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Dificuldades na transcrição da visão

Maximin e Mélanie foram beneficiados por um privilegiado e manifesto
auxílio sobrenatural para serem fiéis a tudo que tinham visto ou ouvido. Este
fato não evitou que a complexidade da visão e as limitadas forças intelectuais
dos videntes criassem dificuldades para verter a aparição no papel.

Maximin era pouco hábil em redação. Em 1851 foi necessário que
reescrevesse tudo, devido às manchas de tinta do seu escrito. Sua escassez de
recursos reflete-se na redação.

O modo como se deu a revelação também contribui para um certo vai e vem
na ordem cronológica do relato dos videntes.

Houve sucessivas redações do segredo resultantes desse esforço de explicitação dos videntes, em especial de Mélanie.

O segredo na sua forma mais completa

Os videntes só aceitaram revelar o segredo antes de 1858 por obediência, e com a
finalidade de ser levado ao conhecimento exclusivo do Papa.

Este foi o motivo da primeira redação oficial do segredo, feita por Maximin em 3
de julho de 1851, e por Mélanie três dias depois.

Em 1853 o novo bispo de Grenoble, Mons. Ginoulhiac, ordenou que eles
voltassem a verter o segredo no papel. Todas estas redações ficaram sob sigilo no
Vaticano.

Em 1858, ano da aparição de Nossa Senhora em Lourdes, os videntes ficaram
liberados da obrigação do silêncio e deram a público o segredo.

Mélanie enviou ao Papa, o Beato Pio IX, uma redação mais aprimorada.

No resto da vida, tanto
Mélanie quanto Maximin
responderam a inúmeras
consultas e pedidos de
esclarecimento.

Transcreveremos a seguir na íntegra a versão histórica do segredo
que é conservada no Vaticano como a mais completa.

É uma redação mais extensa, feita por Mélanie em 21 de novembro
de 1878, considerada definitiva pela vidente.

Assim começa o segredo:

“Mélanie, o que vou dizer-vos agora não ficará sempre segredo, podereis publicá-lo em 1858.

“Os sacerdotes, ministros de meu Filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo
amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza.

“Sim, os sacerdotes atraem a vingança e a vingança paira sobre suas cabeças.

“Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo meu Filho!

“Os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam ao Céu e clamam por vingança.

“E eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa a implorar misericórdia e perdão para o povo.

“Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao [Pai] Eterno em favor do mundo”.

“Deus vai golpear de modo inaudito. Ai dos habitantes da Terra. Deus vai esgotar sua cólera, e ninguém poderá fugir a tantos males
acumulados.

“Os chefes, os condutores do povo de Deus negligenciaram a oração e a penitência. E o demônio obscureceu suas inteligências.

“Transformaram-se nessas estrelas errantes, que o velho diabo arrastará com sua cauda para fazê-las perecer.

“Deus permitirá à velha serpente introduzir divisões entre os que reinam, em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrer-se-
ão tormentos físicos e morais.

“Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que se sucederão durante mais de trinta e cinco anos.

“A sociedade está na iminência dos flagelos mais terríveis e dos maiores acontecimentos. Deve-se esperar ser governado por uma
chibata de ferro e beber o cálice da cólera de Deus”.

“Que o Vigário de meu Filho, o Soberano Pontífice Pio IX, não
saia mais de Roma depois do ano 1859. Mas seja firme e
generoso, combata com as armas da fé e do amor. Eu estarei
com ele. 

“Que ele não confie em Napoleão [III]. Seu coração é falso, e
quando ele quiser tornar-se ao mesmo tempo papa e imperador,
Deus se afastará dele.

“Ele é como a águia que, querendo subir sempre mais, cairá
sobre a espada da qual queria se servir para obrigar os povos a o
elevarem.

“A Itália será punida, pela ambição de querer sacudir o jugo do
Senhor dos Senhores. Será também entregue à guerra, o sangue
correrá por todo lado.

“As igrejas serão fechadas ou profanadas. 

“Os sacerdotes e os religiosos serão expulsos. Serão entregues à
morte, e morte cruel. Vários abandonarão a fé, e o número dos
sacerdotes e religiosos que se afastarão da verdadeira Religião
será grande.

“Entre essas pessoas encontrar-se-ão até bispos. 

“No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, até nas
pessoas consagradas a Deus.

“Eles as cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. 

“Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas.

“Os maus livros abundarão sobre a Terra, e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo o
que se refere ao serviço de Deus. Eles terão grandíssimo poder sobre a natureza.

“Existirão igrejas para cultuar esses espíritos. Pessoas serão transportadas de um lugar a outro por esses espíritos maus, até
sacerdotes, porque não se terão conduzido pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, caridade e zelo pela
glória de Deus. 

“Far-se-ão ressuscitar mortos e justos (quer dizer, tais mortos tomarão a figura de almas justas que viveram na Terra, para seduzir
mais os homens; esses supostos mortos ressuscitados, que não serão outra coisa senão o demônio encarnado nessas figuras,
pregarão outro evangelho contrário ao do verdadeiro Jesus Cristo, negando a existência do Céu). Ou ainda almas de condenados.

“Todas essas almas aparecerão como unidas a seus corpos. Em todos os lugares haverá prodígios extraordinários, porque a
verdadeira fé se apagou e uma falsa luz ilumina o mundo.

“Ai dos príncipes, da Igreja que então estarão ocupados apenas em amontoar riquezas acima de riquezas, salvaguardar sua
autoridade e dominar com orgulho!

“O Vigário de meu Filho terá muito que sofrer, porque durante algum tempo a Igreja será entregue a grandes perseguições. Será o
tempo das trevas, e a Igreja passará por uma crise pavorosa.

“Tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si
próprio e ser superior a seus semelhantes.

“Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos.

“Toda ordem e toda justiça serão calcados aos pés.

“Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem
amor pela pátria e sem amor pela família.

“O Santo Padre sofrerá muito. Eu estarei com ele até o fim, para receber o seu
sacrifício.

“Os maus atentarão várias vezes contra sua vida sem poder abreviar seus dias,
mas nem ele nem seu sucessor ... verão o triunfo da Igreja de Deus.

“Os governantes civis terão todos um mesmo objetivo, que consistirá em abolir e
fazer desaparecer todo princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao
ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios.

“No ano 1865 ver-se-á a abominação nos lugares santos. Nos conventos as flores
da Igreja serão apodrecidas, e o demônio tornar-se-á como que o rei dos corações.

“Que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação às
pessoas que devem receber, porque o demônio usará toda sua malícia para
introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado, pois as desordens e

o amor aos prazeres carnais estarão espalhados por toda a Terra.

“A França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra estarão em guerra. O sangue correrá nas ruas, o francês combaterá contra o francês, o
italiano contra o italiano.

“A seguir haverá uma guerra geral, que será horrorosa. Durante certo tempo Deus não se lembrará mais da França nem da Itália,
porque o Evangelho de Jesus Cristo não será mais conhecido.

“Os maus estenderão toda sua malícia. Até nas casas as pessoas matar-se-ão e massacrar-se-ão mutuamente.

“Ao primeiro golpe de sua espada fulgurante [refere-se a Deus], as montanhas e a natureza inteira tremerão de espanto, porque as
desordens e os crimes dos homens transpassarão a abóbada celeste.

“Paris será queimada, e Marselha engolida [pelas águas].

“Várias grandes cidades serão abaladas e tragadas por tremores de terra. Crer-se-á que tudo está perdido. Só se verão homicídios,
e se ouvirão apenas ruídos de armas e blasfêmias.

“Os justos sofrerão muito. Suas orações, sua penitência e suas lágrimas subirão até o céu e todo o povo de Deus pedirá perdão e
misericórdia. E pedirá minha ajuda e intercessão. 

“Jesus Cristo, por um ato de sua justiça e de sua grande misericórdia em relação aos
justos, ordenará a seus anjos que deem morte a todos os seus inimigos.

“De repente os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo e todos os homens entregues
ao pecado perecerão, e a Terra tornar-se-á como um deserto.

“Então será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será
servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. 

“Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, a qual será forte, humilde,
piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. 

“O Evangelho será pregado por toda parte e os homens farão grandes progressos na
fé, porque haverá unidade entre os operários de Jesus Cristo e os homens viverão no
temor de Deus.

“Esta paz entre os homens não será longa. Vinte e cinco anos de safras abundantes
lhes farão esquecer que os pecados dos homens são a causa de todas as desgraças
que sucedem na terra.

“Um precursor do Anticristo, com tropas de várias nações, guerreará contra o
verdadeiro Cristo, único Salvador do mundo, derramará muito sangue e tentará
aniquilar o culto de Deus, para se fazer cultuar como um deus”.

“A Terra será atingida por toda espécie de flagelos (além da peste e da fome, que serão
gerais).

“Haverá guerras até a última guerra, que será movida pelos dez reis do Anticristo, cujo
objetivo será o mesmo e serão os únicos a governarem o mundo.

“Antes que isto aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará em outra coisa, senão em se divertir.
Os maus se entregarão a toda sorte de pecados.

“Mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros imitadores, acreditarão no amor de Deus e nas virtudes que me são
mais caras. Felizes essas almas humildes conduzidas pelo Espírito Santo!

“Eu combaterei junto a elas até que atinjam a plenitude da idade”.

“A natureza exige vingança por causa dos homens e estremece de pavor, na espera do que deve acontecer à Terra emporcalhada
de crimes.

“Tremei, ó Terra, vós que fizestes profissão de servir a Jesus Cristo, mas que no vosso íntimo adorais a vós próprios.

“Tremei, pois Deus vos entregará a seu inimigo, porque os lugares santos estão imersos na corrupção. Muitos conventos não são
mais casas de Deus, mas pastagens de Asmodeu e os seus [demônios].

“Durante esse tempo nascerá o Anticristo de uma religiosa hebraica, uma falsa virgem que terá comunicação com a velha serpente.

“E o mestre da impureza, seu pai, será bispo. Ao nascer, vomitará blasfêmias e
terá dentes. Numa palavra, será o diabo encarnado.

“Dará gritos aterrorizadores, fará prodígios, alimentar-se-á só de impurezas.
Terá irmãos que, embora não sejam como ele outros demônios encarnados,
serão filhos do mal.

“Aos doze anos eles se farão notar pelas valorosas vitórias que obterão. Logo
estará cada um à testa de exércitos, assistidos por legiões do inferno.

“As estações mudarão, a terra só dará maus frutos, os astros perderão seus
movimentos regulares, a Lua não projetará senão uma débil luz avermelhada.

“A água e o fogo darão ao globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis
tremores de terra, que engolirão montanhas, cidades, etc..

“Roma perderá a fé e se tornará sede do Anticristo.

“Os demônios do ar, junto com o Anticristo, farão grandes prodígios na terra e
nos ares.

“E os homens se perverterão cada vez mais. Deus tomará sob seus cuidados
os fiéis servidores e os homens de boa vontade, o Evangelho será pregado por
toda parte, todos os povos e todas as nações terão conhecimento da verdade.

“Eu dirijo um premente apelo à Terra. Apelo aos verdadeiros discípulos do
Deus vivo que reina nos Céus. Apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos
homens.

“Apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim para que eu os conduza a meu divino Filho,
aqueles que levo por assim dizer nos meus braços, que vivem de meu espírito.

“Enfim, apelo aos Apóstolos dos Últimos Tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo que viveram no desprezo do mundo e de si
próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no
sofrimento e desconhecidos do mundo.

“É chegado o tempo para que eles saiam e venham iluminar a Terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos amados. Estou convosco e
em vós, contanto que vossa fé seja a luz que vos ilumina nestes dias de desgraças.

