
 
2- Interpelação de Deus 

 
 
     Eu Próprio lhes darei o Sinal de Jonas e os interpelarei como em Ninive.   
    Ouvirei o seu choro. Sem o seu regresso a Deus, este povo irá desaparecer, porque, 
nesse momento,  terão todo o conhecimento e a sua escolha será decisiva. 
                                           (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3, p. 203) 
 
    Chamados à Minha Santa Cruz, vireis, porque é lá que o Meu Sagrado Coração vos deseja 
interrogar.                   (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3, p. 180) 
 
    Podeis mentir, podeis mentir-vos a vós mesmos, podeis esconder-vos, podeis desaparecer 
de casa , da família; mas nunca  da Minha vista, nunca do Meu Coração. 

Vós sois as almas da Minha Alma, 
as pequenas chamas do Meu Espírito Santo. 

    O vosso amor deve corresponder ao Meu Amor; e será assim tão duro amar o Amor, para 
Me fazer desfalecer por esperar o vosso apelo? Vós nem sempre Me tendes correspondido,  
e a hora chega.  Deus tem de receber esta confirmação de todo o vosso ser : 
         

« Amais-vos como Eu vos amo? 
    Aceitais-Me como vosso Salvador? » 

 
    A Minha Cruz continua esta sua peregrinação terrestre; tal como Eu Mesmo percorri a 
Minha Terra, assim esta Minha Cruz vai ao encontro de todos vós para vos dizer :     

« Despertai! Aceitais-Me? Acaso reconheceis em Mim a vossa cura? 
Eu salvei-vos da morte eterna; e ireis ainda recusar-vos a ver-Me, 
a compreender-Me e a amar-Me?   

(J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 4,  pp. 82-83) 
 
     Não há senão duas escolhas, que vos são propostas. E Eu limito-Me a ficar obediente à 
vossa decisão, porque não posso decidir nada por vós. Depois do Meu conhecimento vivo em 
vós, vós mesmos sois senhores da vossa escolha :    

« Quem está Comigo está contra o inimigo, 
     Quem está com o inimigo está contra Mim ».  

    (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 2, pp. 151-152) 
 
    Agora, sabeis de onde vindes e quem sois. Vai ser necessário que vos decidais. Qual é a 
vossa escolha?  Qual a vossa decisão? Eu não posso escolher por vós. 
 

Que escolhereis vós? A Minha Luz ou as trevas? 
 

    Agora, conheceis-Me : Eu sou a Luz do mundo, Eu sou a Verdade; e vós já não podeis 
tergiversar.   […] 
    Àqueles a quem a incompreensão acaba por conquistar e não estão ainda preparados para 
Me seguir, Eu Próprio concederei um tempo breve, porque é o tempo de que Eu Me 
servirei para isso : 
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Faço uma reforma do Meu Governo,  
o Céu e a Terra serão um na Minha Santa Glória Eterna,   

a Minha Nova Terra e os Meus Novos Céus. 
(J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 6, pp. 90-92) 

 
    Eu não quero a morte do pecador. Venho ajudá-lo. Venho matar o pecado. Mas se o 
Homem se não desliga dele para sempre, então ele mesmo arderá com o seu mal, porque 
todos vós tereis de responder a esta Minha pergunta :  

 « Tu amas-Me? »  
    Não falareis duas línguas ao mesmo tempo e não respondereis senão com verdade, com o 
sim ou o não.  Com efeito, a Minha Verdade reinará de uma extremidade à outra desta 
grande interpelação de cada Alma :  

« Que o teu sim seja SIM, 
    que o teu não seja NÃO ! » 

  (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3, pp. 229-230) 
 
    O Homem terá de atravessar a torrente de Fogo Purificador, a fim de voltar a ser  o 
Homem que Deus criou à Sua Imagem. Hoje, os Sinais da Presença Divina na Terra são 
muitos e bem visíveis; e são mesmo bem CONCRETOS, mas vós continuais a duvidar e a 
passar sem nada ver. 
    Os Meus Sinais são os Sinais previstos para a grande conversão de todo o Meu povo 
bendito, que se desviou da Minha Santa Face; Povos que tendes caminhado tanto tempo na 
noite da indiferença e da rejeição da obediênçia ao Meu Divino Apelo.  
    

Tendes de escolher. 
 

    Hoje, Eu Mesmo vos procuro e chamo-vos a seguir-Me, porque chegou o tempo em que 
tendes de escolher :    

 « Ou a Mim, Vosso Deus de Luz, ou a sombra das TREVAS ».  
 

    Transformai-vos, Meus Filhos, no coração puro que Deus espera; Deus pede-vos que vos 
deixeis modelar com um coração que corresponda ao Seu Divino Coração. Comprometei-vos 
a seguir-Lo, a fim de vos tornardes Seus filhos de Luz.  […] 
    Tudo está posto à vossa disposição para renovardes, com o vosso Deus, a face da Terra; 
Eu Próprio vos ajudarei, vos guiarei e estarei com todos vós, com cada um de vós, os que Me 
procurardes, que Me desejardes.    (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, 1997, vol. 1, pp. 244-245) 
 
    Minha filha, é preciso que saibas que a Minha hora está próxima, que a Minha Vinda 
está iminente e que o mundo não está disposto a receber o Seu Deus Salvador. E no 
entanto, a hora está tão próxima, que pode dizer-se que haverá em toda a parte prantos 
e lamentações, porque não prepararam a Minha Vinda. O seu coração é um lugar de 
tristeza profunda, em que Deus não tem lugar, em que o Homem, inconsciente, construiu o 
seu próprio reino. Fizeram do seu coração uma cidadela invencível, em que reina o deus-
dinheiro, o deus-prazer, o deus do mal.  
    Filha, avisa-os de que é muito tarde, mas nunca suficientemente tarde para 
reencontrar o Meu caminho.  Já  não  têm tempo  para se irem informar nas regiões em que  
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vão ouvir falar de Mim. Têm o preciso tempo de ir à Igreja de Deus e pedir perdão diante 
do santo sacrário, onde Eu Mesmo os espero; vir a Mim é já um acto de amor e de 
arrependimento… e Eu Próprio os ouvirei : o Meu Sagrado Coração conduzi-los-á ao 
sacerdote, que será portador de tudo o que Eu lhe der para sua conversão total. É 
necessário arrepender-se de todo o seu coração; É necessário comer o Pão da Vida; É 
necessário cumprir os Meus santos Mandamentos.  
    Eu quero ouvir o vosso coração abrir-se, pois Deus ouve o estalido seco dos vossos 
corações de pedra, que se despedaçam, ao Meu contacto.   
                             (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 2, pp. 183-184) 
 
