a carne será santificada, porque o 
espírito do homem receberá o seu último baptismo,  para voltar a viver do Espírito de Deus. 
    É necessário que o homem renasça para a Vida. É necessário que a lagarta desapareça, 
para que se ergam filhos de Luz divina, na Cidade Santa. E é por isso que Eu vos dou a Sua 
Santa Cruz Gloriosa. Ela Mesma vos fala de amor, de paz e de perdão. Vinde a Mim, vós que 
vos fatigais, sob o peso dos vossos fardos : Eu venho para vos libertar da escravidão, venho 
quebrar as vossas cadeias, venho para vos cobrir com o Meu Manto de Glória.  
                                  (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 5, pp. 237-238)   
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   É pela Minha Santíssima Cruz Gloriosa que Eu salvarei todos os homens e voltarei a dar à 
Minha Terra o seu brilho primitivo.  
    Porque a Cruz Gloriosa é Jesus Ressuscitado. É o anúncio do Regresso do Filho do 
Homem, em toda a Sua Glória, que vem concluir a Redenção final.  
                                   (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7, p. 224) 
  
    Eu vim para vos salvar, cumprindo assim a segunda parte da vossa Redenção. 
                          (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz - Actos dos Apóstolos 2, Edições Boa Nova, Portugal, 1999, p. 144) 
 
    Eu venho de novo, para dar ao homem a sua pureza primitiva, a sua categoria de filho de 
Deus, a fim de que ele seja perfeito como o Nosso Pai dos Céus é perfeito, para que possa 
herdar de novo, e para sempre, essa jóia maravilhosa da criação do Pai, mais sumptuosa que 
nunca, que é a Nova Terra com os Novos Céus.  
                                    (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7, p. 232) 
 
   E vós nascereis puros, sem mancha, porque Jesus terá apagado até o pecado 
original.                          (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7,  p. 114) 
 
   O homem irá absorver a Luz do seu Deus e Senhor bem-amado; irá passar a ser Luz, 
nascida de novo do Espírito de Luz e de Amor : a própria união da criatura com o seu 
Criador, para não fazer senão UM com o seu Deus Trinitário. Ides voltar a entrar na 
harmonia divina que restabelece todas as ordens, todos os reinos : animal, vegetal, mineral. 
   É pela santa graça de Deus que a carne irá receber a Purificação. Ela não mais será um 
peso para o espírito, renovado pelo Espírito de Deus, mas sim uma sua aliada, para glorificar 
Deus numa eterna juventude.     (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, Portugal, 1998, vol. 7,  p. 225) 
 
    O homem vai poder ver-se como Deus o criou e, com a vossa vontade na Sua, vós sereis 
mesmo ainda mais maravilhosos.  
   Tu não sabes, ó homem, como Deus pode transformar uma lagarta numa bela borboleta! 
   Tu não sabes como Deus pode transformar um corpo disforme num modelo de perfeição 
porque, nesse corpo, Eu Mesmo introduzirei uma alma tão perfeita, que o seu invólucro 
carnal não poderá senão conformar-se com ela; e tudo será perfeito.   
    Homem, se soubesses quanto Deus te ama, tu mesmo cairias de joelhos em terra para 
Lhe suplicar : « Venha a nós o Vosso Reino! » Que o homem se una a Deus, pois nada mais 
poderá desunir a criatura do seu Criador, devidamente adorado.  
                         (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz - Actos dos Apóstolos 2, Edições Boa Nova, Portugal, 1999, p. 101) 
 
    O homem virá, então, habitar na sua verdadeira pátria; não pode ser de outro modo com 
o filho que reencontra o seu Pai : viverá na casa do Pai, a Jerusalém, a Cidade de Deus que 
em breve irá descer no meio de vós, a fim de reunir os Santos do Céu convosco, Meus filhos 
fiéis. Vós passareis a ser santos da Santidade de Deus. Deste modo, não haverá mais que 
um só e mesmo reino, que compreende toda a Terra e os Céus. O Céu e a Terra serão 
unidos, benditos,  para viverem a Vida, única e verdadeira, a que, desde todos os tempos, Eu 
Próprio vos preparei.           (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, Portugal, 1998, vol. 7,  p. 246) 
 
    Os Céus e a Terra vivem na expectativa de ver nascer esse Novo Mundo, essa Nova 
Terra, o mundo de amor, a morada de Deus no meio de vós, 

a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. 
   (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3, p. 242) 
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   Agora, conduzo-vos à vossa Nova Terra : vinde a Mim, Benditos de Meu Pai; vinde 
reencontrar a vossa Terra de Luz, em que a noite se rompeu para sempre : foram-se as 
trevas! O Espírito de Verdade abre-vos a Cidade Santa, a Nova Jerusalém com Novos Céus. 
As ameaças que davam pelo nome de doenças, epidemias, fomes, terão fugido para sempre. 
  