“Que vosso zelo vos faça como que famintos da glória e honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que isto
vedes, pois aí está o tempo dos tempos, o fim dos fins.

“A Igreja será eclipsada, o mundo estará na consternação.

“Mas eis Enoc e Elias cheios do Espírito de Deus. Eles pregarão com a força de
Deus, os homens de boa vontade acreditarão em Deus e muitas almas serão
consoladas.

“Eles farão grandes progressos, pela virtude do Espírito Santo, e condenarão os
erros diabólicos do Anticristo.

“Ai dos habitantes da Terra! Haverá guerras sangrentas e fome, peste e doenças
contagiosas. Haverá chuvas feitas de saraivadas espantosas de animais,
trovoadas que abalarão as cidades, terremotos que engolirão países.

“Ouvir-se-ão vozes pelos ares. Os homens baterão as cabeças contra as
paredes. Pedirão a morte, e por outro lado a morte será seu suplício. O sangue
correrá de todo lado.

“Quem poderá resistir, se Deus não diminuir o tempo da prova? Deus se deixará
dobrar pelo sangue, lágrimas e orações dos justos.

“Enoc e Elias serão mortos. Roma pagã desaparecerá. O fogo do céu cairá e
consumirá três cidades.

“Todo o universo será tomado de terror, e muitos se deixarão seduzir, porque não
adoraram o verdadeiro Cristo vivo entre eles.

“Chegou a hora, o sol se obscurece, só a fé viverá.

“Chegou o tempo, o abismo se abre. Eis o rei dos reis das trevas, eis a Besta com seus súditos, dizendo ser o salvador do mundo.
Ele se elevará orgulhosamente nos ares para ir até o céu.

“Será asfixiado pelo sopro de São Miguel Arcanjo. Cairá. E a Terra, que durante três dias terá estado em contínuas evoluções, abrirá
seu seio cheio de fogo.

“Ele será submerso para sempre, com todos os seus, nos despenhadeiros eternos do inferno.

“Então a água e o fogo purificarão a Terra e consumirão todas as obras do orgulho dos homens, e tudo será renovado. Deus será
servido e glorificado”.

Termina aqui o Segredo, que foi transcrito integralmente.

Para mais comparações com outras profecias fidedignas, esclarecimentos e comentários confira os posts do nosso blog
relativos a cada parte aqui transcrita.

Fonte: Michel Corteville – René Laurentin, “Découverte du Secret de La Salette — Au-delà des polémiques, la vérité
sur l'apparition et ses voyants”, Fayard, Paris, 2002.
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Beato carmelita: a convergência ecumênica
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Como será a pessoa do Anticristo
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O Exorcistado na vitória da Igreja

Deus enviará um recurso extraordinário que
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Ressurreição moral e social das nações

Período de paz depois dos castigos e antes
do fim do mundo

Congresso em Roma: o beato Palau e o
imperativo da guerra ao demônio

O B.Palau estudado em Roma: “a Igreja
esmagará a cabeça da Revolução que é o
diabo”

O profeta Elias virá com seus discípulos
quando o demônio parecer triunfante

Nossa Senhora e o Beato Palau: maus
sacerdotes são “cloacas de impureza” que
se tornaram servidores do demônio

Pe. Palau: o diabo corrompeu a Igreja por
dentro

Anjo: “quero saiba o mundo até onde
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A esperança de salvação se avizinha
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contra a Redenção

O comunismo montando o cisma russo
prepara a vinda do Anticristo

Poder do diabo na Rússia e Apóstolos dos
Últimos Tempos

MALDIÇÃO DA EPIDEMIA SE AFASTA
COM AS BÊNÇÃOS DA IGREJA!

Satanás age na epidemia com os dias
contados

Pânico: a conjura revolucionária manipula a
epidemia

Revide divino ao surto revolucionário

Santa Faustina

Apóstol da Misericórdia
na véspera do dia da Justiça

Apóstolo da Divina Misericórdia para um
mundo cujos pecados clamam por punição

Incompreendida e vilipendiada por religiosos
e conhecidos

Concordâncias entre o Segredo de La
Salette, Fátima e a devoção à Divina
Misericórdia

Os sacrifícios das almas justas aplacam a
cólera de Deus

Sobre o futuro da Polônia, o flagelo da
Rússia e sua conversão

A falsa misericórdia: estrada de concessões
e pactos com o mundo que levam ao inferno

A era futura, ou ‘Reino de Maria’, virá pela
Divina Misericórdia

Fim do mundo presente
e mistérios da vida futura

Pe. Charles A. Arminjon

O Fim do Mundo deve vir

O Fim do Mundo terá sinais
prenunciadores

Eventos atuais prefiguram o Fim do
Mundo?

Do fim do mundo e dos sinais que será
precedido

Sinal certo do Fim do Mundo: a
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O Anticristo será um homem de infame
origem

Anticristo: macaqueação de Cristo no
Fim dos Tempos

Prodígios para seduzir os homens

Os fiéis perseguidos pelo Anticristo

Número e nome revelarão o Anticristo

Elias e Enoque paladinos de Deus
contra o filho do pecado

Cristo joga Satanás e o Anticristo no
inferno

A globalização sob o Anticristo e seu
trono em Jerusalém

O cetro do dinheiro nas mãos do
Anticristo

No Fim do Mundo: torturas morais e
refinamentos de maldade

Vitória final de Cristo sobre a grande
apostasia

Santa Brígida: Visões de
tempos de anti-papas e de

cismas no Ocidente

Santa Brígida e o juízo de Deus a cinco
homens simbólicos: desde o mau papa até o
bom católico

O julgamento do mau papa, dos maus
clérigos e laicos católicos, dos judeus e dos
pagãos

A condenação eterna do mau papa e dos
maus; e prêmio aos católicos fiéis

Infiltração na Igreja atrai a ira de Deus. Nossa
Senhora obtém a restauração da Igreja
Militante

Misericórdia farisaica no perseguidor dos
bons. Deus usará justiça com os ruins e
misericórdia com os bons

Visões sobre a Cavalaria

Visões e revelações sobre a Cavalaria

Entrada no Céu do cavaleiro que deu a vida
pela Igreja

Cristo estimula as Ordens de Cavalaria

Nossa Senhora do BOM SUCESSO

Nossa
Senhora

apareceu em La Salette.
Ela chorava pela crise da Igreja e do mundo.
Ela falou para nossos dias. Ela acenou para a
iminência do castigo divino. O que Ela disse? -
Clique na foto e veja

Excerpts of the Secret - ENGLISH
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RECEBA AS

ATUALIZAÇÕES

EM SEU E-MAIL

Digite seu email:
Seu e-mail aqui  

OK

É o Fim do Mundo? Nossa Senhora
diz: NÃO!

Beato Francisco Palau O.C.D.

SANTA FAUSTINA

O que é a possessão e em que
consiste o exorcismo?

Veja mais em EXORCISMO E
EXORCISTAS

La Salette: uma visita e uma oração

Beato Palau: o que será de nós, do
mundo e da Igreja?

Beato Palau: o mundo voltará a ter
paz? SIM! Mas, como?

FIM DO MUNDO PRESENTE

Pesquisar este blog
Pesquisar

Postagem em destaque

A advertência não atendida de
Nossa Senhora de Akita <br />e
os terremotos no Japão e na
Igreja

Luis Dufaur Escritor, jornalista,
conferencista de política internacional,
sócio do IPCO, webmaster de diversos
blogs Engl...

Seguidores
Seguidores (327) Próxima

Seguir

Mapa - Como chegar a La Salette

Paris, França

La Salette-Fallavau…
Mais opções

Atalhos do teclado Dados do mapa Termos de Uso

Movimente com o mouse 

Mapa para chegar ao local da aparição

1) VEJA MAPA MAIOR
2) VEJA MAIS PARA CHEGAR AO
LOCAL DA APARIÇÃO, SANTUÁRIO
DE LA SALETTE

SANTA BRÍGIDA: VISÕES E
REVELAÇÕES

A Aparição de La Salette e suas Profecias

Assistir no

Segredo de La Salette fala dos dias de hoje
Compartilh…

Assistir no

The Secret of La Salette and our times
Compartilh…

Assistir no

Trechos selectos del Secreto de La Salette
Compartilh…

Assistir no

La Salette 1846 Die heilige Jungfrau erscheint zwei Hirtenkindern
Compartilh…

Anônimo 25 de fevereiro de 2014 22:05
É impressionante! Cada vez que leio essa mensagem tenho a certeza de que se concretizará. Que Nossa Senhora nos socorra!
Mara
Responder

É o Fim do Mundo? Nossa Senh…

Exorcismo: breve entrevista ao …

Uma visita a La Salette

Beato Palau: o que será de nós, …

Beato Palau: o mundo voltará a …
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ESCRITOS PROFÉTICOS
de SÃO JOÃO BOSCO S.D.B.

O sonho das duas colunas: a crise, a
morte do Papa, o novo Papa e o triunfo, à
luz de La Salette

São João Bosco anuncia a Pio IX: um
Papa abandonará Roma em ruínas, mas
voltará

Don Bosco insiste em outra carta a Pio IX:
o Papa perseguido sairá de Roma

Carta ao Beato Pio IX: flagelos que virão
sobre a Itália, a França e a Igreja

O sonho do cavalo vermelho (1862): a
‘democracia sectária’?, ou o comunismo?

Carta ao imperador Francisco José:
“Minha ira está para estalar sobre a Terra”

Don Bosco e La Salette

Analogias entre o segredo de La Salette e
as profecias de Don Bosco

São João Bosco e São João Maria
Vianney: propagandistas de La Salette

Don Bosco, São Domingos Savio e a
conversão da Inglaterra

Quartos onde viveu e morreu Don Bosco
(vídeo)

Altar de São João Bosco na basílica de
Maria Auxiliadora em Turim (vídeo)

Beata Ana Maria Taigi

Contemplativa da luta
entre a Luz e as Trevas

A contemplativa da luta entre a Luz e as
Trevas

Visões da Beata Ana Maria Taigi concordam
com La Salette

Mensagens e intercessão pelos Papas

Intercede pelos Papas e Deus lhe revela
conspirações e molezas na condução do
Papado

A Revolução anticristã fora e dentro da Igreja 

Beato Pio IX é objeto predileto de seus
sacrifícios e orações

A enigmática morte de um Papa

Triste estado do clero e do povo atrai um
castigo corretivo

Altos elogios aos bons nobres e severas
repreensões aos maus

Napoleão, flagelo enviado por Deus. Seu
lugar na eternidade

Visões de eventos futuros

Castigos especiais aos católicos
fingidamente observantes

Visão de conjunto dos grandes eventos
futuros (nosso presente?)