   Quando sucedeu o dilúvio, ninguém estava à espera disso, e a água tragou os corpos e o 
pecado desses homens depravados... 
   Quando a Minha Justiça vier, as almas estarão na obrigação de escolher entre o bem e 
o mal, definitivamente. Ninguém ignorará então que Deus feito homem veio salvar o mundo 
dando a Sua Vida na Cruz. 
   Cada um deverá olhar para si mesmo e compreender... Será tão terrível que muitos 
perecerão ao ver a sua miséria e a sua depravação. Mas Eu salvarei aqueles que terão 
sofrido arrependimento e se terão entregue a Mim, O Cristo. 
                                                            (Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Éditions Hovine, Belgique, 1997, p. 107) 
 
   A humanidade terá a revelação do que foi o Meu sofrimento... e o homem baterá no peito 
compreendendo o horror e a fealdade do seu pecado... 
   Ele juntar-se-á a Mim no Meu sofrimento, 
   Ele juntar-se-á ao Pai na Sua glória ultrajada, 
   Ele juntar-se-á à Minha Mãe na sua maternidade traspassada. Passará então pelo 
sofrimento do jardim das Oliveiras, será como uma agonia, verá o seu pecado e carregará o  
seu peso. Será como a Minha Agonia de então, que passará nele. 
   Ele viverá a sua própria agonia segundo o seu próprio pecado. 
                                                          (Lucie, L’œuvre accomplie de Dieu, Éd. Téqui, Paris, 1998, p. 82) 
 
   Ninguém será tomado de improviso : depois desta visão das vossas almas, nessa grande 
angústia causada pelo pecado, reflectireis naquilo que Deus vos pede, a fim de que possais 
viver com o vosso Deus Criador, Redentor e Consolador; ver-vos-eis descobertos, como 
Adão e Eva no jardim do Eden; ver-vos-eis nus, envergonhados, arrependidos. 
                                   (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 1, p. 140) 
 
    Onde te queres abrigar, Homem sem Deus? Onde quer que estejas, onde quer que te 
encontres, Eu vejo-te, Eu conheço-te. Eu conheço todos os teus pensamentos. Até quando 
quererás tu brincar com a Minha paciência? 
    Tu dizes-Me : « Ainda tenho tempo ». Não, tu já não tens tempo de retardar a Minha 
paciência; digo-te : « Eu regresso ». 
    Já não tens tempo para Me deixar ainda no esquecimento. Já não tens tempo de voltar 
para trás para reparar aquilo que fizeste mal ou de fazer agora aquilo que deixaste de 
fazer.Tens precisamente o tempo de provar que te queres converter. Não! Não ouvirei a 
tua palavra, Eu espero pelas tuas acções. Olho, pois, para ti e de ti espero aquilo que 
aplaque a Minha ira contra ti.  
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    As coisas passadas estão em vias de não mais Me interessar. Agora, quero ver o teu 
coração converter-se; as tuas ideias concretizar-se.  
    Então, esquecerei os teus esquecimentos, as tuas faltas.  
                                          (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 2, pp. 142-143) 
 
   Filhos, se escolhestes regressar a Casa do Pai, fazei depressa a vossa escolha; o tempo 
já não permite uma reflexão demasiado longa : faz-se tarde.  
    Temei o vosso próprio julgamento, porque sereis só vós a julgar-vos a vós mesmos. Vereis 
a vossa Vida, em pleno dia, diante de vós e ver-vos-eis tais como sois, como em espelho 
colocado à vossa própria frente. 
    Ireis ainda hesitar em dizer SIM Àquele que vem, não para vos condenar, mas para vos 
conquistar e retirar dessa imundície em que a vossa alma tem penetrado? 
    Eu não sou o carrasco. O carrasco sois vós mesmos. O juiz do primeiro Julgamento será o 
Homem, na medida em que o Homem se verá tal como é : disforme, sem coração, limitado de 
espírito, egoista, despótico. Compreenderá então que é mau comandante do seu próprio 
navio,  que anda à deriva e que pode esmagar-se nos escolhos do mal. Então, Eu estarei lá, 
porque Eu estou sempre presente.  
    Não continueis a seguir um tal caminho : depressa estareis nas TREVAS.   
Vinde a Mim. Eu Próprio vos conduzirei ao Meu prado de Luz e sereis vós mesmos a pedir-
Me que vos faça penetrar mais profundamente na Minha Luz que não mais tem fin. Então, o 
Homem será aquilo que jamais deveria ter deixado de ser : uma Luz de Deus, um filho de 
Luz cheia de Deus. 
   E o mundo, então, cobrir-se-á com o manto de Luz de Cristo em Glória. Então, nada mais 
poderá subsistir de mau, porque as trevas e os espíritos das trevas, ficarão cegos para 
sempre. Os filhos espirituais reinarão com Deus, vencedores da carne, vencedores da 
morte, porque o último inimigo, a morte, Deus o terá destruído para sempre.  
    Darei aos corações puros o Meu conhecimento, porque eis que vêm os TEMPOS DAS 
TREVAS que se obscurecem cada vez mais, tão atingirem o ponto culminante DOS TRÊS 
DIAS,tão negros como a tinta, em que só brilharão as Minhas velas, os Meus fachos de Luz 
Divina.                 (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 2, pp. 152-153) 
 
