01-Mensagem - Para ler e meditar nos dias: 28, 29, 30 e 01 Nov./Dezembro

AMAI AS CRIANÇAS
Educai segundo as leis Sagradas. Educai sob Meu manto...
Fonte: https://missaosalvaialmas.com.br/?cat=192&id=3103
Porto Belo, 29 de maio de 1998 – 6,18 horas - Santo do dia: Santa Maria Madalena de Pazzi
“Paz!
Pais: amai vossas crianças. Se não aprenderdes com elas, a pureza não aprendereis a entrar no reino dos
Céus! De fato, o Reino do Pai é feito de crianças: Inocência, pureza, confiança, fé, amor, alegria...
Se não vos tornardes crianças, não sois dignos do Céu. Educai segundo as leis Sagradas. Educai sob
Meu manto: Elas são a imagem do Reino que há de vir. Dialogai pais, com vossos filhos. Reuni-vos
com eles, escutai-os, dançai com eles, cantai, acompanhai-os até nas mais pequenas coisas, mesmo as
mais insignificantes. Um coração infantil, envolto em alegria, derrama alegria aos arredores e transmite
a paz. A inocência da criança faz derrubar corações de pedra!
Tende tempo para as crianças: Acompanhai-as em tudo, escutai-as e aprendei com elas o grande segredo
do Amor. Vós, pais, sois responsáveis pelas almas de vossas crianças. Não deixai perderem-se estes
tesouros! Desligai a TV e escutai as crianças. Jamais as repreendais por atrapalharem vosso lazer. Elas
são o vosso lazer! O Reino dos Céus é dos pequeninos... Através deles podereis, vós, pais, merecerem o
paraíso.
Hoje, quero que as crianças rezem a Ladainha aos Meus pés, pois formarão uma rosa perfumada, cujo
odor se elevará aos Céus, em troca de Graças abundantes para seus pais, principalmente aos que
realmente as educam nos caminhos do Pai. Pais, mandai vossos filhos para o Céu.
Meu pequeno Tarcísio, continuai vosso trabalho. O Pai, atento a tudo se comove com vossa disposição!
Sereis grande porque grandes serão as Graças que recebereis! Amém?
O Reino do Pai está aí...
Cláudio Heckert - Confidente Católico de Nossa Senhora - Porto Belo - SC
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++

02- Mensagem - Para ler e meditar nos dias: 02, 03, 04 e 05 Dezembro

Sim! Jovens e crianças correm riscos...
Fonte: https://missaosalvaialmas.com.br/?cat=32&id=446

Paz!
Filhinhos amados: há anos atrás, falei em vossa cidade que seus jovens e crianças se dirigiam
vertiginosamente aos caminhos do inferno...
E este é o caminho que o mundo oferece: o caminho dos males, dos erros, da ganância, da disputa de
poder... Os caminhos forjados pelos demônios...
Sim! Jovens e crianças correm riscos...
Mas há esperança: rezar em família! Não há outro argumento: a oração em família salvará os jovens. Os
pais que rezam, salvam seus filhos!
Mas é preciso que os pais se unam em oração. Que peçam a mesma graça: a conversão de seus filhos!
Deus os escutará e seus filhos então, darão grandes alegrias!
Mas rezai também por tantos outros jovens e crianças que estão esquecidos nas orações, de quem quer
que seja! Há pais e mães que se afastaram e vivem afastados de Deus e nem se importam com seus
filhos.
O mundo não mudará se os jovens não mudarem; os jovens não mudarão se os pais não rezarem por
eles!
Rezai então, filhinhos amados, pelos jovens e crianças! Rezar pelo futuro deste mundo! Rezai pelo
mundo que vem... Deus precisa abraçar todos os jovens... Deus quer abraçá-los! Amém!
E isto vos dará muitas alegrias... e no Reino de Deus!
Muito obrigada aos filhinhos de Florianópolis. Muito obrigada a todos vós por estes momentos de
reflexão. Amém
Vos abençôo e a todos os que aqui desejariam estar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém!
Maria, Mãe do Universo!