Conselhos finais para o grande dia da
“definitiva”, o grande dia de Deus

Tratado da Verdadeira
Devoção à Santíssima

Virgem

de São Luis Maria Grignion
de Montfort

Comentários de Plinio Corrêa
de Oliveira

Introdução

Finalidade do “Tratado da Verdadeira
Devoção”

Maria Santíssima é insuficientemente
conhecida

Excelências das faculdades da alma de
Nossa Senhora

Outras qualidades de Maria Santíssima

Devoção a Nossa Senhora: característica
da santidade

Maria Santíssima é a Onipotência
Suplicante

Necessidade da devoção à Santíssima
Virgem

Papel de Nossa Senhora na Encarnação

O poder da oração de Nossa Senhora e a
nossa vida espiritual

A cooperação de Nossa Senhora com
Deus Filho

Devoção a Nossa Senhora e apostolado

A intimidade entre Nosso Senhor e
Nossa Senhora aplicada à nossa vida
espiritual

A confiança total em Nossa Senhora

A cooperação de Nossa Senhora com o
Espírito Santo

Deus quer servir-se de Maria na
santificação das almas

Necessidade da devoção a Nossa
Senhora para a nossa salvação

Aplicações para o apostolado

Maria no mistério da Igreja. Primeira
consequência: Maria é a rainha dos
corações

Segunda consequência: Maria é
necessária aos homens para chegarem
ao seu último fim

Os apóstolos dos últimos tempos e o
demônio

Maria, a mais terrível inimiga de Lúcifer

Os Santos dos Últimos Tempos

Os Apóstolos dos Últimos Tempos

Verdades fundamentais da devoção à
Santíssima Virgem

A pretexto de não ofender a Nosso
Senhor, destroem a devoção a Nossa
Senhorar

Apresentar Nossa Senhora de um modo
terno, forte e persuasivo

Características da escravidão a Nossa
Senhora

Seremos escravos, ou de Deus ou do
demônio

Por que ser escravo de Maria, que é
escrava de Deus?

A Mediação Universal de Nossa Senhora
na obra de São Luís Grignion

Fatos que mostram a necessidade de
protegermos de nosso fundo de maldade

A consciência da própria maldade,
condição indispensável para a
santificação

Escolha da verdadeira devoção à
Santíssima Virgem

Os falsos devotos e as falsas devoções
à Santíssima Virgem

A perfeita devoção à Santíssima Virgem
ou a perfeita consagração a Jesus Cristo

Motivos que nos recomendam esta
devoção

A devoção a Nossa Senhora aumenta
nossas virtudes, unindo-nos sempre
mais a Nosso Senhor

A graça de possuir uma grande
intimidade com Nossa Senhora

A escravidão a Nossa Senhora dá valor
incalculável às nossas boas obras

Figura bíblica desta perfeita devoção:
Rebeca e Jacó

“Filho, dá-me o teu coração” 

A cidade medieval
Comércio, sindicatos e
produção industrial na Idade
Média, placidez e agitação

Há 3 horas
Nobility and Analogous
Traditional Elites
September 20 – Starved to death for
the faith
Há 7 horas
Flagelo russo
Agressividade russa angustia área
estratégica da Europa
Há um dia
Verde: a cor nova do comunismo
86% das espécies da Terra são
desconhecidas
Há um dia
Pesadelo chinês
Alerta vaticana: China reprimirá a
liberdade religiosa em Hong Kong
Há 5 dias
Luz de Cristo x trevas da
irracionalidade
Cardeal africano pede uma reforma
como a medieval adversa ao herético
Sínodo Alemão
Há 6 dias
Luzes de Esperança
Tornados poupam imagens católicas
em vários continentes
Há 6 dias
Contos e lendas da Era Medieval

Muito devemos amar a
Nossa Senhora

Há uma semana
Blog da Família
RAINHA ELIZABETH II (1926 –
2022)
Há uma semana
Heróis medievais

O Imperador Carlos Magno:
“Ele é entre os homens o
que a águia é entre os
pássaros”

Há uma semana
Catedrais Medievais

Notre Dame de Paris,
catedral perfeita onde a face
da Igreja Católica Apostólica
e Romana se reflete com

toda a sua santidade
Há uma semana
As Cruzadas

O conde de Blois descreve o
avanço da I Cruzada

Há 2 semanas
Valores inegociáveis
Cardeal Duka: “devemos lutar como
na época do Concílio de Trento”
Há 4 semanas
Castelos medievais

Chinon: ruínas veneráveis
impregnadas de altivez
católica

Há 5 semanas
Ciência confirma a Igreja

Os ministros que tentaram
matar o profeta Jeremias

Há 2 meses
Lourdes e suas aparições
Maria Auxiliadora: chefe de guerra
nas batalhas pela Cristandade
Há 3 meses
Idade Média * Glória da Idade
Média
O que está acontecendo na
América Latina?
Orações e milagres medievais

Tudo sobre o 
SANTO SUDÁRIO

Santo Sudário: as primeiras surpresas e
constatações

Inscrição em aramaico no Santo Sudário
seria anterior ao ano 70 d.C.

Probabilidade de o Santo Sudário ser
falso: uma em 225 bilhões!

Para matemático, chance de o Santo

ESCRITOS PROFÉTICOS DE DON
BOSCO

Outras formas de visualizar o blog:

BEATA ANA MARIA TAIGI

Mais lidos do mês

As promessas de Nossa
Senhora, visões de santos e a
conversão dos anglicanos

Peregrinação das relíquias de Santa
Terezinha, Cardiff, outubro de 2009 Luis
Dufaur Escritor, jornalista, conferencista
de políti...

A ressurreição que encherá o
mundo de espanto e precipitará
a queda dos maus. Visão de

Soror Patrocínio
Soror Maria das Dores e do Patrocínio
O.I.C. Luis Dufaur Escritor, jornalista,
conferencista de política internacional,
sócio do...

Beata Aiello: a Rússia traz a
ruína e a morte para o mundo
Beata Elena Aiello, jovem

religiosa Luis Dufaur Escritor, jornalista,
conferencista de política internacional,
sócio do IPCO, w...

Pe. Reus: guerra do inferno
contra a boa Missa e o
celebrante estrito

Demônios se assanham contra o
sacerdote orante. No quadro: Santo
Arsenio o Grande (350 - 445) Padre do
Deserto Luis Dufaur Escritor, jo...

Lutero no Inferno: a visão da
Beata Serafina Micheli
Beata Maria Serafina Micheli viu

Lutero no inferno Luis Dufaur Escritor,
jornalista, conferencista de política
internacional, só...

Retorna a milagrosa imagem
achada após famosa visão de
Soror Patrocínio

Nossa Sehora do Olvido, Triunfo e
Misericordias retornou a Madri onde seu
culto está ligado a uma visão
sobrenatural de Soror Patrocínio...

Analogias entre o segredo de La
Salette e as profecias de Don
Bosco

Panorama dos incêndios comunistas
durante a Comuna de Paris, 1871 Luis
Dufaur Escritor, jornalista, conferencista
de política int...

Pe Reus: o Céu premia a
centralidade monárquica do
celebrante, enquanto a

democracia se infiltra na Missa
Servo de Deus João Batista Reus SJ Luis
Dufaur Escritor, jornalista, conferencista
de política internacional, sócio do IPCO,
webmas...

Para pedir a Nossa Senhora de
La Salette na pandemia
Nossa Senhora de La Salette,

Butacan, Filipinas Luis Dufaur Escritor,
jornalista, conferencista de política
internacional, sócio do ...

Uma mensagem para nosso
milênio, enviada há 176 anos
La Salette: Uma mensagem

para nosso milênio, enviada há 176 anos
Luis Dufaur Escritor, jornalista,
conferencista de política internac...

Tratado da Verdadeira Devoção à
Santíssima Virgem

Mais lidos em todos os tempos

Lutero no Inferno: a visão da
Beata Serafina Micheli
Beata Maria Serafina Micheli viu

Lutero no inferno Luis Dufaur Escritor,
jornalista, conferencista de política
internacional, só...

Exorcista: “Satanás atrás do
Estado Islâmico” 
Novos e piores demônios

irromperam no cenário mundial
Padre Gabriele Amorth, exorcista oficial
da diocese de Roma: “Satanás
impulsiona o Estado Islâmico, com
certeza” Luis Dufaur Escri...

Milagres de Nossa Senhora e do
Santíssimo Sacramento 
no terremoto do Equador

Nossa Senhora de Monserrate saiu
indene do terremoto, Montecristi Luis
Dufaur Escritor, jornalista, conferencista
de política int...

Pe. Amorth: Nossa Senhora
pediu consagrar a Rússia. Não
foi feito e a punição está em

andamento
Na véspera do centenário de Fátima, Pe.
Gabriele Amorth, exorcista de Roma
avisa: a consagração da Rússia não foi
feita, por isso a puniç...

A advertência não atendida de
Nossa Senhora de Akita 
e os terremotos no Japão e na

Igreja
Luis Dufaur Escritor, jornalista,
conferencista de política internacional,
sócio do IPCO, webmaster de diversos
blogs Engl...

Beata Aiello: a Rússia traz a
ruína e a morte para o mundo
Beata Elena Aiello, jovem

religiosa Luis Dufaur Escritor, jornalista,
conferencista de política internacional,
sócio do IPCO, w...

7 verdades do padre Amorth 
sobre a Revolução do diabo
contra a Igreja

Madonna del Soccorso  (Nossa Senhora
do Socorro), Ascoli Satriano, Itália Luis
Dufaur Escritor, jornalista, conferencista
de polí...

Santo Elias e Santo Enoque à
testa dos Apóstolos dos Últimos
Tempos

O profeta Santo Elias Luis Dufaur
Escritor, jornalista, conferencista de
política internacional, sócio do IPCO,
webmaster de d...
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Tudo sobre o Santo Sudário

Unknown 30 de abril de 2020 01:26
Está acontecendo há séculos tudo isso

Unknown 2 de setembro de 2021 23:20
Socorre nós oh mãe

Território Santo 27 de março de 2014 12:29
Muito bom! Devemos repassar a várias pessoas! Ela disse tudo, e o tempo para essas coisas se faz presente.
Responder

Anônimo 17 de maio de 2014 14:42
Tudo o que já está acontecendo. Só pode ver essa realidade quem realmente vive a verdadeira fé. Abramos nosso coração para o amor e a fé. Salve
Maria!
Responder

Anônimo 2 de junho de 2014 16:38
Os pavores já esta em todos os cantos do mundo!!! Pavores que serão suportados se unidos ao Amor Maternal de Maria!!! Salve Maria!!!
Responder

Anônimo 4 de junho de 2014 20:23
Só com ajuda de nossa Santa Mãe poderemos sobreviver(no corpo e na alma).Os tempos já estão mostrando muitos cumprimentos destas profecias
(basta ligar a TV,,,).Rezemos...
Responder

José Osivan Barbosa de Lima 6 de junho de 2014 23:26
Essa profecia é super interessante, pena que a maior parte do nosso clero não acredita nessas verdades anunciadas por Nossa Senhora. No entanto,
devemos rezar mais, fazermos mais caridade, perdoarmos mais e amarmos mais. Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos ilumine na caminhada da
vida.
Responder

Unknown 21 de junho de 2014 20:18
Valei-nos Mãe Santíssima!
Responder

Anônimo 21 de julho de 2014 09:13
Boa parte já se cumpriu e outras estão se cumprindo.
A pá de cal será a 3ª guerra mundial, que já está bem perto. (vejam o que ocorre o Oriente-Médio)
"Haverá guerras até a última guerra" (§ 34).
"Antes que isso aconteça..." (§35).
Rogamos sua proteção, oh Bendita e doce Virgem Santíssima!
Responder

Unknown 27 de julho de 2014 16:41
Nossa cada dia que passar a nossa mãe santíssima fala comigo eu serei Grato por resta da minha vida minha mãe obrigado por ter gerado o nosso
Salvador nos nossos corações Amem
Responder

Anônimo 17 de outubro de 2014 23:14
É certo de que acontecerá tudo isto. E tem vindo a acontecer alguma coisa já. Mas os tempos piores de que trata o texto, só daqui a muitos anos terão
lugar. Provavelmente já nenhum de nós estará na Terra.
Responder

Unknown 19 de setembro de 2015 21:30
Parece-me que muitos de nós veremos todas essas situações vindouras. O tempo não é revelado a nós, todavia o mundo já não é o mesmo, muita
coisa aconteceu e há um movimento terrível acontecendo. Perseguições, mártires, genocídios, fome, doenças e moléstias graves, consagrados
corrompidos pela luxúria. Jesus, misericórdia de teu povo.
Responder

Unknown 5 de março de 2019 17:04
Muita Misicordia Senhor

Unknown 21 de setembro de 2015 22:33
essa professia foi revelada em 1858 e estamos vivendo o comeco das dores em 2015.Deus tenha misericordia de nois
Responder

Viníì Aerofith 22 de setembro de 2015 16:16
Tudo o que está nesta profecia está se realizando. Que Deus tenha misericórdia e que Maria passe à frente. Amém!