    Uma vez que o Maligno está bem perto de se mostrar a vós e de exercer toda a sedução 
da sua perversidade, para vos ganhar para sempre, hoje, Sou Eu, o vosso Deus de 
Misericórdia e de Amor, quem vem a vós : Olhai para Mim! 
    É um tecido de alta qualidade, de grande marca, que vai rasgar-se aos vossos olhos; 
durante séculos, o Meu Céu de Glória manteve-o resistente, tomando todas as precauções e 
cuidados necessários, a fim de separar o Meu Céu da Minha Terra. Esse tecido vai rasgar-
se, o próprio Deus lho vai ordenar; vai abrir-se de alto a baixo. Esse véu tecido de ouro 
fino, era o único que ainda podia cobrir o Mistério da Vida : é o Livro da Vida que Meu Pai 
acaba de Me dar o poder de abrir. Este véu de grande valor esconde-vos a Verdade em 
toda a Sua força e, enquanto esta vos não for inteiramente revelada, sereis como crianças 
ingénuas, inconscientes. Erguido o véu, rasgado o véu, já não podereis esperar esconder-vos 
da Minha Vista, que vos perseguirá… Eu abro o Livro da Vida : se então, estiverdes em falta 
com o maior dos Meus Mandamentos,  
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          •  Aquele que vos diz que ameis a Deus sobre todas as coisas, que O sirvais com 
              toda a vossa alma, com todo o vosso coração e com todas as vossas forças; 
          •  e que ameis os vossos irmãos como Deus vos ama, que os sirvais sem os julgar, 
 
então, o Meu Conhecimento, revelado a todos os Homens, faz-vos passar a ser, perante a 
Minha Santa Verdade, conscientes e responsáveis, tanto pelo bem que fizerdes como pelo 
mal que introduzirdes, quer em vossas próprias casas quer em casa de vossos irmãos.  
    Eis o Meu santo Conhecimento. Aquele que vós mesmos procurais, está já desde sempre 
neste Livro aberto; ele aí está, revelado, posto a nu; e vós estais esclarecidos e 
responsáveis.               (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 6, pp. 88-90) 
 
    …ninguém poderá dizer : « Não sabem o que fazem », porque terão a Minha Luz. Sim, 
todos vós tereis o Meu Conhecimento, porque Eu sou Jesus misericordioso. 
                                                   (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3, p. 230) 
 
    Hoje, quero dizer-vos que chegou o momento em que Deus, na Sua infinita Misericórdia, 
vos chama a regressar ao Seu Sagrado Coração. Eu Mesmo vos chamarei um a um : o Meu 
Coração transborda de Misericórdia. Preparai-vos :  Eu quero dar-vos um coração novo, um 
Espírito novo; venho para mudar os corações amargurados, os corações áridos ou 
ressequidos, os corações rebeldes. Resgatei-vos por um tão alto preço! E vós não podeis 
ainda compreender que Deus vos dá o Seu Amor em abundância.  
   Filhos, amai-Me. Eu Próprio vos darei a Minha Luz Divina, ainda por um tempo, a fim de 
que regresseis a Mim, com plena consciência : Jesus vos acolherá como ao Filho Pródigo, 
cobrindo-vos com os Seus tesouros de graça. A Minha Luz Divina é um farol que ilumina os 
recantos tenebrosos de cada alma; aquela que Me renega experimentará essa escuridão que 
lhe congelará o coração : esse frio é a solidão sem Deus.  
    Com a Minha Graça, suavizarei o desespero e o ódio que acabaram por desfigurar e 
arruinar a alma que Me é querida; e então, ela própria Me acolherá. Que não Me rejeite: a 
rejeição do Amor de Deus é escolha errada; e a alma que Me é ingrata, em 
verdadeira jangada de náufragos, se afastará para sempre do Meu Sagrado Coração. 
    Hoje, vós mesmos deveis escolher rapidamente uma destas duas soluções :  

 
Regressar ao vosso Senhor, ou afastar-vos para sempre, 

uma vez que a Purificação das almas chegará depressa.  
 

    A Minha Santa Vontade vai recobrir toda a Terra; Eu amo-vos, mas quero o vosso amor 
de filhos obedientes a Deus com toda a liberdade.   
     Jesus deseja o vosso SIM completo, sem limitações. Jesus quer também aquecer os 
tíbios, vir em auxílio dos corações de gelo; mas decidi-vos, que o tempo urge. Dou-vos o 
Meu Amor em abundância; a Minha Vida já Eu Mesmo vo-la dei : tende-La em vós próprios. 
Não hesiteis mais, que a hora é grave; estais avisados.   
     Libertai-vos rapidamente do mal; renunciai ao mal; Eu quero ajudar-vos; chamai sem 
demora a Minha Santíssima Mãe, que afastará o Mal que gira ao redor do fraco. Filhos, fugi 
das tentações, não caiais nas redes do mal, não vos deixeis aprisionar.  
    Vinde refugiar-vos nos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria. 
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    Eu chamo o maior número possível de almas para Me ajudar na conversão de todos os 
Meus filhos.  
   Falai deste tempo de TREVAS que apanhará de surpresa aqueles que não estão 
preparados pela oração, pelo jejum, pelos sacramentos da Penitência e da Santa Eucaristia. 
Jesus chama-vos, a todos; o Seu Sagrado Coração transborda de Misericórdia e preveni-
vos : depressa, não haverá mais tempo, uma vez que tudo em vós será confusão e o 
inimigo irá jogar a sua última cartada.   
   

Com esta mensagem, eis-vos todos avisados.  
 

    Jesus é a Luz do mundo, descida dos Céus para todos vós. Ainda é tempo : regressai ao 
vosso Salvador. Fazei-o depressa. Mantende a vossa lâmpada acesa; prestai atenção, a 
fim de que vos não falte o óleo do vosso amor a Deus e aos vossos irmãos, e que brilhe 
sempre a chama da vossa fé. 
    Porque Jesus, o Esposo das vossas almas irá vir depressa, sem vos prevenir ou comunicar 
a hora exacta : Eu virei como um ladrão. Vigiai e orai, porque a hora é próxima.  
                                    (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 1, pp. 191-193) 
 
   A humanidade inteira está numa passagem para a Terra Prometida. Oh! como Eu desejo 
que ninguém fique para traz, abandone a marcha ou morra no caminho.. 
                                                         (Lucie, L’œuvre accomplie de Dieu, Éd. Téqui, Paris, 1998, p. 70) 
 