03-Mensagem - Para ler e meditar nos dias: 06, 07 08 e 09 Dezembro

Cuidai de minhas crianças
As crianças são um pouco do Céu.
Fonte: https://missaosalvaialmas.com.br/?cat=36&id=613

“Paz!”
Filhinhos amados: Muito obrigada!
Já sabeis: Graças incontáveis e em abundancia serão derramadas sobre vós e sobre vossos
filhos.
Eu gostaria de vos pedir neste momento a todos vós, a todos os que de outros lugares
acompanham este encontro, a todos os que fazem parte deste Movimento, que olheis mais de perto para
as crianças: que as olheis e as abençoeis!
O inimigo avança sem piedade sobre elas em todos os lugares do mundo. Com efeito, o inimigo
sabe que as crianças fazem parte do Céu!
Sim! As crianças são um pouco do Céu!
Ora, o Céu é intocável para o inimigo, e por isso ele – o inimigo – alcança as crianças tentando
assim, ferir o Céu.
As crianças estão sob os vossos cuidados e Deus as confia a vós para que sejam amadas e
protegidas.
Cada vez que abordardes uma criança, estareis abordando o Céu!
De fato: muitos são os que maltratam os filhos surrando-os ou repreendendo-os com palavras
de baixo calão, humilhando-os, machucando-os, fazendo com que, em muitos casos, se desvirtuam e
percam o sentido correto da vida.
Crianças que em tenra idade, substituem em seu falar, palavras perniciosas, ao invés do nome
de Deus ou Ave Maria.
De fato, milhares aprendem em seu próprio lar palavrões e jamais aprendem a rezar!
Isto custa caro! E Deus cobrará caro!
Milhares de adultos, pais, educadores, serão acorrentados para sempre!
Ai dos que fizerem perder-se um pequenino!
Filhinhos amados: cuidai muito das crianças, com amor, com caridade, fazendo-as conhecer os
caminhos de Deus e Seu amor por elas. O Pai vos diz:
“Cuidai muito de minhas crianças! Não vos atrevais a deturpá-las! São minhas crianças.
Amém!”
Então filhinhos, mostrai às crianças o amor e dai a elas de presente o Céu e assim tereis
garantido também para vós o Céu! Amém!
Consagrai-as a Mim! Consagrai-as a Deus!
Muito obrigada. Obrigada a todos os que neste momento acompanham esta Missão. Muito
obrigada a todos do Salvai Almas.
Eu vos amo demais.
Eu vos abençôo e a toda vossa casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
“Maria, Mãe do Universo!”
(O Cenáculo foi dedicado à Nossa Senhora, mas Ela quis se reportar às crianças para
homenageá-las pelo seu dia: 12 de Outubro)
Porto Belo (SC), 10 de outubro de 2.009
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

04-Mensagem - Para ler e meditar nos dias: 10, 11, 12 e 13 Dezembro

Sejais crianças
O Reino dos Céus é dos pequenos.
Fonte: https://missaosalvaialmas.com.br/?cat=36&id=632

“Paz!”
Filhinhos amados: Muito Obrigada!
Hoje queria vos pedir para que observeis as crianças.
Todas as crianças!
E que aprendais com elas o amor, a inocência, a simplicidade.
Deveis reaprender o que fostes um dia: Criança!
Sabeis que Eu amo muito mais as crianças e aqueles que possuem
Coração Criança!
Sejais então crianças, como fosteis um dia!
E, para elas, mostrai os caminhos que devem seguir afim de que
continuem crianças.
O Reino dos Céus é dos pequenos... Sejais então, pequenos para
que o Reino possa vir sobre vós.
E Ele vem!
Mas suas portas só se abrirão às crianças... Àqueles que realmente
se deixam conduzir com inteira confiança em Deus!
O Novo Reino está às portas!
Abri os vossos corações e dai largas ao amor! Amém!
Eu vos amo tanto!
E vos abençoo com as bênçãos do Pai, repletas de graças... Graças
em abundância para vós e vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
“Maria, Mãe do Universo!”
Porto Belo, 10 de junho de 2.009
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