Responder

LUCILA 14 de novembro de 2015 12:41
ATAQUE TERRORISTA NA FRANÇA! DEUS TENHA PIEDADE DE NÓS!!!
Responder

Anônimo 14 de novembro de 2015 21:35
Não sei expressar o quão triste fico de saber desta e de outras revelações que nossa Mãe nos faz. Fico me perguntando: "Como posso ajudar para
aplacar a ira de Deus?" e a resposta que sempre me vem é a seguinte: Seja santa! Muito santa! Sacrifiique sua vida pelos pecadores, pelos
sacerdotes, pelos religiosos, pelos filhos de Deus. Srja qual for a nossa vocação, precisamos querermos sermos santos, para a nossa salvação e tb
para a salvação do mundo inteiro.
Responder

Unknown 1 de maio de 2016 21:08
iden

Anônimo 4 de maio de 2017 16:11
Reze o terço ou coroa da Divina Misericórdia revelada a Faustina 

Modo de rezar:
INICIAR COM O Sinal da Cruz, Pai Nosso, Ave-Maria e o Credo.

NAS CONTAS GRANDES:Pai Eterno, eu vos ofereço O Corpo e Sangue, Alma e Divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Divino Filho
em expiação dos Nossos pecados e dos pecados do Mundo inteiro. 

NAS CONTAS PEQUENAS (LUGAR DAS 10 AVE MARIAS): Pela Sua dolorosa Paixão, tende Misericórdia de nós e do Mundo inteiro. 
DEPOIS DOS 5 MISTÉRIOS REZAR 3 VEZES :Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do Mundo inteiro.

Anônimo 17 de novembro de 2015 10:41
Estou com medo porque sei que não vai demorar e que o anticristo esta próximo e que as haverá uma 3 guerra mundial e q este pavor sera horrível e
vai ser a partir de 2020 ou até antes não sei como vou exercer minha vocação religiosa se destruírem os conventos estou com medo e tenho rezado
pela conversão mundial e peço que orem também tenho apenas 12 anos e vou morar num convento daqui 2 anos então peço que rezem por mim ..... :
(
Responder

Paulo Santos 15 de dezembro de 2015 10:26
QUERIDA... espera no Senhor Jesus e Confia Nele! nenhum de nós tem força se não for pela ação do espirito Santo! não desista de sua
Vocação e Lembre sempre do Que Deus nos diz inúmeras vezes na Palavra. " NÂO TEMAIS! POIS ESTOU CONVOSCO..."

Paróquia Santa Teresinha - Pelotas/RS 18 de outubro de 2016 10:56
Concordo com você, Paulo. 
Meus irmãos na fé em Cristo. Sejamos corajosos e de fé segura em nossa missão de cada dia de testemunhar o Senhor. Somos por Ele
alimentados na Palavra, na Eucaristia, na oração, na comunhão fraterna, como batizados, e confiantes na ação do Espírito Santo. Cremos
nisto ou às vezes duvidamos e fraquejamos ?
Ou será que a Palavra de Jesus, presente na Sagrada Escritura, não vale nada... de que Ele é vencedor de todo o mal, que está conosco até
o fim dos tempos, de que o bem supera o mal...??? Temos que ser mais confiantes e espalhar a esperança, a Boa Nova, e não a
desesperança, parece anunciando o mal em vez do bem e da graça de Deus...!!! Sejamos cristãos de fé firme e operosa como diz São Paulo!
O Senhor é nossa fortaleza, Luz no caminho, sustento na caminhada cristã. Que a Trindade Santa nos abençoe, fortaleça e guarde firmes na
fé e na missão cotidiana! Rezemos em unidade!

Anônimo 7 de janeiro de 2016 14:47
Basta uma pequena pesquisa em História da humanidade para percebermos como cada coisa profetizada foi se cumprindo.
"No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno."
Os maus livros abundarão - Vejamos o que diz a Wikipédia: "O Evangelho segundo o Espiritismo (em língua francesa L'Évangile Selon le Spiritisme) é
um livro espírita francês. De autoria de Allan Kardec, foi publicado em Paris em 15 de abril de 1864." O ano é exatamente o mesmo!

“Os governantes civis terão todos um mesmo objetivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo princípio religioso para dar lugar ao
materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios". Isso também já iniciou faz anos. O amor pela família e pátria também. Aliás,
vejam o que está havendo com as famílias... Depois vieram em 1914 a primeira guerra mundial, onde os reis e imperadores se voltaram uns contra os
outros e cerca de 22 milhões de pessoas morreram. Uma geração inteira. Mas essa foi só uma amostra grátis do que viria... A Guerra civil espanhola e
a segunda guerra mundial nos mostraram o horror triplicado. E depois o avanço do comunismo ateu pelo mundo. Os holocaustos e campos de
concentração nazistas e comunistas também. Agora estamos diante de um mundo praticamente que zomba da fé... Eu penso que muitas coisas
previstas já aconteceram, e estamos indo para um momento definitivo, como fomos alertados em Fátima.
Não se esqueçam que quando eclodiu a primeira guerra mundial, tudo estava muito calmo, e o mundo parecia perfeito. Um sonho. Uma falsa paz. Por
isso precisamos estar sempre vigilantes.
Responder

Unknown 9 de janeiro de 2016 20:43
Vejam bem a situação na qual está o Mundo e o Brasil...olha o q ocorreu na França...em Paris...Olhem bem o q ocorre as pessoas e as nações
quando tiram Deus e Sua Santa Igreja e Sua Santa Mãe da suas vidas! De seus cotidianos! Deu no q deu e ainda infelizmente...VAI DAR MAIS ! Mais
mortes, mais prejuízos morais, espirituais, mentais, financeiros...enfim o CAOS TOTAL DE TUDO! Oremos e vigiemos! CADA VEZ MAIS PASSO
ADIANTE ESSAS MENSAGENS, BEM COMO AS DE LOURDES E DE FÁTIMA...BEM COMO AS DE PESQUEIRA-PE E ANGUERA-BA, AQUI NO
BRASIL! ACORDA POVO CATÓLICO! Cuidado com as conversas e amizades com os protestantes e etc. ...e cuidado com os comunistas, espiritas e
islamicos tmb! bem como tmb com a maldita Maçonaria! cuidado! SATANÁS ANDA EM DERREDOR COMO UM LEÃO ESFOMEADO, PRONTO PRA
DEVORAR AS ALMAS!
Responder

Eleid Aparecida de Oliveira 3 de agosto de 2016 12:27
Gostaria de receber cópia dessas profecias. Se tiver mande pra mim, por favor. Eleid Aparecida de Oliveira. Obrigada.

Unknown 9 de janeiro de 2016 20:46
FALTA DE AVISOS NÃO FORAM...EM LA SALETTE, EM LOURDES E EM FÁTIMA E EM PESQUEIRA - PE, E ANGUERA - BA...AQUI NO
BRASIL...DEU NO Q DEU! OREMOS ! PENITENCIA OU INFERNO! SIMPLES ASSIM ! NÃO NOS CONFORMEMOS COM ESSE MUNDO E
CUIDADO COM AS MALDITAS SEITAS PROTESTANTES...E DEMAIS FALSAS RELIGIÕES! ESPIRITISMO, ISLAMISMO, TODAS AS DO
ORIENTE...A MAÇONARIA E ETC. ...ACORDEM CATÓLICOS !
Responder

Anônimo 20 de março de 2016 19:33
PAZ E BEM! VC ESTA MUITO CERTO, TEMOS A OBRIGAÇÃO DE DIVULGAR, ORAR SEM CESSAR PARA SALVAR O NOSSO BRASIL,
"TERRA DE SANTA CRUZ"...

Unknown 1 de maio de 2016 21:13
não devemos temer pelas guerras morte mas sim por permanecermos firmes no caminho de Deus até o fim, e alcançarmos a vida eterna oremos uns
pelos outros para Deus nos dar forças e a proteção d São miguel arcanjo e nossa senhora !! São miguel defendei nos no combate que parece não tão
longe sera o final para não desfalecermos diante de tanta coisa ruim
Responder

Leandro Alves. 31 de maio de 2016 11:11
Que nós sejamos fiéis...
Ave Maria Puríssima...
Responder

Anônimo 24 de junho de 2016 20:19
Tenhamos fé,o Pai é presente.

Pedro Henrique 30 de junho de 2016 08:54
Bergoglio :\
Responder

Kátia da Silva e Oliveira 2 de julho de 2016 12:43
FALSO PROFETA, A SEGUNDA BESTA DO APOCALIPSE!

angelical2005 25 de setembro de 2017 20:13
É bom ter cuidado com o que diz, pode estar falando uma grande besteira.

Kátia da Silva e Oliveira 24 de setembro de 2018 10:36
Com os olhos da carne não podereis nunca enxergar a verdade! Somente com os olhos espirituais, podereis enxergar a Verdade! O fslso
profeta, tem uma falsa aparência de santidade, uma falsa humildade, para enganar. Então, por detrás da sua doutrina se esconde as heresias,
de uma forma totalmente dissimulada. Então ele ( o falso profeta) vai pregar um falso evangelho, de um falso cristo! Um falso deus
misericordioso, que não condena o PECADO, para INDUZIR os INCAUTOS, AO ERRO! Então ele dirá: "quem sou eu para julgar"? A IGREJA
NÃO JULGA, A IGREJA CONDENA O PECADO, PARA A CONVERSÃO DOS PECADORES. QUEM JULGA É A PALAVRA DE DEUS!
Contexto

João 12
…47Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, Eu não o julgo; porque Eu não vim para julgar o mundo, mas sim, para salvá-
lo. 48Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras tem quem o julgue; a Palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. 49Pois
Eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me deu ordens sobre o que Eu deveria dizer e o que proclamar. …

Anônimo 8 de julho de 2016 22:12
Quem puder compreender compreenda! La Salette Virgem das lagrimas, que Vossas lagrimas lavem a humanidade!
Responder

Graça Maria 3 de setembro de 2016 04:32
“Enfim, apelo aos Apóstolos dos Últimos Tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo que viveram no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza
e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo.

“É chegado o tempo para que eles saiam e venham iluminar a Terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos amados. Estou convosco e em vós, contanto
que vossa fé seja a luz que vos ilumina nestes dias de desgraças.

“Que vosso zelo vos faça como que famintos da glória e honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que isto vedes, pois aí está o
tempo dos tempos, o fim dos fins.
Mensagem de Nossa Senhora a Virgem Maria nossa Mãe,que o próprio Senhor Jesus nos ofereceu.
Responder

Anônimo 2 de outubro de 2016 23:44
Tenho medo MÃE.
Responder

Unknown 13 de outubro de 2016 17:16
Não tenhas medo, mas sim, tenhas fé e Deus estará contigo.