    Jesus e Maria querem salvar-vos a todo o custo, filhos deste mundo: Eu vos peço, escutai 
as nossas súplicas e abandonai o mal; afastai-vos de Satanás para sempre e orai; orai 
falando com o vosso coração, como podeis, e arrependei-vos de haver ofendido a Deus. 
   E Eu vos prometo então que vos salvarei e que vos darei a ventura de viverdes no Sagrado 
Coração de Jesus. 
   E Eu vos abençoo dizendo-vos: Fazei depressa, pois Jesus regressa e fará justiça. 
                    (A Virgem Maria em : Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Éd. Hovine, Belgique, tome 1, 1997, p. 107) 
 
    Ó Homem, que passas ao lado de teu Deus, sem sequer sentires a Sua tristeza, virás 
agora lançar-te nos Meus braços inteiramente abertos, a fim de receberes o Meu perdão? 
   […]                            

O Meu Coração é o asilo aberto, dia e noite 
 

    Dizei-o a todos! É mesmo tempo de pensar nisso, é mesmo tempo de se arrepender. 
Depois, será o tempo da provação e já é tarde.  
    Deus, hoje, está tão perto de vós que, se vos esforçasseis um pouco por ouvi-Lo, ouviríeis 
o Seu Coração A CHORAR… 

•  por todos os que já não sabem chorar,  
•  por todos os que já não sabem amar,  
•  por todos os que já não sabem perdoar. 

    Abri o vosso coração Àquele que vem dar orvalho aos corações secos.  Ele vem converter 
o vosso coração num coração de carne, da Carne de Deus. 
                             (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 2,  pp. 131-132) 
 
     Arrependei-vos. Eu espero-vos… ainda um pouco. Sim, Minha filha, Eu elevo para Mim 
todos os que me chamam e se arrependem.  
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  Mas o tempo do vosso relógio chegou ao seu termo, como a areia que corre no areeiro; e 
essa areia já desceu quase toda : falta muito pouca para passar; e mesmo que Eu retarde 
esse escorrimento, resta-vos muito pouco tempo para vos pôr a caminho de Deus. 
    O Espírito Santo foi-vos dado em profusão. Mesmo aqueles que enfiaram a cabeça em 
enorme cobertura sentirão ao seu redor o Meu Amor eterno.  
                              (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 2,  pp. 115-116) 
 
   Se tivéssemos de lidar com criaturas amantes, o amor, a Misericórdia bastaria. Mas 
tenho diante de Mim um grande número que compreende melhor um acto de Justiça que um 
outro qualquer.                      (Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éd. du Parvis, Suisse, 1999, p. 81) 
 
   Na verdade, Eu vos digo que se vós não vos converteis, ireis experimentar o rigor da 
Minha Justiça.                     (Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éd. du Parvis, Suisse, 1999, p. 299) 
 
    A vossa indiferença mede-se pela vida da vossa bem destruida terra e pela matança, em 
massa, dos inocentes. Vós viveis num casulo de prazeres que, dia a dia, se fecha sobre vós 
próprios, que o construís todos juntos, e estais em vias de tecer o último fio que vos irá 
fechar completamente nas vossas próprias trevas. Mas eis que vos envio o Sinal da Minha 
Misericórdia, para vos fazer reflectir na morte do vosso planeta e na vossa própria morte, 
que estais em vias de provocar, privando-vos do Amor de Deus.  Renegando-Me, correis 
para o desastre, e é escolha vossa. Renegando-Me, ireis cair como marionetas, que 
acabam por não ter já atracção alguma neste mundo, que terá perdido toda a sua 
estabilidade cósmica. 

Este Sinal vivo abrir-vos-á o espírito; 
também ele é obra do Meu Amor misericordioso,  

porque este mundo vive ainda graças ao Meu Amor.  
    Este processo, que vós próprios desencadeastes, leva-vos a uma catástrofe inevitável : 
ireis porventura despertar? Ireis encontrar ainda uma boa resposta, no íntimo dos vossos 
corações? Os vossos corações jamais compreenderam que nasceram do Meu Sagrado 
Coração e que deviam possuir o Meu Amor para viver e dar vida à vossa Terra, que é o Dom 
de Deus oferecido ao homem. A vossa Terra tem necessidade do vosso amor, para viver; 
compreendei por que razão ela morre, compreendei que o Meu Amor é Vida e que sem o Meu 
Amor, tudo morre.           (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, Portugal, 1998, vol. 7,  pp. 73-74) 
 
    Convida os que duvidam e diz-lhes : « Deus disse que, se vós continuais a lutar assim 
contra Ele, arriscais-vos a fazer desencadear a mais horrível das catástrofes que a vossa 
Terra já conheceu, já suportou.  

De facto, seria insuportável.  
   Que se despachem. O Meu tempo é cada vez menor, esse tempo que Eu Mesmo fixei, para 
Me fazer ouvir, para Me fazer escutar por eles, que Me têm atraiçoado, desobedecendo-
Me.                                                      (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, Portugal, 1997, vol. 4,  p. 233) 
 
    A Minha Mão pode ainda tirar-vos desse abismo : querei-lo vós? 
                                           (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7,  p. 77) 
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    O Céu abre-se e a Minha Misericórdia precede a Minha Santa Justiça. O Amor dará o 
lugar ao castigo? 
    Eu sei. Mas vós, Meus pobres filhos, pouco vos preocupais com isso. 
    A maior parte de vós estais privados de coração e de razão. Quem sois vós para ousar 
desafiar o vosso Mestre e Senhor? 
   Além da aflição que causam ao vosso Deus, os vossos sarcasmos não atingem senão a vós 
mesmos.  
    Rezai, pois em verdade vos digo, em breve chorareis. Os Meus braços estendidos para 
vós não apertam senão o vazio. Tornar-se-ão a fechar sobre o vazio, porque se recusarão a 
apertar a vossa vacuidade e o vosso suor de angústia.    
    Vireis a Mim no terror do vosso tormento.  
    E recusar-Me-ei a receber-vos, porque o vosso coração só terá sido tocado pelo medo e  
não pelo amor.  
    O arrependimento apaga a culpa. Sois ainda capazes de vos arrepender e de vir a Mim 
humildes e submissos?    
 (Margarida, Mensagem do Amor Misericordioso às Almas Pequenas, Legião das Almas Pequenas,  Bélgica, 1973, pp. 486-487) 
 