05-Mensagem - Para ler e meditar nos dias: 14, 15, 16 e 17 Dezembro

Rezai sempre pelas crianças
Rezai de modo especial pelos jovens e crianças
Fonte: https://missaosalvaialmas.com.br/?cat=71&id=993

“Paz!”
Amados Filhinhos: Muito obrigada!
Obrigada a todos vós aqui presentes e a todos que, neste momento, participam deste encontro
de amor e fé.
Muito obrigada!
Desejo-vos pedir mais uma vez que rezeis por vossos filhos e que rezeis sempre em família; que
rezeis de maneira especial pelos jovens e crianças.
Todas as crianças – como já sabeis – recebem Dons! Muitos Dons. Conversam com seus Anjos,
conversam com Jesus e Comigo.
Deveis prestar atenção às crianças e animá-las a continuar neste caminho do colóquios com
Deus.
O mundo certamente fará diferente: ensinará outros caminhos, ou ainda, ensinará os caminhos
dos erros, da perdição, da falta de amor, do egoísmo, do ateísmo... Mas vós, que já tendes o
conhecimento do amor de Deus, deveis ensinar o bom caminho.
Se deixais por conta do mundo, ele destruirá vossos filhos retirando-os da estrada verdadeira e
separando-os de Deus!
Observai e dialogai com as vossas crianças: o mundo as quer, o inimigo as quer...
E, tenho convicção absoluta, de que vós as quereis ainda mais, pois tendes em vossos corações,
o amor verdadeiro!
E o amor verdadeiro deseja o melhor: Deseja o Céu!
Sim, Filhinhos, o Céu é melhor!
Rezai e ficai alerta. Acompanhai vossos filhos, não os ensinando com rancor, mas orientando-os
com amor. Amém?
O amor os fará conhecer e amar os caminhos de Deus!
Lembrai-vos de que todo o Céu conta convosco, e que, desde o Céu, tendes milhões de filhos que
rezam por vós com amor! Amém!
Muito obrigada!
Cuidai muito dos pequeninos e Eu cuidarei de vós!
Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
”Maria, Mãe do Universo!”
Em seguida:
“Filhinho João: *
Escutei a tua voz! Chorei! Amém! Muito obrigada! Eu te amo tanto!
“Maria, Mãe do Universo!”
* João: Nossa Senhora se refere ao Sr. João Cremasco, da Rádio Nova Onda, de Nova Venécia,
que conduz programas em Louvor a Ela...
FOTOS: Clicar no Link GALERIA DE FOTOS, na página inicial.
Aracruz (ES), 18 de junho de 2010
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

06-Mensagem - Para ler e meditar nos dias: 18, 19, 20 e 21 Dezembro

Rezai com vossas crianças
Os pais e educadores serão cobrados por Deus
Fonte: https://missaosalvaialmas.com.br/?cat=71&id=1041

“Paz!”
Muito obrigada, Filhinhos tão amados! Eu vos amo tanto!
Hoje gostaria de vos pedir novamente que cuideis muito de vossas crianças,
formando-as sempre nos caminhos da perfeição e do amor a Deus!
Os caminhos, na verdade, se encurtam, e como já sabeis, o vosso Reino não é
aqui, e Deus cobrará caro dos pais e ou educadores relapsos.
Cobrará caro dos que acobertam ou até incentivam, nas crianças, palavras
desonestas, de baixo teor cristão ou até de nenhum teor cristão...
Tais educadores responderão com a repulsa e a rebeldia destas crianças
quando elas crescerem... Além de serem, os pais e educadores, drasticamente
interrogados, julgados e cobrados por parte do Pai Eterno!
Rezai com vossas crianças.
Ensinai-as a praticar e a proclamar palavras de amor: do amor de Deus, e
recebereis a recompensa de crianças felizes e de filhos que vos amarão e vos
respeitarão para sempre!
Serão verdadeiros construtores da Paz e do Novo Reino!
Reino Novo, feito de crianças! Amém!
Muito obrigada por vosso amor.
Rezai também por Sua Santidade o Papa Bento XVI; rezai pelos Sacerdotes...
Rezai em família e Eu sempre rezarei por vós. Amém!
Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
“Maria, Mãe do Universo!”