Unknown 13 de outubro de 2016 17:15
Os dias em que estamos vivendo hoje parecem ser exatamente como descreveu Nossa senhora De la Salette. Que Maria Santíssima seja nosso
Refúgio nestes tempos dolorosos.
Responder

Maurilio 14 de outubro de 2016 16:47
Que tenhamos sempre em mente que é preciso ter FÉ, mas também é preciso agir como verdadeiros cristãos no mundo de hoje! Que o Espírito Santo
nos conduza e que Nossa Senhora nos ampare nos dias que virão em breve! A vitória de Deus é certa... confiemos. Nós, católicos, abramos cada dia
mais nossos olhos. Vejamos no que está se tornando nossa Igreja. O materialismo impera... o egoísmo, a luxúria, os prazeres... que Deus tenha
piedade de toda humanidade! Hoje vemos filhos matando pais e pais matando seus filhos. No Brasil e no mundo isso tudo tem acontecido. Jesus nos
diz nos Evangelhos que isso aconteceria. Por que muitos ainda não acreditam? Nossa Senhora, rogai por nós!
Responder

Fernanda 13 de novembro de 2016 08:11
Tudo se cumprindo e agora Bergoglio pregando que comunismo é Cristianismo :( 
Nossa Senhora rogai por nós!
Responder

Unknown 13 de fevereiro de 2017 19:06
Mostre onde ele pregou que o Comunismo é Cristianismo. Se você foi na jornada do Rio em 2013 vai ver que os seus discursos não tem nada
de comunista.

Anônimo 14 de novembro de 2016 13:44
Que Nossa Mãezinha nos ajude, que Elanos dê forças e coragem para poder passar por tudo isso sem desespero!
Jesus veio a primeira vez por meio de Maria e virá essa segunda vez, também por meio dela! ELa está levantando um exército, os discípulos dos
últimos dias. Sobe seu comando,
batalharão!!
É necessário que se cumpra as profecias, para que 
VENHA O SENHOR!
MARANATHA VEM SENHOR JESUS!
Responder

Anônimo 27 de fevereiro de 2017 23:00
Meu Querido JESUS !!!1 como estamos precisando da vossa MISERICÓRDIA nesse tempo que estamos vivendo com tantas tribulaçôes no qual
tantas profecias estâo se cumprindo !!!! Protege nos SENHOR !!!! Tem MISERICoRDIA de Nós /////
Responder

HILDO 7 de março de 2017 22:06
Podemos observar e até supor que determinada parte do segredo coincide com os 10 segredos que Nossa Senhora passou para os videntes de
Mediugórie. Creio que esses segredos estão perto de se concretizar, porém acredito que a vinda do anticristo está mais para frente.
Responder

Anônimo 7 de março de 2017 22:19
Pode observar quando se fala que "os maus serão exterminados" e ainda "ao primeiro golpe de sua espada fulgurante..." provavelmente se refere aos
segredos de Mediugórie onde Nossa Senhora fala que o 3º segredo será um sinal visível, que depois que aparecer será tarde para aqueles que não
creem, tanto é que depois ela fala que no final seu coração triunfará e haverá após isso um tempo de paz. Se acreditamos na Santíssima Trindade e
estamos juntos com Nossa Senhora e São Miguel Arcanjo então nada devemos temer, como Ela (Nossa Senhora) mesmo disse.
Responder

Unknown 3 de outubro de 2017 06:01
por favor alguém sabe me dizer onde encomendar esses livros em Portugal ou Brasil?
Responder

Luis Dufaur 25 de janeiro de 2018 17:52
Na Livraria Petrus.
O link é: http://www.livrariapetrus.com.br/Produto.aspx?IdProduto=215&IdProdutoVersao=213

Anônimo 10 de dezembro de 2017 22:00
Santíssima Virgem Maria, eu confio em Vós.
Responder

Samuel 25 de janeiro de 2018 16:37
onde eu encontro esse livro para vender? (a aparição de la salette e suas profecias)
Responder

Luis Dufaur 25 de janeiro de 2018 17:51
Na Livraria Petrus.
O link é: http://www.livrariapetrus.com.br/Produto.aspx?IdProduto=215&IdProdutoVersao=213

Anônimo 19 de março de 2018 12:15
E há teólogos que ensinam o povo católico de que a Besta do Apocalipse foi Cezar Nero e 666 era o seu número, ou seja, o povo não precisa se
preocupar com isso, pois já é coisa do passado, sendo que Nossa Senhora de La Salette disse que Roma perderá a fé e se tornará a sede do
Anticristo...
Responder

Anônimo 21 de abril de 2018 13:39
JA SE PASSARAM QUASE TREZENTOS ANOS E NADA DO PROFETIZADO(?) SE PASSOU...E MAIS, A PROFECIA APENAS TRANSCREVE AS
LEITURAS DO APOCALIPSE DOS EVANGELHOS E O QUE ESTÁ NA BÍBLIA...
NADA DE NOVO E DIFERENTE.MAS NAQUELA ALTURA ACREDITAVAM E ESPERAVAM COMO DESDE HÁ CEM ANOS EM fÁTIMA, QUE O FIM
DO MUNDO/CASTIGO DOS ÍMPIOS SERIA EMINENTE...É SIM MAS NA FORMA DA NOSSA MORTE ESTE SIM O FIM PESSOAL DE TODOS,DO
MUNDO HUMANO,É 
O QUE IMPORTA!DE QUALQUER MODO É CURIOSO QUE MUITOS ESPERAM PELO FIM DO MUNDO E O RETORNO VISÍVEL DE CRISTO
PARA ESCAPAREM Á MORTE, PARA SEREM ARREBATADOS...O QUE É EM VÃO, PORQUE QUASE NINGUÉM PODE SUBIR AO CÉU DESSE
MODO,NÃO TEM GRAÇA SUFICIENTE COMO SUCEDEU COM POUCOS SANTOS, ANTES TEM DE SOFRER AS PENAS DO PURGATÓRIO| 
E COMO FICARÍAMOS A VER QUE OS QUE AMAMOS E OS OUTROS PESSOAS NORMAIS NÃO SERIAM ARREBATADOS?ESSA DA SALVAÇÃO
PARA ALGUNS É UMA GRANDE FALTA DE CARIDADE!
Responder

Unknown 19 de abril de 2019 20:36
Com todo o respeito o que a nossa senhora da salet disse é muito mais pior do que fala o apocalipse

Unknown 6 de junho de 2018 15:08
QuerO dizer ao Caro.Sacerdote que li tudo e minha respostae:que é apenas o começo da grande tribulação o que estamos.vendo no momento e que
de acordo com a leitura feita dias piores virão e que devemos buscar Deus enqunto se pode encontrar ou iremos para o inferno temos que levar a
sério Deus e Misericórdia mais também é Juiz pai para corrigir seus filhos que andam fora dos seus caminhos.O senhor confirma isso?fique com Deus
Ele lhe abençoe copiosamente .reze pela minha família e por mim.
Responder

Brunah Kramer 29 de abril de 2019 15:37
Ó Maria Santíssima, rogai por nós!
Responder

Julio Cesar 18 de setembro de 2019 08:06
O mundo sempre esteve acompanhado da dor, da fome, da guerra e de doenças.

Tais previsões me parecem genéricas e m para qualquer tempo e qualquer situação. 

A humanidade é falha porque sonos falhos. O mundo melhor começa não nos palácios,por ordem de poderosos, mas em nossos corações.
Responder

Unknown 19 de setembro de 2019 09:40
Mais eu creio que tudo esta sendo ocorrido por etapa e hoje estamos vendo os últimos momentos a heresia e o pecado se alojando no seio da igreja
de Cristo.
Responder

Anônimo 14 de outubro de 2019 15:24
O que o senhor dono desse site pode dizer sobre as pessoas que questionam a parte do segredo que se diz que "Roma perderá a fé"? Como esá
escrito nesse outro blog? 
http://ocatequista.com.br/historia-da-igreja/item/18288-aparicao-da-virgem-em-la-salette-a-verdadeira-historia?
fbclid=IwAR01yPMRsdm8QMZVkDjXVpnYTBh9iiUBLCqqwM0YY_Z5jlzBXoDUBSYsVe8

Obrigada desde já
Responder

Luis Dufaur 21 de outubro de 2019 09:42
Prezada Sra.
Compreendemos a tribulação do site que nos envia. A frase “Roma perderá a fé e se tornará sede do Anticristo” tem estado no centro das
atenções de muitos católicos. 
Porém, olhando de frente a fonte de problema fica fácil afastar os fatores perturbadores, e ao mesmo tempo reforçar a fé.
1) “Roma” pode se referir a duas realidades. Primeira, à cidade com sua população. A realidade material. Nesse caso, não é impossível que
esse conjunto geográfico e político perca a fé e até seja sede do Anticristo como qualquer outra cidade pode sê-lo.
Em qualquer caso, será algo passageiro, no fim o mal será derrotado. Parece se referir a essa derrota a frase já quase na conclusão do
Segredo: “Roma pagã desaparecerá”.
Roma hoje é a capital da Itália, pais que não professa nenhuma fé. Durante pelo menos 16-17 séculos a Itália foi oficialmente católica e foi
sede do Papado, mas hoje não o é mais. É laica, perdeu a fé. Isso é oficial, embora imenso número de romanos e italianos sejam católicos e
tenham fé individualmente falando. O Vaticano é um outro país.
2) Segunda possibilidade: “Roma” pode se referir à Igreja Católica, especialmente ao Papa e seus auxiliares mais hierarquizados.
A esse respeito há vários pontos nos is a pôr.
1. A Igreja nunca perderá a Fé, em virtude da promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo a Pedro: “E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta
pedra edificarei a minha Igreja; as portas do inferno não prevalecerão contra ela.” (São Mateus, 16, 18) Poderão acontecer momentos terríveis
em que as aparências poderão falar o contrário. Mas serão só aparências ou momentos transitórios, como no Cisma de Ocidente.
Especialmente no Fim do Mundo, período em que se encaixa a frase do Segredo que analisamos. 
2. Também Nosso Senhor Jesus Cristo anunciou que isso aconteceria. Saindo do Templo, anunciou que a cabeça única da religião antiga
seria destruída. Então os Apóstolos lhe perguntaram “quando hão de suceder essas coisas? E por que sinal se saberá que tudo isso se vai
realizar?”. E Ele respondeu: “14. Quando virdes a abominação da desolação no lugar onde não deve estar” (São Marcos, 13,14). 
Com quase as mesmas palavras, São Mateus nos comunica a mesma resposta divina: “15. Quando virdes estabelecida no lugar santo a
abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel (9,27)” (São Mateus, 24, 15) 
A profecia de Daniel citada por Nosso Senhor como explicação da “abominação da desolação”, diz: “A cidade e o santuário serão destruídos
pelo povo de um chefe que virá. (...) fará cessar o sacrifício e a oblação” Daniel (9, 26-27) 
O profeta falava de Jerusalém, seu Templo e seu sacrifício, prefiguras de Roma, da Igreja e da Missa, segundo os melhores exegetas que o
comentaram durante séculos. E a profecia deve se materializar por obra do Anticristo.

3. É altamente tranquilizador saber que essa circunstância tremenda está prevista por Jesus, porque mostra que Ele tem tudo sob seu
controle. 
3) Não cabe pois fechar os olhos para essa realidade profetizada no Evangelho, acontecerá e redundará em maior glória para Cristo e sua
Igreja..
4) Muitos santos tiveram visões particulares aprovadas pela Igreja que aludem à análoga circunstância. No post: “Sobre o Anticristo e a frase
de Nossa Senhora em La Salette: "Roma perderá a fé"” que estamos republicando hoje 21 de outubro (2019) incluímos sobre tudo sonhos de
São João Bosco.
5) Quanto aos documentos de La Salette houve muita polêmica, incluída a desaparição dos originais no Vaticano e posterior recuperação. Já
não há mais discussão e a frase de que falamos está bem no Segredo.
6) Não é obrigatório aderir a visões ou revelações particulares. Mas sim é obrigatório dar adesão interior de Fé às Escrituras. Se alguém
prefere não ouvir La Salette, tem o ensinamento de Nosso Senhor e do profeta Daniel que apontam o mesmo horizonte vindouro.
E fique em paz. Deus e Nossa Senhora estarão ali nesse momento para nosso auxílio e proteção.