  O Senhor dará um Grande Sinal para que o homem possa converter-se; sinal visível sobre 
toda a terra. Após o que, se o homem não se converter, haverá um castigo, um grande 
castigo.                                     (Gemma, Me Voici Seigneur! Éditions du Parvis, Suisse, 1987, p. 70) 
 

O inimigo agachado na sombra espera a carniça.  
Já não precisa de se intrometer : o bicho está no fruto.  
Tudo seria tão simples, tão simples. Bastaria amar para abater o adversário.  
Eu darei sinais do Meu poder . E se resistirem, apresentar-se-á de novo aquilo de que 
se esqueceram.  (Margarida, Mensagem do Amor Misericordioso às Almas Pequenas,  Bélgica, 1973, pp. 403-404) 

 
    De modo algum quero a morte do pecador; mas o pecado mata-vos, ao impedir-vos de ver 
a Minha Verdade que vem. Deus é a Universal Bondade. Desde a origem do mundo, estais 
avisados do que vos pode acontecer, renegando o vosso Criador, que vos ama.  
    Que irá acontecer amanhã, sem Aquele que É a Vida? O dia da Grande Desolação está a 
chegar, aproxima-se esse dia e não vejo muitas portas marcadas com o Sangue do Cordeiro 
sem mancha.      (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 2,  pp. 146-147) 
 
    Eu sou o Senhor da Vida. Eu sou o Senhor da História. Desejei, para cada um de vós, o 
melhor. A vossa vida, cumulei-a Eu do Meu Amor. Hoje, custa-Me dizer-vos que a vossa 
desobediência aos Meus santos Mandamentos e à Minha Lei, vos tem afastado de Mim e que 
vos arriscais ao pior !    (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7,  p. 228) 
 
    Não Me rejeiteis, porque a Terra irá tremer sobre a sua base. Eu sou o Eixo central, a 
Rocha sobre a qual o mundo assenta :  

Nada pode permanecer sem Mim, 
Nada pode viver sem Mim, 
Nada pode existir sem Mim. 

(J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7,  pp. 52-53) 
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    Este mundo não mais pode viver sem Deus : ele rejeita o estrangeiro, o esfomeado, o 
inocente, o doente, o velho e a criancinha que está para nascer. E então se tornará, em 
Verdade, um deserto em que nada mais se irá desenvolver. 
                                      (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7,  p. 98) 
 
    Eu não condeno ninguém : Sois vós que vos condenais. Fazei tudo vós mesmos, Meus 
filhos! Fazeis, desfazeis; amais, não amais; julgais, não julgais: todos independentes nos 
vossos “palácios”. E Eu, o vosso humilde Servo, para a vossa salvação, Eu vos imploro: 
abandonai-vos sob a Minha protecção. Enveredai com confiança por Meu caminho, pois a 
hora está adiantada e o tempo está próximo. 
   Meus filhos, já não sabeis mais o que fazeis! Eu falo àqueles que Me escutam. Eu falo, 
Meus filhos, e os que não escutam a Minha Palavra irão vê-la nos eventos que os seus 
pecados provocarão. Eles são os escultores de um mal que homem algum não mais pode 
destruir. O ouro derreteu sob a chama de Moisés, mas a estátua que fizestes para vós 
mesmos, só Deus pode destruí-la.    (Gemma, Me Voici Seigneur! Éditions du Parvis, Suisse, 1987, pp. 49-50) 
 
   Rezai, fazei penitência, arrependei-vos a tempo! Já não tendes tempo para dizer : 
« Tenho tempo ». É agora que toda a Terra está em perigo. A correria de Jonas por toda a 
cidade de Nínive foi recompensada. Convertei-vos e fazei penitência. Reconciliai-vos 
depressa convosco mesmos, com os vossos irmãos, com Deus. O Reino de Deus está às 
vossas portas.                   (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7, p. 237) 
 
    Apesar do Meu Aviso, que ressoará como o som da trompa no vale, muitos não terão 
compreendido nada!         (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7, p. 168) 
 
    Se o mundo se não converter, então agirei de outro modo.  
                                               (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7, p. 157) 
 
 O erro é humano: ninguém está isento. Mas a alma pura volta para Mim após ter pecado. A 
alma que alimenta o vício e a soberba não volta, salvo quando Eu a desestabilizo, para que 
tome consciência do que ela é.   
                (Françoise, Jésus-Christ révèle aux siens ce qu’est la franc-maçonnerie, Éditions du Parvis, Suisse, 1998, p. 34) 
 
    Minha filha, por vezes, é necessário um sofrimento na vossa vida, porque vem despertar-
vos do vosso comodismo.            (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, Portugal, 1998, vol. 7, p. 46) 
 
     Eu sou bom e sou justo igualmente, e para destruir o mal que reina, Eu deverei “fazer 
mal”, não  por Minha própria acção, pois Deus não faz mal, mas permitindo o mal, que vem 
sempre do demónio : o pecado engendra a dor no sofrimento, e Eu deixarei aquilo que o 
mundo criou recair sobre ele mesmo. Eis porque esta hora de purificação será terrível, à 
medida do que Me fizeram os homens.    
                                                         (Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Éd. Hovine, Belgique, tome 1, 1997, p. 156) 
 
   Só a Misericórdia divina poderá obrar, quando a avalancha que eles pediram cair sobre 
essas almas. O seu sofrimento será a Minha Misericórdia, o último meio que Eu empregarei 
para trazê-los de volta para Mim. Depois... Eu estarei aqui, e será tarde de mais. Aquele que 
Me terá recusado não ficará diante da Minha Face. 
                                              (Françoise, Jésus-Christ révèle aux siens ce qu’est la franc-maçonnerie, Parvis, 1998, p. 69) 
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   Para que a graça de desejar o Amor permaneça na alma, ou entre nela de novo, carece 
purificar a alma. Amiúde, são os sofrimentos que obram assim, abrindo os olhos às almas 
empedernidas. 
   Porquê? Porque, no sofrimento, o homem tem medo e debate-se: já não sendo arrastado 
pelo turbilhão da vida que levava, frente a frente consigo mesmo, ele reflecte e interroga-
se... Então, a Minha graça faz milagres. 
   Eu não almejo o sofrimento, Eu, O Cristo. Ele é consequência do pecado, e criação da alma 
que faz o mal. 
   Eu utilizo-o, Eu, Deus feito Homem, esse sofrimento, a fim de salvar muitas almas. Mas 
está bem certa, criancinha, de que Deus jamais envia os sofrimentos: ele permite-os, pois é 
a liberdade dos homens maus que os atrai. Sofrimento: criação do mal que odeia os 
homens...                                     (Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Hovine, Belgique, tome 1, 1997, p. 311) 
 