Porto Belo (SC), 10 de outubro de 2010
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

07-Mensagem - Para ler e meditar nos dias: 22, 23, 24 e 25 Dezembro

Feliz Natal
Será um Natal feliz

Fonte: https://missaosalvaialmas.com.br/?cat=36&id=631
“Filhinhos Amados, Paz! Muita Paz!”
E um Feliz Natal!
Sim, tenho certeza: Será um Natal Feliz!
Hoje, vi brilhar no Céu, TODAS as luzes por causa de vosso amor!
Vi brilhar nos olhos do Pai, as luzes do Amor sem Fim!
Ah! Como Ele vos ama!
Filhinhos Amados, sabeis que sois importantes nesta caminhada: que estais ajudando o Pai a
reconstruir o mundo, e não só reconstruir, mas renovar... renovar completamente!
E haverá então, a paz tão sonhada!
Haverá então a Unidade, tão sonhada pelo Pai!
Percebeis então, filhinhos, que estais realmente escrevendo a Nova Historia e: Historia Feliz!
Peço-vos que não deveis ter medo do que vem, mas que vos alegreis com o que virá depois!
Deus só faz o melhor e isto está fazendo por vós! O melhor, e como o Pai diz:
“ O melhor! Como mereceis!”
Muito obrigada por vosso amor e por agradardes tanto ao Pai!
Hoje sim, estive em vossas casas: abençoei a todos e a tudo!
Esta bênção veio do Pai e se estenderá para sempre. Amém!
Vereis maravilhas!
E muitas graças acontecem e acontecerão em vossa caminhada!
Contai sempre Comigo, principalmente em vossos momentos de lutas: Eu sempre estarei ao
vosso lado e vencereis sempre! Amém!
Eu vos abençôo, me nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
“Maria, Mãe do Universo!”
Em seguida:
Filhinhos,
Senti-me muito feliz ao vos acompanhar pelas ruas, juntamente com vosso antepassados: todos
vos acompanharam com prazer e muito felizes! Sua felicidade é sem medida, por causa de vós! Amém!
Muitas surpresas acontecerão em vossa vida terrena! Mereceis!
Eu vos abençôo.
“Jesus!”
(Durante a caminhada pelas ruas, apesar do tempo estar cerrado para chuvas, as nuvens
permaneceram “imóveis” e o sol pintou lindamente o horizonte e todas as nuvens, até a chegada dos
caminhantes de volta à Capela! Jesus então diz:
“O Purgatório fica novamente vazio após nove dias de lotação e onze dias podeis diminuir
para a chegada do Novo Reino.
Porto Belo, SC, 12 de Dezembro de 2009
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

08-Mensagem - Para ler e meditar nos dias: 26, 27, 28 e 29 Dezembro

A Eucaristia e as crianças
A Catequese mal elaborada está afastando as crianças da Igreja.
Fonte: https://missaosalvaialmas.com.br/?cat=94&id=1379
Paz!