Anônimo 5 de dezembro de 2019 20:50
Muito obrigada, senhor Luis, pela resposta dedicada! Gostei de ver a prefiguração da profecia de Daniel em relação a Roma, faz muito
sentido.

Samanta

Sandro 20 de outubro de 2019 17:13
Meu Deus peço pela saúde e cura Val e Breno de bençãos sem medida vigor fortalecendo a sua saúde misericórdia compaixão piedáde Senhor Jesus
delesde a Tua paz Jesus Cristo de Nazaré e vitórias realizações .. Em Teu Nome Meu Jesus Cristo de Nazaré Amém assim seja graças glórias a Deus
e a Jesusquecura A MINHA PAZ VOS DOU DISSE JESUS CRISTO DE NAZARÉ de bençãos para a família Senhor Jesus Cristo de Nazaré Amém
Responder

Leonardo Maria 3 de dezembro de 2019 18:04
Acta Apostolicae Sedis (1923)

ANNUS XV – VOLUMEN XV

Decreto Quarta-feira, 4 de Maio de 1923 (tradução livre).

“Na assembleia geral da Suprema Sagrada Congregação do Santo Ofício, os Eminentíssimos e Reverendíssimos senhores Cardeais, responsáveis
por salvaguardar a fé e os costumes, proscreveram e condenaram o opúsculo: A aparição da Santíssima Virgem sobre a montanha de La Salette, no
sábado dia 19 de Setembro de 1845 – Simples reimpressão do texto integral publicado por Melanie, etc. Sociedade de Santo Agostinho, Paris-Roma-
Bruges, 1922; mandando, no que a isso diz respeito, que se apressem a retirar das mãos dos fiéis os exemplares do opúsculo condenado. E no
mesmo dia o Santíssimo Padre, pela divina Providência Papa Pio XI, na costumada audiência dada ao Reverendíssimo Assessor do Santo Ofício,
aprovou a decisão dos Eminentíssimos Cardeais que lhe foi relatada” (Site Vaticano).

http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-15-1923-ocr.pdf

Responder

Haga 6 de março de 2020 05:23
“No ano 1865 ver-se-á a abominação nos lugares santos. Nos conventos as flores da Igreja serão apodrecidas, e o demônio tornar-se-á como que o
rei dos corações."

O que aconteceu em 1865? Qual foi a abominação?
Responder

Anônimo 10 de junho de 2020 21:42
Ainda não sei sobre 1865, mas a Virgem também mencionou o ano de 1864 "'No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios
serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus.

“Eles as cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos.

“Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas.
“Os maus livros abundarão sobre a Terra, e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo o que se
refere ao serviço de Deus. Eles terão grandíssimo poder sobre a natureza.'"

Bom, pesquisei esse ano e descobri que foi o ano de nascimento de Max Weber em 21 de abril de 1864. E ele junto com Karl Max criam o
socialismo/comunismo, enfim, que penetra até o na Igreja de Cristo fazendo pessoas perder a fé. 

Anônimo 1 de abril de 2021 01:40
Talvez tenha algo haver com a maçonaria.

Unknown 21 de abril de 2020 16:45
Graças A nossa senhora, que intercede por nós. Nos pedindo penitencia e oraçoes. Muitos destes castigos foram absolvidos por Deus na sua infinita
misericórdia.
Responder

Unknown 7 de julho de 2020 13:58
convertam-se pode ser que por intercessão de Maria , os castigos e os castigados sejam menores... rezem rezem rezem
Responder

Thelma Teles 16 de janeiro de 2021 06:15
Como entender melhor cada profecia que é prevista a cada um na sua lógica? Obrigada.
Responder

Anônimo 18 de abril de 2021 20:51
Coronavírus está ai pra somar na profecia como peste e doenças contagiosas abrindo 2020
Responder

Joe 4 de setembro de 2021 21:34
Me permita dizer que há uns 10 anos sou um GRANDE FÃ do seu trabalho. Os seus blogs me ensinaram e ensinam MUITA COISA. Que Deus lhe
pague por tudo de bom que fez por mim e por muita gente através do seu apostolado de conhecimento.
Responder
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Para matemático, chance de o Santo
Sudário não ser verdadeiro é de uma em
200 bilhões

“Tudo coincide perfeitamente com os
Evangelhos” 

Santo Sudário: inexplicável imagem
tridimensional― Inviabilizada a conjetura
de falsificação

Engenheiro em nanotecnologia: o Santo
Sudário é um testemunho mudo da
Ressurreição 

“É como olhar no umbral do mistério da
Ressurreição” 

O enigma que desconcerta a ciência

Cientista incrédulo estudou 37 anos o
Santo Sudário e hoje tem certeza: é
autêntico!

O cientista descrente que se rendeu à
evidência: não há nada como o Santo
Sudário!

Professor faz Crucificado seguindo os
dados do Santo Sudário

A autopsia do Santo Sudário concorda
com os Evangelhos

Santo Sudário: a imagem completa de
um homem cruelmente crucificado (1) 

Santo Sudário: a imagem completa de
um homem cruelmente crucificado (2) 

“É sangue de um homem torturado e
assassinado”, diz estudo atômico do
Santo Sudário 

Cientistas desmontam artifício para
“provar” que o Santo Sudário não é
autêntico

No resgate do Santo Sudário, um milagre
em meio às chamas

Fotos tridimensionais aumentam certeza
de que o Santo Sudário envolveu a
Nosso Senhor

O Santo Sudário em três dimensões

Para ciência de ponta é impossível
reproduzir o Santo Sudário

A ciência impotente para explicar a
imagem do Santo Sudário

Santo Sudário: as ciências diante do
humanamente inexplicável

O Santo Sudário à luz da ciência
histórica e das críticas adversas

Os templários veneravam o Santo
Sudário e por isso foram difamados, diz
historiadora do Arquivo Secreto Vaticano

Médico espanhol: não acredita no Santo
Sudário quem não quer mudar de vida

A Santa túnica de Argenteuil comparada
por um cientista com o Santo Sudário

O Santo Sudário comparado com o Véu
da Verônica

O Santo Sudário e o Véu da Verônica:
falam os cientistas

Concordâncias científicas entre o Santo
Sudário de Turim e o de Oviedo

Santo Sudário de Turim e o Sudário de
Oviedo “envolveram a mesma pessoa”,
concluiu inquérito

As chagas impressas no Santo Sudário
de Turim

Identificam a ferida da lançada no Santo
Sudário de Turim e no Sudário de Oviedo

Descobertas da botânica no Santo
Sudário

Unguentos e polens no Santo Sudário
falam de um enterro próprio a um rei

Flores no Santo Sudário só poderiam ter
sido colhidas em Jerusalém na época da
Crucifixão

Mais modernos testes concluem que o
Santo Sudário é do tempo de Jesus
Cristo

Cientistas querem teste sério de carbono
14

Sobre o contestado teste do carbono 14

Novos livros confirmam a impropriedade
dos testes de Carbono 14

O Homem do Sudário, exposição em
cidades brasileiras

A altura do Redentor segundo o Santo
Sudário

Decifrado no Santo Sudário o certificado
do enterro de Jesus

Arquivo do blog

▼  2022 (23)
▼  Setembro (2)

Uma mensagem para nosso
milênio, enviada há 176 anos

Pe. Reus: guerra do inferno contra a
boa Missa e o...

▶  Agosto (2)

▶  Julho (2)

▶  Maio (4)

▶  Abril (2)

▶  Março (6)

▶  Fevereiro (3)

▶  Janeiro (2)

▶  2021 (12)

▶  2020 (35)

▶  2019 (41)

▶  2018 (19)

▶  2017 (24)

▶  2016 (27)

▶  2015 (6)

▶  2014 (4)

▶  2013 (4)

▶  2012 (13)

▶  2011 (14)

▶  2010 (11)

▶  2009 (3)

▶  2008 (2)

▶  2007 (3)
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Imagens intactas nas catástrofes

Nossa Senhora nem treme com carro bomba: é o futuro da
América do Sul e do mundo?

Nossa Senhora Aparecida sai indene da trituração: sinal do
que está vindo?

Nossa Senhora das Graças intacta em explosão de Beirute

Milagres do terço nos incêndios da Califórnia

Virgem Milagrosa inabalável no pior furacão de arquipélago
colombiano

O manto protetor de Nossa Senhora salvou a imagem do
vandalismo sacrí lego, em Gravatá -  PE

Em Ribeirão Bonito, SP, o fogo parou sozinho antes de tocar
em Nossa Senhora Aparecida

Dracena: fogo avança pela vegetação, mas cessa ao chegar
perto de imagem de Nossa Senhora e da cruz franciscana

Milagre em Petrópolis? Frágil  imagem de Nossa Senhora das
Graças resistiu à enxurrada devastadora

Brasil:  duas imagens de Nossa Senhora f icam intocadas por
voraz incêndio

Imagem de Nossa Senhora Aparecida sai intacta das cinzas

O furacão Harvey e uma série de tornados devastam o Texas,
mas nada podem contra Nossa Senhora

Imagens católicas milagrosamente poupadas pelas
tempestades nos EUA

Imagens de Nossa Senhora de Lourdes, da Luz e do Sagrado
Coração de Jesus admiravelmente salvas nas Fil ipinas

Imagens de Nossa Senhora jogadas no rio Mekong pelos
comunistas e recuperadas milagrosamente no Camboja

Nossa Senhora de Lourdes intocada por incêndio numa base
militar

Mais imagens de Nossa Senhora saem indenes de
calamidades. Um aviso e um conforto

Milagres de Nossa Senhora e do Santíssimo Sacramento no
terremoto do Equador em 2016

Imagem de Nossa Senhora de Lourdes jogada no rio pelos
comunistas reaparece maravilhosamente no Camboja

Miraculosa imagem de Nosso Senhor Crucificado sai i lesa de
terremoto no Peru

Rosário salva pescadores portugueses

Escudo do Coração de Jesus salva soldado espanhol atingido
pelos tal ibãs no Afeganistão

Nepal: católicos salvos do terremoto por estarem na igreja

Em meio à tragédia, a cruz incólume de Joplin simboliza o
triunfo vindouro da Fé

“Cara e coroa” religioso do terremoto da Itál ia,  2016

Cheia excepcional volta a inundar a Gruta de Lourdes. Nossa
Senhora não estará implorando algo de nós? do Brasil?

Enchente não atinge imagem da Gruta, águas descem e
começa a recuperação

O fogo calcinou tudo, 
mas o Sagrado Coração de Jesus ficou em pé

Por que Deus salva imagens, mas permite que a obra dos
homens em volta seja arrasada?

O fogo devora, o teto desaba, e Cristo reina sobre os
elementos descontrolados!

Portentos silenciados durante o maior tsunami conhecido
pelos homens!