  Sabe apenas que os homens deste século haverão de sofrer muito se não se arrependerem 
rapidamente.                        (Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Hovine, Belgique, tome 1, 1997, p. 49) 
 
  De livre vontade ou à força, vós tereis de voltar para o Sinal da Redenção, pois tal faz 
parte do plano de Deus.                    (Lucie, Le grand message de la Croix, Éd. Téqui, Paris, 1991, p. 132) 
 
    Todo o mal veio pelo pecado e tudo deverá voltar a ter vida, passando pela dor da Minha 
Cruz que salva.                    (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, vol. 1, p.151) 
 
   Vereis a Misericórdia caminhar ao passo da  Justiça, pois elas são uma só. Não julgai que 
uma esteja distante da outra, pois a Justiça exerce a Misericórdia para aqueles que se 
arrependem e se convertem; mas a Misericórdia exerce a Justiça para aqueles que não se 
purificam e quereriam obter piedade sem se converterem. 
                                                                                 (Gemma, Me Voici Seigneur! Éditions du Parvis, Suisse, 1987, pp. 34) 
 
    O Filho Pródigo levou tempo a regressar a seu pai é apenas regressou quando todos os 
seus haveres se tinham esgotado. 
                       (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz - Actos dos Apóstolos 2, Edições Boa Nova, Portugal, 1999, p. 154) 
 
    Ninguém pode tomar o lugar de Deus. Tudo o que os homens realizaram até ao presente, 
de sua própria vontade, fui Eu Mesmo que lho permiti.  Mas hoje, se vos não tornardes como 
criancinhas inocentes, puros e a amar a Deus acima de tudo, e o vosso próximo como vosso 
próprio irmão em Deus, Eu Mesmo vos retirarei tudo, porque tudo vem de Deus. 
                       (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz - Actos dos Apóstolos 2, Edições Boa Nova, Portugal, 1999, p. 146) 
 
    Eu despojá-los-ei de tudo, porque é na nudez que o homem se apercebe de que está só e 
sem Deus : então, ele próprio Me chama em seu auxílio.  
                                     (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7, p. 150) 
 
   Na Verdade, o ser humano está ainda no tempo do embrião : quero dizer, a maior parte 
dos Homens; e enquanto se não sintam inteiramente abandonados, não gritarão : 
« Socorro! ». Por conseguinte, Eu espero pelo despertar dessas almas embrionárias que se 
fecharam no seu casulo de prazeres e de riquezas materiais. 
                                   (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 2,  p. 273) 
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   Eu vos falo do alto da Cruz de onde Eu vejo a vossa face abaixar-se cada vez mais para 
não Me olhares. É escusado Eu continuar a queixar-Me, vós não Me escutais e Eu não vos 
causo piedade. Então, para que olhais para Mim, Eu direi a Meu Pai: que se apague o sol e 
que se rasguem as entranhas da terra, de sorte que devereis dizer: Verdadeiramente Este 
é o nosso Deus! 
   Eu amo-vos demais para vos deixar perder assim. Eu amo-vos com todo o Meu Ser e 
prefiro ver-vos sofrer agora que na eternidade. 
                                                                               (Gemma, Me Voici Seigneur! Éditions du Parvis, Suisse, 1987, p. 129) 
 
    Eu Sou Deus e Sou também Homem, e sei o que significa o SOFRIMENTO; este último é 
a medida do Meu Amor para vos salvar a TODOS.  
                                                      (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 1, p. 93) 
 
   Mas porque devem eles esperar padecer e sofrer tanto para voltarem para Mim, Jesus... 
                                         (Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Hovine, Belgique, tome 1, 1997, p. 157) 
 
    Este mundo transformou-se em Sodoma e Gomorra, Eu vo-lo digo de novo. E se em breve 
vos ides sujeitar às consequências da Minha santa Ira, ficai sabendo que isso é justo e bom 
e que não pode mesmo ser de outro modo; o Meu Fogo de Amor é Purificador e, misturado 
como o fogo da Terra, passa a ser a Grande Purificação final.   
                                  (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3,  p. 229) 
 
    Eu posso retirar-vos muitos dos tormentos futuros, mas é-Me impossível não deixar que 
se realizem os acontecimentos futuros; deveis viver a Purificação até ao fim. Tudo será 
vivido com o Meu auxílio; tudo o que têm de viver os descrentes que ainda Me resistem, 
tudo o que têm de viver aqueles que duvidam da Minha existência, os que procuram a Minha 
Verdade.  
  Verdade, não há senão uma : Eu sou a Verdade; para a viver, é necessário acreditar na 
Minha Misericórdia infinita. O mundo deve reentrar na Minha Verdade, passando pela 
Purificação dos corpos e dos espíritos.   (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, 1998, vol. 7, p. 22) 
 
   Eu conheço, uma a uma, as almas que tanto Me fizeram sofrer : Eu dar-vos-ei ainda tempo 
para o arrependimento; esse tempo será suficiente para regressar a Deus,  

•  quem quer que sejais, 
•  seja o que for que tenhais feito. 

   Eu sou o vosso Deus Único de Amor e de Misericórdia e, depois do som final da última 
trombeta, se não tiver recebido o vosso consentimento de regressar a Deus por um grande 
perdão,  

Deixarei então cair a Minha Mão sobre vós. 
E será assim cumprida a Vontade do Altíssimo.  

