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Medalia Mântuirii (verso)

Proiectul acestei medalii s-a realizat exact după indicaţiile Mamei Noastre a Mântuirii, date Mariei Milostivirii Divine în mesajul
#849 primit pe 18 iulie 2013 la ora 19:14.
Inscripţia de pe medalie este în limba latină pentru că aceasta este o limbă universală.
Numisma Salutis = Medalia Mântuirii
Mater Salutis = Mama Mântuirii
Următorul citat este extras din mesajul #990 primit pe 09 decembrie 2013 la ora 16:46:
“El, anticristul, va vorbi multe limbi, dar nici un cuvânt în limba Latină nu va ieși de pe buzele lui.”
Pentru comenzi întrebați-ne pe pagina de contact.

Mesaje referitoare la Medalia Mânutirii
849. Mama Mântuirii: Medalia Salvării oferă darul convertirii
Joi, 18 iulie 2013 la ora 19:14
Copila Mea, doresc să se facă cunoscut că, de acum încolo, Mă veți numi după ultimul titlu, oferit mie de Fiul meu, pe Pământ.
În această Misiune Finală, voi ﬁ menționată, pentru totdeauna, ca ﬁind… citește tot
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861. Semnul bestiei va aduce cu el moartea – moartea suﬂetului și moartea printr-o boală îngrozitoare
Luni, 29 iulie 2013 la ora 11:23
Mult iubita Mea ﬁică, Numele Meu este mai rar menționat cu evlavie decât este strigat ca blasfemie împotriva lui Dumnezeu de
către cei care pretind că Mă reprezintă. Moartea Mea pe Cruce nu numai că va… citește tot
889. Mama Mântuirii: Când se va anunța, anticristul va declara că este un creștin devotat
Vineri, 23 august 2013 la ora 14:09
Copila mea, cât de tare vor suferi Creștinii pe măsură ce boala păcatului înghite lumea peste tot sub numeroase forme.
Acum se organizează o încercare de a șterge orice urmă a Creștinismului iar aceasta… citește tot
890. Dumnezeu Tatăl: Copii, mai este puțin timp până la măreața zi
Vineri, 23 august 2013 la ora 15:00
Mult iubita Mea ﬁică, în timp ce oamenii se străduiesc să găsească un sens în disperarea la care sunt martori, să
știți că toate aceste frământări trebuie să aibă loc înainte ca Eu să îi aduc pe toți… citește tot
914. Mama Mântuirii: Aceste medalii vor converti toate suﬂetele care sunt deschise față de milostivirea Fiului
Meu, Isus Cristos
Sâmbătă, 14 septembrie 2013 la ora 16:10
O, copila mea, așa cum L-am iubit pe Fiul meu, încă din clipa în care am privit frumosul Său Chip, la fel îi iubesc pe toți copiii
lui Dumnezeu, ca și cum ar ﬁ ai mei.
Eu sunt Mama lui Dumnezu, dar sunt… citește tot
1027. Mama Mântuirii: Această ultimă Medalie, pe care v-o aduc eu prin Milostivirea Lui Dumnezeu, va
atrage miliarde de suﬂete spre Viața Eternă
Luni, 20 ianuarie 2014 la ora 10:09
Draga Mea copilă, Dumnezeu dorește să salveze ﬁecare persoană în parte, de orice religie, ca și pe cei care
neagă Existența Sa și a Fiului Său, Isus Cristos. De aceea oamenii de orice vârstă, orice… citește tot
1043. Mama Mântuirii: Mulți vor crede că anticrist este un om sfânt
Vineri, 07 februarie 2014 la ora 15:50
Copila mea, dacă Fiul meu, Isus Cristos, ar trăi pe Pământ în acest timp, ar ﬁ omorât. Niciun oﬁcial al Bisericii
Sale nu L-ar accepta. El ar deveni un obiect al batjocurii, apoi ar ﬁ temut și într… citește tot
1057. Cutremurele vor ﬁ de o asemenea magnitudine încât vor ﬁ resimțite în mai multe țări în același timp
Joi, 20 februarie 2014 la ora 18:39
Mult iubita Mea ﬁică, când va veni timpul ca Eu să Mă fac cunoscut, la A Doua Mea Venire, lumea va ﬁ de
nerecunoscut, atât de mult se va ﬁ schimbat.
Viteza cu care va cădea omenirea în adâncimile… citește tot
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1086. Maica Mântuirii: Cereți-mi mie, iubita voastră Mamă, să vă dau puterea de a merge înainte și de a
proteja Misiunea de Mântuire
Marți, 25 martie 2014 la ora 15:30
Dragii mei copii, atunci când Dumnezeu m-a ales pe mine ca Mamă a Fiului Său Unul-Născut, a fost pentru ca eu să dau slavă
lui Dumnezeu slujindu-L pentru a-l aduce în lume pe mult așteptatul Mesia. Eu… citește tot
1119. Cartea Adevărului va ﬁ antiteza noii cărți false
Luni, 05 mai 2014 la ora 16:10
Mult iubita Mea ﬁică, toți cei care urmează Glasul Meu prin intermediul acestor Mesaje vor primi și în continuare
mari binecuvântări, pe măsură ce rezistența lor va ﬁ testată în moduri pe care Cre… citește tot
1143. Mama Mântuirii: Ziua Praznicului Mamei Mântuirii va ﬁ ultima zi acordată mie, Maica lui Dumnezeu
Miercuri, 04 iunie 2014 la ora 14:13
Dragii mei copii, mântuirea poate ﬁ acordată numai de către Fiul meu, Isus Cristos, suﬂetelor care acceptă Divina
Sa Milostivire.
Cu toate acestea, Medalia Mântuirii este un Dar excepțional al Cerului… citește tot
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