Em Núrsia: bombeiros t iram das ruínas imagem íntegra de
São Bento

Califórnia: muitas imagens católicas i lesas nos incêndios
florestais

Milagre eucarístico? 40 hóstias intactas na igreja destruída
por terremoto há ano e meio

Estampa do “Senhor dos Milagres” intacta após 10 dias sob a
água

Fogo devora carro, mas Teca para a Eucaristia f ica intacta em
Franca - SP

Hiroshima: padres salvos da bomba atômica por Nossa
Senhora de Fátima

Aviso de santo fundador salvou franciscanos da bomba
atômica em Nagasaki

Três imagens escapam à destruição pelos pagãos em 1614

Santa Hildegarda profetisa da Revolução
e da Contra-Revolução

Santa Hildegarda previu que viria a Revolução e a
Contra-Revolução

Profetizou uma revolta universal na Igreja e na
sociedade

Profetizou a vinda do Anticristo como resultado de uma
revolta universal na Igreja e na sociedade

Santa Hildegarda: orgulho e sensualidade serão os
motores da revolta universal contra a Igreja.
Semelhanças com a hora presente

Santa Hildegarda de Bingen e La Salette: profecias que
explicam o momento atual da Igreja

Beata Isabel Canori Mora

Vítima expiatória pelo Papado

Décadas antes de La Salette,  Deus anunciava grandes
castigos

Deus revela a extensão atingida pelo pecado

Antevisões dos castigos vaticinados em La Salette e Fátima
Triunfo e honra da Igreja, como previsto em La Salette

O grande mal na Igreja. Sacrif ício da Beata Isabel Canori Mora
pelo Papado

Misteriosos erros que envenenam os homens

Conspiração na Igreja e seu castigo

Corrupção na sociedade e na Igreja

O “sinédrio” que conspira dentro da Igreja

Cólera divina face ao “complô” dentro da Igreja

Atrair a misericórdia divina sobre a Igreja

Visão da restauração da Igreja

Sacrif ício para evitar que o Papado fosse banido de Roma

Prêmio e promessa da vitória f inal da Igreja

Poder concedido por Deus sobre os inimigos do Papado

A futura restauração da Igreja e os Apóstolos dos Últimos
Tempos

COSTUMES DO NATAL

Árvore de Natal, árvore de Cristo!

A primeira Árvore de Natal surgiu pelas santas
machadadas de São Bonifácio

Árvore de Natal: uma tradição requintada por Santos
e reis católicos

O Pinheiro natalino, tradição católica medieval

A origem das maravilhosas bolas de Natal

São Francisco de Assis iniciou o costume de fazer
presépios vivos no Natal

O Presépio católico e a graça de Natalx

A saudade dos presépios cheios de unção católica

Como nasceu o Panettone: sorriso da alma católica
medieval

A multiforme inspiração do Espírito Santo nos
panettones de Natal

La “bûche de Noël” na França

O “Bolo dos Reis”

Origens e significados da Missa do Galo

O mundo maravilhoso das feiras de Natal, lampejo
do Céu

A Coroa do Advento, símbolo do próximo nascimento
de Jesus

Primeiro Papai Noel em São Luís do Maranhão quase
foi morto com trabucos

Quem foi São Nicolau, o bispo dos presentes
maravilhosos?

São Nicolau padroeiro dos navegantes, inimigo do
diabo e da idolatria

São Nicolau: bispo inflexível, obteve o impossível
com seus presentes milagrosos

Quem foram os Reis Magos?

Reis Magos e pastores: santa harmonia social aos
pés do Menino-Deus

25 de dezembro é bem o dia em que Jesus nasceu

Assim nasceu a canção "Noite Feliz"

Dado essencial: houve o fenômeno astronômico
denominado “estrela de Belém”

Astrônomo defende com computador 
a existência da estrela de Belém

Lógica e ternura aliadas na comemoração do Natal

“Os 12 dias de Natal”: canção-catecismo dos
católicos perseguidos

A impregnação das alegrias de Natal

O Anjo apontando para o lugar onde Jesus nasceu
reaparece em Belém

Mais sobre a ‘Missa do Galo’

Significado do bói e do asno no Presépio de Natal

Saudade do imperador perfuma o Natal na capital de
Carlos Magno

Natal de Colônia degusta gastronomia carolíngia,
simples e abundante

A capital financeira da Europa reverencia Carlos
Magno no Natal

O presépio de Natal num castelo da França

O Espírito Santo canta o Natal pela voz da Igreja
Católica

O Natal no país dos Reis Magos, hoje

No âmago das cancões de Natal perfeitas: fé,
coragem, ternura

Criança recém-nascida, mas Rei de toda majestade e
de toda glória

A Sagrada Família na noite de Natal: quanta pobreza,
e quanta glória!

O Pe Leonel Franca nasceu em 7-1-1893, em São
Gabriel, RS.

Ingressou na Companhia de Jesus em 12-11-1908. 
Em 1912 foi estudar f i losofia na Universidade

Gregoriana, Roma,
onde recebeu o título de Doutor em Teologia (1924). 

Durante sua estadia na Cidade Eterna
publicou “A Igreja, a Reforma e a Civi l ização” (1923). 

Em 1928, fundou a Universidade Catól ica de Rio de
Janeiro,

da qual foi Reitor magníf ico durante oito anos. 
Rendeu sua alma a Deus em 3-9-1948.

Lutero e o protestantismo evangélico
denunciados pelo Pe. Leonel Franca S.J.

Toda a verdade sobre o protestantismo evangélico 

Lutero: golpe contra a vontade

O porco no chiqueiro: ideal moral de Lutero!

A contestação protestante demolindo as verdades
consoladoras

A recusa da confissão, do perdão e da Eucarist ia

Negação do valor das boas obras

Emancipação de todo vínculo moral

Deturpando os Evangelhos

Corrupção dos costumes

Lutero: o “berço do puro Evangelho” virou “foco de
abominável corrupção”

Muskulus: “não é possível piorar”

A obra-prima do fanatismo

Degeneração do casamento e desprezo da mulher

Da ‘segunda união’ ao ‘amor l ivre’ pelo divórcio e a
poligamia

Extinguindo a santidade do matrimônio com a pastoral
‘misericordiosa’ de Lutero

O ‘reino do Evangelho’ vira ‘ império da embriaguez e de
todos os vícios’

Desaparição do amor e do respeito ao pobre

ANEXOS:

Profissão de fé de São Pedro Canísio S.J.: “abomino
Lutero, detesto Calvino, amaldiçoo todos os

hereges”

Plinio Corrêa de Oliveira

Lutero: não e não

Lutero pensa que é divino

IMAGENS INTACTAS NAS CATÁSTROFES

Santa Hildegarda, profetisa da Revolução e da Contra-
Revolução

Beata Isabel Canori Mora

Costumes católicos do Natal

Lutero e o protestantismo evangélico denunciados pelo Pe.
Leonel Franca S.J.

MILAGRES EUCARÍSTICOS

Enchente cobre o sacrário, mas hóstias saem secas
e intactas em Minas Gerais

Ferrara: o divino Sangue jorrou da Hóstia

Jesus Sacramentado intacto em igreja incendiada

Hóstias consagradas em 1936 estão como ontem

São Jacinto e o milagre eucarístico de Legnice: para
médicos, hóstia é tecido humano

Milagre eucarístico de Alcalá de Henares, um
ensinamento para a humanidade pecadora

Milagres Eucarísticos de Buenos Aires deixam
cientistas sem ter o que dizer

Rosto de Jesus apareceu em hóstia consagrada

Fogo devora carro, mas Teca para a Eucaristia fica
intacta em Franca - SP

O milagre eucarístico de Sokólka: hóstia é tecido do
coração de uma pessoa em agonia!

Origem, história e significado da festa de Corpus
Christi

Corpus Christi: Fé combativa no Santíssimo
Sacramento

A festa de Corpus Christi para adorar o Santíssimo
Sacramento

Na festa de Corpus Christi, o hino “Ave Verum”
(“Salve, ó verdadeiro corpo”)

O Milagre Eucarístico de Turim (ano 1453)

O milagre eucarístico de Lanciano segundo o
cientista que comprovou sua autenticidade

O milagre eucarístico de Santarém

Corpus Christi e sua solene procissão em Toledo

São Tomás de Aquino e o hino Pange Lingua: “Canta
ó língua, o glorioso mistério do Corpo e do Sangue
precioso”

O milagre eucarístico de Avignon

Em Siena, um milagre eucarístico permanente

O milagre eucarístico de Bolsena

O prodígio eucarístico de Ettiswil (Suíça, 1447)

Milagre eucarístico? 40 hóstias intactas na igreja
destruída por terremoto em 2016

Peixes recuperaram as formas eucarísticas

Daroca: um milagre eucarístico na guerra contra os
islâmicos

Alatri: milagre da Hóstia Encarnada ratificou o
dogma da Transubstanciação

Milagre eucarístico de Cássia para padre relaxado
com o Santíssimo

A Adoração das Quarenta Horas

De joelhos, sozinho, na meia luz e no silêncio ante o
Santíssimo Sacramento

Rimini: onde a mula se ajoelhou ante a Eucaristia

Na véspera do drama Ele Se deu a nós

SANTA MARIA DE JESUS CRUCIFICADO OCD

Santa Maria de Jesus Crucificado O.C.D., recebe
avisos concordantes com La Salette 

Sinais místicos extraordinários

O dom de profecia

Visões sobre a França

Visões sobre o mundo

Visões sobre a Igreja e o clero

Visões sobre o Concílio Vaticano I e o Beato Papa Pio
IX

Sobre as guerras futuras e a restauração da França

Não está longe a restauração da Síria cristã hoje
martirizada

Deus revela a conversão da França em consonância
com La Salette 

A conjuração para aniquilar Roma e Paris

Papas, santos e doutores:

o que é o Islã, Maomé e o Corão?

São Tomás de Aquino: no islamismo acreditaram homens
animalizados, ignorantes da doutrina divina, que obrigaram
os outros pela violência das armas 

São João Bosco: Quem foi Maomé?

São João Bosco: O que ensinam o islamismo, Maomé e o
Corão?

Santo Afonso Maria de Ligório: O islamismo não pode ser
verdadeiro

São Francisco Xavier: peste grosseira e escravizadora que
vive na ignorância de seus dogmas

São João Damasceno, Doutor da Igreja: Maomé, falso profeta,
excogitou nova heresia eriçada de coisas ridículas

São Francisco de Assis: é de acordo com a Justiça combater
os muçulmanos

Santa Teresinha do Menino Jesus: “Com que alegria teria
partido para combater os hereges nas Cruzadas”

Abismais incompatibil idades entre Maomé e Jesus

Papa São Gregório VII ,  alma inspiradora das Cruzadas

Bem-aventurado Papa Urbano I I :  Sermão da Cruzada,
Clermont-Ferrand, 27.11.1095 (versão mais completa)

Papa Pascoal I I  comemora a conquista de Jerusalém e exorta
a reforçar a Cruzada

Beato Eugênio I I I  Papa: Convocação da I I  Cruzada - Bula
“Quantum predecessores”

Papa Gregório VII I :  “A misericórdia celeste pode trocar os
dias da vitória muçulmana em dias de humilhação”

Papa São Pio V: cartas incitando os Reis católicos a combater
contra os muçulmanos

Papa Bento XIV: “muçulmanos, os piores entre os celerados”

TODAS AS APARIÇÕES DE LOURDES

1ª aparição. Nossa Senhora aparece na Gruta

2ª aparição. Santa Bernadette quer tirar a dúvida.

3ª aparição. Nossa Senhora fala pela primeira vez.

4ª aparição. Início da "quinzena".

5ª aparição. Nossa Senhora dá uma oração especial para
Santa Bernadette.

6ª aparição: Nossa Senhora pede rezar pelos pecadores.

7ª aparição: Nossa Senhora dá três segredos.

8ª aparição: “Penitência, penitência, penitência!” 

9ª aparição: Nossa Senhora manda se lavar na fonte e
comer grama. 

10ª aparição: Santa Bernadette manda os presentes
imitarem seus atos de piedade.

11ª aparição: os presentes voltam a imitar os atos de
piedade da santa.