E eu vi uma Terra Nova e Novos Céus. 
(J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 2, pp. 204-205) 

 
   O homem prefere passar pelo fogo devastador a passar pelo Fogo do Meu Amor…  […] 
   Ides ver-vos abandonados, tal como Me abandonastes a Mim. Diante desse medo, ides 
compreender que o homem não é nada sem Deus.  
                                  (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7, p. 113) 
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  Vivereis tempos de angústia, em que o Céu vos lembrará que a desordem conduz ao 
desmoronamento.                     (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, Portugal, 1998, vol. 7, p. 247) 
 
    A derrocada que o homem está preparando será sentida em todo o universo.  
                                    (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz - Actos dos Apóstolos 2, Edições Boa Nova, Portugal, 1999, p. 115) 
 
    Depressa devereis beber a taça da Redenção Final, mesmo que essa taça venha a ser 
amarga de beber  como o vinagre que ofereceram a Jesus, na Cruz; ireis até ao fim, porque 
não poderá ser de outro modo.   (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Ed. Boa Nova, Portugal, 1997, vol. 4, p. 35) 
 
    Depois do Hossana dos Ramos, vem o terrível julgamento de Deus pelos homens; Deus foi 
julgado e Deus não resistiu às mãos inimigas que vieram coroá-Lo de espinhos e vesti-Lo 
com o manto de Rei dos Judeus. 
    Mas agora, o mundo coroa-se a si mesmo e veste-se com um manto de difamação e de 
blasfémia contra o seu Criador. Eis porque as portas do inferno se abrem, para deixar 
passar aquele que vai tomar a chefia desse cortejo de ódio diabólico, o seu próprio chefe, o 
maldito, que aguardou esta hora com impaciência. Mas ei-lo vir e tudo irá estremecer de 
pavor.  E Eu deixá-lo-ei agir, porque tudo se deve cumprir; mas o seu reino depressa 
terminará.                     (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7, p. 122) 
 
     Virá o tempo em que tudo será ainda mais complicado e as trevas se tornarão mais 
espessas, no mundo e nos espíritos. E isso mesmo o vereis e o constatareis vós próprios, 
todos juntos. Será o começo das maiores infelicidades que a Terra terá conhecido, uma vez 
que não quereis submeter-vos à Vontade de Deus. 
                                                   (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 4,  p. 234) 
 
    Deixarei agir o inimigo, a fim de que os que estão ainda indecisos em segui-lo 
totalmente, Me regressem livremente, vendo o desastre ocasionado pelo Mal. Mas os que 
escolheram definitivamente segui-lo, serão os ausentes do Meu Sagrado Coração por toda a 
eternidade.                  (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7, p. 188) 
 
    Satanás enfureceu-se…  Ides conhecer a maior sublevação da História do mundo, da 
História dos homens e da Minha Igreja; e isto em todos os povos.   
                                     (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7, p. 56) 
 
    Ele quer o fim da Humanidade e a morte do vosso planeta; que toda a criação de Deus 
desapareça, é a sua divisa, é o seu ideal.  O inferno abriu a sua porta.   
                                    (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 6, p. 169) 
 
    O seu fim é destruir a criação de Deus, para tocar o Coração do Pai Criador. 
                                                   (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7, p. 188) 
 

O mal faz o assalto final, para destruir  
o maior templo de todos os tempos :  
o coração dos homens cheios de Deus.   […]   

    O último assalto será o mais terrível e o mais fragoroso; será também esse o momento 
mais intenso e grandioso, na vida e na história dos tempos, porque nenhuma época terá 
alguma vez conhecido semelhante APOTEOSE.  (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Boa Nova, vol. 2, p. 262) 
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  Em Dozulé, Eu Mesmo vo-lo dizia « A hora é grave, Satanás dirige o mundo e seduz os 
espíritos, tornando-os capazes de destruir a Humanidade em poucos minutos. Se o homem 
se não lhe opuser, deixá-lo-ei agir e será a catástrofe, uma catástrofe tal como jamais 
houve ainda, desde o dilúvio; e isto, antes do fim do século. Todos os que tiverem vindo 
arrepender-se aos pés da Cruz Gloriosa serão salvos. Satanás será destruido; e não mais 
haverá senão Paz e Alegria ».  
    Eis que vem esse cataclismo geral desta geração, que Eu Mesmo vos anunciei : tudo isto 
terá de acontecer. Essa mudança universal está próxima, tal como ainda nunca houve, desde 
o começo do mundo até este dia, e como não mais haverá. 
                                            (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7,  pp. 95-96) 
 
    O que Eu te mando escrever, neste mesmo momento, é capital; já se não deve esconder 
esta terrível verdade… e o certo é que se dissimula ainda a existência desta Mensagem! 
    Eis que se aproximou o momento em que o próprio Deus deixará  agir o inimigo, porque 
o homem recusou a Minha Mão. Chegou o tempo em que aquilo que vós mantendes ainda 
escondido à face do mundo se irá descobrir num terrível fragor; e o mundo vacilará.  
    A desobediência de Adão fechou a porta do Meu Reino, até à Minha Santa Morte na 
Cruz; hoje, a vossa desobediência assemelha-se à dos Meus anjos rebeldes; ela é uma 
verdadeira traição para com a Minha Santa Misericórdia e faz tremer até os fundamentos 
do Meu Reino eterno de Glória. Vós não tendes querido apoiar-vos na Minha Santa Verdade, 
que vos pedia que acreditásseis no Meu Aviso :  
 

« O mundo está à beira do abismo ! »  
  (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 7, pp. 54-55) 

 
    Eu não recuarei, diante daquilo que foi dito em Dozulé. Peço-vos que acrediteis nisso e 
que informeis o mundo inteiro, porque Eu desci nessa pequenina região da terra de França, 
para me fazer anunciar e para vos salvar desse perigo iminente que o Homem, possuído pelo 
Mal, prepara, com tudo o que o inimigo lhe dá : o seu poder maligno.  
    Hoje, trava-se a maior batalha que se conheceu já em todos os tempos, em todas as 
épocas já vividas até este dia : ela trava-se no Visível e no Invisível. O mundo está à beira 
do abismo. E ninguém faz nada para evitar a maior das catástrofes.   
    Com efeito, a hora é como o martelo do ferreiro : bate sem descanso, até que o objecto 
incandescente se modele. Pois bem, a hora continua a avançar, de forma a que vós mesmos 
preparais, todos juntos, os Hemens de todas as nações sem Deus :   

a vossa própria perda , o total esmagamento de todas as raças,  
o aniquilamento do vosso planeta ! … 