A morte será o último inimigo que Eu esmagarei aos pés.  
    Eu venho limpar a eira de malhar o grão; os Meus celeiros encher-se-ão e cizânia será 
queimada. As tendas estão prontas para acolher todos os que vêm escutar a Palavra Viva; 
Eu sou o Templo Santo que a encerra; quem vem a Mim reconhecer-se-á como o novo Adão, 
que não mais poderá pecar.  
    Eu sou o Eterno, que voltou a dar ao homem a sua glória perdida.  
    Eu sou o Pai, que abre os braços para acolher os filhos reencontrados. 
    Eu sou o Filho, que vem restabelecer a ordem em todas as coisas criadas. Dou às nações 
o meio de se governarem na paz de Deus, porque também a Terra é Meu reino. O Rei do 
universo pode dirigir todos os povos; com a Sua Lei eterna, que é amor, caridade, paz e 
justiça, todos os irmãos se unirão e a guerra não será mais que uma triste recordação, que 
Eu Próprio apagarei das vossas memórias, para que os espíritos e os corações vivam na 
Minha alegria. 
     Eu sou o Espírito de Amor, que mantém a harmonia em todas as coisas, a fim de que o 
homem viva feliz, nesse maravilhoso Paraíso que Deus lhe preparou desde todos os tempos; 
o Céu e a Terra estão cheios da Glória do Altíssimo. O reino de Deus chamará o homem a 
viver como Seu Filho bem-amado, Jesus Cristo, na Glória do Pai de toda a bondade.  
    A Redenção final será então realizada. O vosso sono jamais será a morte, porque sois 
filhos da Luz.  A Árvore da Vida será plantada no centro da Cidade de Deus-no-meio-de-
vós,  e não mais haverá morte ! Amen.  
                                   (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7, pp. 217-218) 
 
    A Terra tem ainda a sua Humanidade bem carnal.  Deus vem unir o homem ao seu Deus. O 
carnal deve passar pelo espiritual, a fim de não fazer senão um com ele; a vossa carne deve 
espiritualizar-se, despojar-se de toda a materialidade, de toda a sensualidade; para isso, é 
preciso que o Homem pronuncie o SIM necessário a uma tal transformação.  

Que o teu sim seja SIM. Que o teu não seja NÃO.  
    Eu estou na expectativa deste consentimento para realizar a obra que tomo a peito. […] 
    A Minha Palavra Vida, está na grande expectativa do vosso SIM; caso contrário, a Minha 
Palavra não pode ser Vida em vós e unir-se à vossa carne, a fim de passar a ser Minha 
Carne, Minha Vida.  
   Eu espero esse hino de amor, esse grito, esse apelo sincero, verdadeiro, que ou virei em 
toda a Terra, vindo de vossos corações unidos, todos de uma vez só, todos ao mesmo 
tempo :                                    « Vinde, Senhor Jesus, 

sim, há tanto tempo que Vos esperamos! » 
  (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3, p. 243-244) 

 
  A Minha hora é chegada! É preciso que Eu seja conhecido, amado e honrado pelos homens 
para que depois de os ter criado, Eu possa ser o seu Pai, depois o seu Salvador  e por fim o 
Objecto de suas eternas delícias.    (O Pai Eterno à Eugénie Ravasio em 1932, em O Pai fala a Seus Filhos) 
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   Eu, Criador, quero antes de encerrar o tempo, quero desfrutar como num relâmpago da 
Minha criatura, bela resplandecente! A Minha criação... quão profundas mágoas Me causou 
depois...  quero entrevê-la bela! Antes de destruir esta Terra que formei, antes de a 
transformar, pois que de destruição propriamente falando, estaria fora de questão... 
   Eu disse que desfrutaria dela num relâmpago, querendo realçar com isso que o período 
não será séculos, mas durará no entanto vários anos.         (O Pai Eterno à Marie Sevray em 1934) 
                                      (Marie Sevray, Divins Appels, Éd. du Parvis, Suisse,    9ième édition, 1996, pp. 178-179) 
 
   Antes de encerrar o tempo, quero como que esgotar todas as minhas forças de Criador! 
Que digam então às almas que desejo ardentemente vê-las, todas e cada uma, entregues à 
acção variada ao infinito do Meu Espírito. 
   Ai está a apoteose que Eu preparo para a Terra antes de encerrar o tempo.   [...] 
   Haverá um renascimento magnífico, tal como um esplêndido concerto universal, cada alma 
dando a sua nota, a que lhe terá ensinado o Espírito Santo de Luz e de Amor, o Espírito das 
divinas transformações.                                                    (O Pai Eterno à Marie Sevray em 1934) 
                                        (Marie Sevray, Divins Appels, Éd. du Parvis, Suisse,    9ième édition, 1996, pp. 32-33) 
 
    Eu, o Pai, convido-vos : Escutai Aquele que chama toda a Sua criação a entrar na Sua 
Divina Vontade, para a transformar numa super-criação que abrigue o homem perfeito, à 
imagem de Seu Divino Filho. Sede puros e santos, da Santidade de Deus. « Pai, que a Vossa 
Santa Vontade se faça, tanto na Terra como no Céu ». 
    E então, Eu farei de vós santos.  « Venha a nós o Vosso reino ! ». Eu espero pelo último 
trabalho, o dos obreiros da última hora; peço a cada um que esteja preparado e seja 
inteiramente voluntário em tudo o que Eu vos ordenar que façais e realizeis em Meu Nome. 
E será às vossas próprias almas que Eu irei falar; o vosso coração ouvir-Me-á. Nós 
venceremos. Juntos, construiremos a Cidade Santa do Amor três-vezes-Santo porque, 
unindo a vossa vontade à Minha Divina Vontade, tornar-vos-eis seres puros, 
maravilhosamente transformados, para reinar com Deus, na Terra como no Céu. Amen.        
   O Pai chama-vos a unir-vos a Ele. Pela santa vitória do Filho de Deus, contra os inimigos 
de Deus, todos sereis chamados a glorificar o vosso Pai dos Céus. Abba, Pai. 
                        (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz - Actos dos Apóstolos 2, Edições Boa Nova, Portugal, pp. 119-120) 
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