12ª aparição: única assistida por um sacerdote. 

13ª aparição: Nossa Senhora pede uma capela e a
procissão.

14ª aparição: pároco zomba dos pedidos.

15ª aparição: última da "quinzena".

16ª aparição. "Eu sou a Imaculada Conceição".

17ª aparição. O “milagre do círio”.

18ª e última aparição.

MAIS SOBRE LOURDES 

Venerável Pe. Bartolomeu HOLZHAUSER

La Salette e o Apocalipse: comparação entre o Segredo e
a interpretação do venerável Pe.Holzhauser

Signif icado das sete igrejas do Apocalipse

A sétima idade da Igreja, o Anticristo e o Fim do Mundo

O Grande Monarca e o Grande Concíl io

Glorif icação da Igreja antes do Fim do Mundo

Sobre a segunda vinda de Cristo

O enigma da mulher coroada de estrelas

A descrição de todas as abominações

Decadência do crist ianismo oriental e missão
providencial da Cristandade ocidental

Sobre a guerra que o demônio fez e que ainda vai fazer

A besta ferida de morte e a besta do mar: signif icados

A adoração da besta, a dor e a grandeza do mártires

O falso profeta antipapa e o Anticristo

O caráter da besta e o 666

Grandes milagres contra o Anticristo

A queda de Babilônia

O reinado do Grande Monarca e do Grande Papa

Os anjos que mandam segar a terra

O lagar da ira de Deus

Lances f inais da História

VIA SACRA

1ª Estação: Jesus é condenado à morte

2ª Estação: Jesus carrega a cruz às costas

3ª Estação: Jesus cai pela primeira vez

4ª Estação: Jesus encontra a sua Mãe

5ª Estação: Simão Cirineu ajuda a Jesus

6ª Estação: A Verônica limpa o rosto de Jesus

7ª Estação: Jesus cai pela segunda vez

8ª Estação: Jesus encontra as mulheres de
Jerusalém

9ª Estação: Terceira queda de Jesus

10ª Estação: Jesus é despojado de suas vestes

11ª Estação: Jesus é pregado na cruz

12ª Estação: Jesus morre na cruz

13ª Estação: Jesus morto nos braços de sua Mãe

14ª Estação: Jesus é enterrado

Milagres Eucarísticos

A Santa Palestina

O Islã, parte do corpo místico do Anticristo?

TODAS AS 18 APARIÇÕES DE LOURDES

Venerável Pe. Bartolomeu Holzhauser

VIA SACRA

O corpo incorrupto de Santa Bernadette

Marcadores

2012 (5)

Ação Católica (6)

adoração (1)

África (1)

agenda LGBT (1)

Akita (10)

Alba (4)

Sœur Marie des Vallées

e a troca de vontades com Deus

Sœur Marie des Vallées e a troca da vontade com
Deus 

Sœur Marie des Vallées e a feitiçaria incubada no
“Século das Luzes” 

Sociedade secreta de feiticeiros se volta contra Sœur
Marie des Vallées

Deus promete os Apóstolos dos Últimos Tempos e um
dilúvio do Espírito Santo

Marie des Vallées no cerne de uma rede de santos

Sœur Marie des Vallées, “o caso dos venenos” e o
drama de Luís XIV

A mensagem do Sagrado Coração de Jesus e o SIM
real que poderia ter mudado a História

A via de Marie des Vallées, esperança para o mundo
em desvario

Sœur Marie obteve a promessa dos Apóstolos do
Últimos Tempos

A “grande tribulação” que purificará o mundo

Sœur Marie e a conversão universal vindoura

Sœur Marie sobre o estado da Igreja

A troca de vontades vivida por Sœur Marie des
Vallées

A troca de vontades em Sœur Marie: um trabalho do
Espírito Santo

Conselhos finais de Sœur Marie a São João Eudes

Imperatriz grandiosa e misteriosa das
Américas

Mistérios cientificamente comparáveis aos do Santo
Sudário

Mistérios do tecido e linguagem simbólica da
imagem

Surpresas nos olhos e no manto de Nossa Senhora

O inimaginável no olhar da Virgem

Incorruptibilidade do manto: a ciência não tem
explicações

São Juan Diego, vidente de Guadalupe, foi príncipe
de sangue real?

Nossa Senhora de Guadalupe e São Juan Diego:
diálogo de rainha com cortesão

Cultos originários indígenas sacrificavam crianças a
deuses da Terra

Pirâmides macabras no México e o juízo bíblico dos
deuses pagãos: “são demônios”

VÍDEOS DO SANTO SUDÁRIO

O Manto Sagrado (português)

Investigação com tecnologias atômicas: é
indubitável a autenticidade

Especialistas falam na TV 

O Santo Sepulcro aberto após séculos para
exame científico

Mistérios que estão para ser resolvidos
(espanhol)

Primeiras descobertas em português e, embaixo,
em inglês.

Um mistério não explicado pela Ciência

Tridimensionalidade do Santo Sudário

Reconstrução do corpo de Cristo segundo o
Sudário

Professor da Universidade de Turim responde na
TV2000 (italiano)

Reprodução tridimensional em Bologna(italiano)

Restos do certificado de óbito no Santo Sudário
(italiano e espanhol)

Barrie Schwortz mudou de opinião em favor da
autenticidade

Barrie Schwortz conta sua história para a EWTN

Barrie Schwortz é judeu, mas está certo que o
Santo Sudário e a imagem do Deus Invisível

Professora Emmanuela Marinelli fala:

O verdadeiro rosto de Jesus

O Santo Sudário e o Véu da Verônica:
superposição digital surpreendente

O Véu da Verônica

Santo Sudário: história e "descoberta"
fotográfica

O objeto mais estudado na História

Impressionante acúmulo de provas

Novas provas

O verdadeiro rosto de Jesus (em italiano)

Santo Sudário na catedral de Turim - 2010

As flores do Santo Sudário

Dr. Marco Fasol: "O Sudário é verdadeiro?"
(italiano)

Polêmica sobre a autenticidade

O Santo Sudário em altíssima resolução 

Como foi salvo o Santo Sudário no incêndio de
1997

Bombeiro conta como foi salvo o Santo Sudário
(italiano)

Santo Sudário: novas evidências (espanhol)

Novas e surpreendentes explicações (inglês)

Pintora de murais mostra como o Santo Sudário
não pode ter sido pintado (inglês)

Os templários e o Santo Sudário (espanhol)

Reconstruído o corpo envolto pelo Santo Sudário

Reconstruído o corpo

A reconstrução segundo o Santo Sudário

O corpo do Homem do Sudário

A imagem exata de Jesus em 3-D

Documentário vaticano

Reconstrução tridimensional segundo o escultor
que a fez (italiano)

Reconstrução tridimensional do escultor Miñarro
(espanhol)

Reconstrução tridimensional do escultor Miñarro
(espanhol)

Dr Peter Soons: como mudou sua vida

Santo Sudário em 3D (sem som)

O Dr. John Jackson e sua mulher entrevistados
pela EWTN (inglês)

Imagem de um homem vivo que está se
levantando (italiano)

Signos de vida no Santo Sudário (espanhol)

Um homem vivo que está se levantando (francês)

«Uma pessoa viva»(espanhol)

Nossa Senhora destrói o pacto
que o monge Teófi lo

t inha assinado com o demônio

O EXORCISMO: exorcistas explicam e
aconselham

Seleção de vídeos

Mons. Athanasius Schneider: o diabo existe e os impenitentes
acabam no inferno (legendado em português)

O Retorno dos Exorcistas (Legendado em português)
Documentário Completo. Testemunho de diversos exorcistas

Exorcista Padre Gabriele faz revelações surpreendentes sobre
as Aparições de Fátima (legendado em português)

O Exorcista do Vaticano: Pe. Gabriele Amorth ( legendado em
português)

Sobre o exorcismo hoje, fala Mons. Rubens Miraglia Zani,
pároco de Nossa Senhora do Líbano, Baurú-SP

O Pe. Duarte Sousa Lara, exorcista da diocese de Lamego
(Portugal) explica o que é o exorcismo e responde perguntas
a respeito

Os Rituais do Exorcismo explicados por exorcistas do
Vaticano (Legendado em português)

Visão do inferno segundo São João Bosco (legendado em
português)

O Inferno, segundo a Beata Josefa Menéndez (legendado em
português)

Mons. Andrea Gemma, bispo emérito de Isernia-Venafro, fala
sobre o exorcismo (em ital iano)

Mons. Andrea Gemma: f icai longe como do fogo do
espirit ismo, jogos supersticiosos, ocultismo e outras práticas
modernos de Satanás (em ital iano)

O Pe. Gabriele Amorth, exorcista da diocese de Roma, explica
quem é o diabo e como age (em ital iano).  Vídeo em duas
partes

O Pe. Gabriele Amorth, presidente emérito da Associação
Internacional dos Exorcistas: Satanás é uma pessoa que reina
no inferno e quer destruir a obra de Deus e perder os homens
(em ital iano)

Pe. Gabriele Amorth: poucos santos t iveram que lutar tanto
"corpo a corpo" contra o diabo como o Padre Pio (em
italiano)

Pe. Gabriele Amorth: como age Lúcifer no mundo (em ital iano
e espanhol)

Pe. Amorth, exorcista de Roma: como rezar contra o demônio
(dublado em espanhol)

Pe. Amorth, mostra como se faz o exorcismo. Esse só pode
ser feito pelo sacerdote autorizado pelo bispo usando o
Ritual Romano

«O demônio gosta de possuir os homens que ocupam cargos
polít icos»

O Pe. Francesco Bamonte, exorcista, exemplif ica como age o
demônio com suas vít imas (em ital iano)

Santa Faustina viu o inferno e deixou escrito o que observou
(em ital iano)

PURGATÓRIO: entrevista ao pároco do Sagrado Coração de
Jesus do Sufrágio, Roma (em ital iano)

O Purgatório e seu Museu em Roma (legendado em português)

Cineasta que fez f i lme sensacionalista leva surpresa com
exorcismos reais do Pe.Amorth ( legendado em português)

Os sacerdotes podem ficar possessos: explica el exorcista
mexicano Fray Leobardo Heredia Olivo, O.F.I . ,  da
arquidiocese de Guadalajara (em espanhol)

Por que Deus permite a possessão? (Pe. Duarte Sousa Lara)

Pe. Gabriele Amorth (R.I .P.) ,  exorcista da diocese de Roma,
verdades para o I I I  milênio (em ital iano)

Pe. Cesare Truqui,  exorcista da diocese di Coira (Suíça): na
Itál ia 500.000 casos atribuídos (em ital iano)

Pe. Gabriele Amorth (1925 - 2016),  exorcista da diocese de
Roma, sobre as Aparições de Fátima (legendado em
português)

Entrevista ao exorcista Pe. José Antonio Fortea (em
espanhol)

O ANTICRISTO

Epístola de São Paulo comentada por
Santo Tomás de Aquino

Quando virá o Anticristo? 

O Anticristo e a apostasia geral

O Anticristo se sentará no trono do templo de Deus

O Anticristo e a conjuração dos maus cristãos

Como morrerá o Anticristo

O Anticristo fará milagres falsos e seduzirá com
virtude fingida

Como reconhecer o Anticristo, suas seduções e
enganos

Para não cair nos ardis do Anticristo

Sœur Marie des Vallées e a troca de vontades com Deus

Nossa Senhora de Guadalupe

Vídeos sobre o Santo Sudário

EXORCISMO e exorcistas

O Anticristo. Epístola de São Paulo comentada por S.Tomás
de Aquino

 

Assistir no

Corpo incorrupto de Santa Bernadette
Compartilh…
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