(J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 5, p. 30) 
 
   O Homem entendeu por bem tapar os ouvidos e não fazer caso, crendo que a Humanidade 
inteira está fora de tudo quanto Eu disse em Dozulé. Mais eis agora o momento em que vai 
suceder tudo o que Deus reserva para o Seu povo infiel.   
    As desgraças cairão sobre toda esta geração, que continua a escarnecer de Deus e da 
Sua Santa Lei.                    (J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1998, volume 5, p. 29) 
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    Estais como nos tempos de Noé : dizeis que estas Minhas Palavras são apenas « palavras 
que o vento leva », e que o mundo é sempre o mesmo e assim continuará. 

Mas o mundo não mais pode continuar assim.  
(J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 1, p. 169) 

 
    Eu falo a mesma linguagem de amor, de paz e de alegria, sempre a pôr-vos de sobreaviso 
contra a grande destruição que se aproxima.  
    É como se tudo se desmoronasse, enquanto tudo parece tão calmo; e eis que, sem o 
esperar, o Homem terá de se enfrentar com uma nova manifestação do Mal. Deus dá-vos a 
Sua Divina Luz para estes tempos de trevas, insuportáveis e inevitáveis. Se Eu te dito tudo 
isto, é para vos pôr de sobreaviso.   
   Sobretudo, não vos deixeis dormir profundamente, porque tudo irá surgir, quando já não 
esperardes nada de mal. Eu sou a Luz do mundo e quem Me segue não anda nas trevas… 

(J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 4,  p. 115) 
 

Filhos do mundo inteiro, Deus quer salvar-vos. 
   Deixai de Me fugir e de lutar contra Mim, porque vos estais destruindo a vós mesmos. 
Deixai de servir o Maligno, porque ele é ávido de presas fáceis, que acaba por arrastar para 
o nada…sem Deus. 
   Filhindos, reagi depressa porque o Mal prepara o seu último ataque, ainda mais pavoroso 
que os precedentes, na expectativa do Reino de Deus, nessa vossa Terra.   
    E Eu deixá-lo-ei agir, porque o Homem mereceu o seu próprio castigo : é ele que se 
castiga a si mesmo. Voltai-vos para Deus, depressa, muito depressa.  
     Eu Próprio estenderei a Minha Mão para gritar : « Basta ! ».   E o Homem começará por 
obedecer-Me : será a obediência a Deus. O Homem terá de constatar que é pecador, terá 
de ver o seu pecado em todo o seu horror; ele mesmo blasfemou, manchou e ridicularizou o 
Meu primeiro Mandamento :  

Deus deve ser glorificado e adorado 
 

para que recebais todos o Meu perdão, os vossos irmãos devem ser amados como Deus vos 
ama, a cada um, individualmente.  
    Será então que Eu estenderei a Minha Mão para deter a indignação de toda a natureza e 
o furor de todos os elementos desencadeados.  
   Sim, rompeu-se o equilíbrio do mundo. E compete-vos agora a vós trabalhar para que tudo 
seja de novo colocado no seu pilar central e principal,  

Jesus Cristo, Deus eterno, 
Redentor e Centro de todo o universo. 

(J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 3,  pp. 159-160) 
 
    Deus quer salvar-vos a todo o custo desse desastre sem nome, que Satanás prepara com 
imenso prazer, a fim de perder o maior número de almas possível.  
    Eu não lhe permitirei levar a termo essa  ideia malvada de destruição e intervirei no 
momento justo. Mas, Meus bem-amados filhos, o mal terá já começado e será já bem 
forte,  para  que  filho  algum  ponha  em  discussão  que  Deus  tenha  já  intervido  em  tão  
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desmedida tempestade : de facto, nenhum sequer poderia salvar-se deste montão de 
escombros fumegantes, se o próprio Deus de Amor não pusesse a Sua Mão sobre esta 
espantosa tempestade. 
   Eu digo-vos todas estas coisas, porque é necessário que os Meus filhos sejam corajosos e 
saibam todos que Jesus não pode deixar-vos perecer, para ser presa do príncipe das 
trevas. É necessário que compreendais onde acabou por vos arrastar a sua malícia; 
compreendereis, pois, que só Deus poderá tirar-vos para fora de lá, e então Me dareis o 
Nome que liberta de todo o mal e conduz à vida, à Verdadeira Vida, que é a vossa vida na 
Minha Vida, na Vida do vosso Deus eterno e imutável, pelos séculos dos séculos. 
    Jamais será pronunciado o nome do inimigo, porque Eu até  esse nome suprimirei da vossa 
mente.  
    Vós sereis os Meus filhos e Eu serei o Vosso Pai, o Vosso Deus amadíssimo que triunfou 
sobre o Mal.   
    Eu sou Jesus de Nazaré, o Meu Nome está nos vossos corações e está-lo-á por toda a 
eternidade, porque não existe outro Nome Que Salva, tanto no Céu como na Terra.  
    Nesse caos as vossas almas reencontrar-Me-ão; Jesus estará sempre presente e cobrir-
vos-á com a Sua Asa. E também a Minha Santa Mãe estará junto de vós. Tereis a impressão 
de viver num pesadelo, que irá durar muito, mas que não vereis senão por um instante, para 
dar a possibilidade, a todos os Meus filhos, de chamar por Mim. Eu Sou a Vida e, nesse 
caos, o Meu Amor iluminar-vos-á. 
    A Divina Misericórdia porá tudo no seu lugar. O Reino de Deus realizar-se-á na alegria e 
semelhante horror não mais se verá, porque Jesus o prometeu :  

« Eu regressarei na Minha Glória 
e o Meu Reino não mais terá fim ». 

(J.N.S.R., Testemunhas da Cruz, Edições Boa Nova, Portugal, 1997, volume 1, pp. 93-94) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Documento que segue :  
3-Libertai a Minha Palavra  
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