Muito obrigada amados filhinhos! Muito obrigada!
Foi muito feliz o dia de hoje.
Foram felizes as colocações dos temas, foi feliz a celebração da Santa Missa pelo Reverendíssimo Pe.
Ailton, a quem amo demais.
Enfim, tudo foi muito lindo e feliz!
Gostaria de vos pedir: Ensinai às crianças os caminhos da Eucaristia...
Vossas crianças já sabem quem Jesus? O que é a Eucaristia? Que Eucaristia é Jesus?
Que as espécies de pão e vinho, depois de consagradas, são Jesus?
Sabem o que é a consagração? O que é a Santa Missa?
Vejo com tristeza que nem todas as crianças estão aprendendo isto, e até infelizmente na catequese...
De fato, muitas terminam o tempo de catequese e não sabem quem é Jesus!
As catequeses mal elaboradas estão afastando as crianças da Igreja; em casa, nas famílias, também falta
a explicação, o ensino por parte dos pais, e assim, aos poucos a Igreja se esvazia...
Se, de fato, as crianças tivessem pleno conhecimento da presença de Jesus no meio delas, seriam
certamente, os melhores adoradores.
Quereriam certamente viver com Jesus, seriam como Jesus , brincariam de Jesus, e assim aprenderiam a
conversar com Jesus, e sua alegria, faria com que tivessem a firme vontade de levar ao conhecimento de
seus amiguinhos esta grande descoberta.
Caminhar com Jesus! Viver com Jesus.
Viver como Jesus, e certamente, os pais seriam mais amados, o mundo seria mais feliz, pois todos os
homens se amariam mais.
O mundo seria amor! Tudo isso por causa da Eucaristia!
Ensinai as crianças, e vereis maravilhas. Amém?
Muito obrigada!
Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Maria, mãe do Universo.

Porto Belo (SC) Escada do Céu – 13 de setembro de 2012.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

09-Mensagem - Para ler e meditar nos dias:30, 31, 01 e 02 Dez. /Janeiro

As crianças estão sofrendo
Estão sofrendo por falta de amor dos Pais
Fonte: https://missaosalvaialmas.com.br/?cat=110&id=1478

“Paz!”
Filhinhos tão amados: muito obrigada por vosso grande amor.
Aos Sacerdotes, ao Diácono, aos que vieram de longe e de perto, aos que estão
longe, à Rádio TV Auxiliadora, muito obrigada.
A todos vós aqui, muito obrigada.
Hoje, gostaria de vos pedir mais uma vez, para que rezeis contínua e
incessantemente pelas famílias: se desmoronam, se distanciam de Deus, não rezam.
Os filhos não conhecem mais os pais, as crianças sofrem, ainda que em casa, a
carência pela ausência dos pais.
As crianças estão sofrendo, filhinhos, por falta de amor dos pais.
Amai as vossas crianças. Ensinai a elas o sentido do verdadeiro amor. Ensinai a
elas o caminho do Céu.
Sois responsáveis e isto vos custará caro.
Contai Comigo, pois desejo vos ajudar, a fim de alegrar o Coração do Pai. Amém!
Desejo ver o Pai feliz; desejo ver as vossas crianças felizes; desejo vos ver felizes.
Contai Comigo.
Eu vos amo demais e vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém!
“Maria, Mãe do Universo!”

Porto Belo (SC), 19 de janeiro de 2013

10-Mensagem - Para ler e meditar nos dias: 03, 04, 05 e 06 Janeiro

As crianças atraem anjos
Fonte: https://missaosalvaialmas.com.br/?cat=3&id=150

“Obrigado, filhos amados!
Sei de vosso cansaço, de vossos dias de trabalhos, e sei que este
momento exige sacrifícios de vossa parte. Mas, por isto mesmo as almas
são resgatadas, pois se não houvesse orações com sacrifícios,
determinação e fé, jamais o Grande Purgatório seria libertado!
Havíamos orientado de que as crianças poderiam participar da Anistia...
Eu diria que: as crianças deveriam participar!
As crianças atraem anjos! Então, muitos anjos rezariam convosco e isto
tornaria o ambiente mais Divino, mais “leve”...
E porque elas atraem anjos? É o cuidado especial que Deus tem para
com elas, afim de que não se tornem “uma geração perversa e adúltera”,
como nos outros tempos!
De fato, mesmo que não consigam rezar com profundidade, ou mesmo
que não rezem todo o tempo, ou mesmo ainda que nada rezem, os anjos
fariam esta parte! E, além disso, as crianças aprenderiam a rezar, pois
seus subconscientes estariam tomados pelo Espírito Santo!
Portanto, trazei as crianças à oração! Elas são Divinas! Amém!
Hoje, por vossas orações pela Anistia do Amor, mais 100 almas (1)
deixam o Grande Purgatório! Muito obrigado! Eu vos abençôo!”

“Jesus!”

(1) O resultado é abrangente a TODOS os grupos.

