Din mesajul 51. Toti crestinii să se căiască acum, catolicii să se roage pentru papa Benedict Sâmbătă, 05 martie 2011
„În timp ce Marele Avertisment se prefigurează, se pregătește și un eveniment în ce privește Sfântul Vatican.
Spune la toată lumea să se roage pentru iubitul Meu Vicar, Papa Benedict pentru că pe el îl înconjoară dușmanii Tatălui
Meu Veșnic. Rugați-vă pentru acei preoți care niciodată nu s-au clintit în credința lor față de Mine sau de Tatăl Meu
Veșnic.
Ascensiunea Profetului Mincinos
Aceștia trebuie să se roage mult acum, pentru că voi toți veți fi martorii consecințelor atacului împotriva Sfântului Meu
Vicar. Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă să îl recunoașteți pe Profetul Mincinos. Observați-i atitudinea, cum se străduiește să
atragă atenția. Felul în care slujitorii Mei sfințiți vor cădea cu admirație la picioarele lui. Ascultați tot ceea ce spune cu
luare aminte. Umilința lui va fi falsă, intențiile răuvoitoare și iubirea pe care o emană va fi pentru sine. Intelectualitatea sa
inovatoare și dinamismul lui vor sugera o adiere de aer proaspăt. Deși va fi motivat și energic, puterea lui nu vine de la
Dumnezeu Tatăl Veșnic. Acea putere vine de la satana. De la cel rău.
Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă, copiii Mei, pentru că va trebui să fiți precauți. Aveți nevoie de Mine să vă conduc acum,
când aceste profeții sunt revelate umanității. Fiți tari și fideli Învățăturilor Mele. Rugați-vă în grupuri. Rugați-vă Sfântul
Rozariu ca să găsiți apărare în fața diavolului.”
Din mesajul 103. Zilele Papei Benedict sunt numărate Miercuri, 01 iunie 2011
„Zilele iubitului Meu Vicar sunt acum numărate. El va pleca de la Vatican încă înainte de Marele Avertisment.”
Din mesajul 106. Cheile Romei vor fi de acum restituite lui Dumnezeu, Tatăl atotputernic Luni, 06 iunie 2011
„Rugați-vă pentru iubitul Meu papă, Benedict. Este înconjurat de dușmani foarte puternici ai lui Dumnezeu, care sunt
înfometați să preia puterea și controlul Bisericii Mele. Rugăciunea poate ajuta la întârzierea iminentei sale plecări, când
va fi forțat să părăsească Vaticanul după cum a fost prezis.
Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru această perioadă, pentru că, va fi cea mai întunecată perioadă, de care au avut
parte slujitorii Mei sfințiți, episcopi, cardinali și toți credincioșii Mei adevărați.
Cheile Romei Îi vor fi înapoiate Lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic.
A sosit timpul bătăliei împotriva diavolului și a discipolilor săi. Încercările lor de sabotare a omenirii vor fi aspru pedepsite,
iar pentru acțiunile lor nefaste vor fi supuși la suferințe mari.”
Din mesajul 108. Mesaj pentru preoți, episcopi și cardinali cu privire la falsul profet Marți, 07 iunie 2011
„Papa Benedict, Locțiitorul Meu Sfânt are nevoie de rugăciunile voastre
Rugați-vă zilnic pentru el pentru că are nevoie de apărare ca să poată trece prin chinurile ce urmează. Te rog avertizează-i
pe toți slujitorii Mei consacrați să se pregătească pentru provocările teribile cu care vor trebuie să se confrunte, acestea
fiind celei mai descurajatoare din slujirea lor. Vor trebui să aibă un mare curaj să poată sta alături de Învățăturile Mele.”
Din mesajul 133. Importanța sacramentelor – căsătoria și prima sfântă împărtășanie Miercuri, 06 iulie 2011
„Fiica Mea, te rog, roagă-te pentru Locțiitorul Meu pământesc, pentru Papa Benedict, pentru că este înconjurat de
forțele francmasonilor, care acum fac toate eforturile să îl detroneze. Aceste forțe malefice s-au strecurat în Biserica
Mea încă de la Conciliul Vatican II și au diluat Învățăturile Mele. Au fost adoptate multe legi care Mă ofensează, în
special distribuirea Sfintei Euharistii prin persoane laice. Lipsa cinstirii față de Mine și față de Tatăl Veșnic, dovedită prin
implementarea acestor noi legi introduse pentru confortul societății moderne M-a făcut să plâng cu tristețe.”
Din mesajul 252. Fecioara Maria: rugați-vă pentru Papa Benedict Miercuri, 16 noiembrie 2011
„Rugați-vă mai ales pentru Papa Benedict pentru că și el este expus atacurilor.”
Mesajul 319. Sfânta Fecioară Maria: Un plan haín pentru distrugerea Bisericii Catolice, în interiorul Vaticanului
Miercuri, 18 ianuarie 2012
„Copila Mea, în această perioadă a căderii din credință este nevoie de perseverență pentru fiecare copil al lui Dumnezeu.
Atât de puțini cred în Creatorul lor, Tatăl Meu, Dumnezeul cel Preaînalt.

În curând vor vedea adevărul, deși mulți încă vor susține că Dumnezeu nu există. Este nevoie de multă rugăciune acum,
copii. Împotriva Papei Benedict al XVI, o sectă haină conspiră chiar în interiorul Vaticanului.
Chiar dacă la Vatican se știe despre existența acestei secte, slujitorii Mei sfințiți sunt neputincioși în fața acestui grup hain
care s-a înfiltrat în Biserica catolică de-a lungul secolelor. Ei sunt răspunzători pentru răstălmăcirea adevărurilor
învățăturilor Fiului Meu. Se știu atât de puține despre ei și despre lucrarea lor perfidă.
Ei au înlăturat din Biserica Catolică adevăratele învățături și în locul lor au adus variante diluate, călduțe, pe care le-au
impus catolicilor cu forța în ultimii patruzeci de ani.
Atâta confuzie a provocat deja această sectă rea, dar care se ascunde, încât copiii Mei s-au îndepărtat de biserica
Adevărată. Rugați-vă să nu-l alunge pe papa.
Rugați-vă ca profetul fals să nu ocupe locul Sfântului Părinte, ca astfel să își poată răspândi minciunile.
Rugați-vă ca la Vatican, slujitorii sfințiți să fie destul de puternici ca să opună rezistență acestei conspirații diabolice
îndreptată împotriva distrugerii Bisericii Catolice.
Plănuiesc să-l pună în locul Papei Benedict al XVI-lea pe dictatorul minciunii, care va înființa o nouă biserică împreună
cu anticrist și cu gruparea acestuia, ca să inducă în eroare lumea.
Din păcate, mulți dintre copiii Mei din fidelitate pentru Biserica Catolică vor urma orbește această doctrină, ca niște miei
duși la tăiere. Treziți-vă la adevăr, copiii Mei. Acest plan hain a modificat de-a lungul anilor autenticitatea
fundamentală a doctrinei catolice. Voi îl ofensați pe Fiul Meu, atunci când primiți în mână Sfânta Euharistie.
Aceasta a fost opera lor. Voi Îl ofensați pe Fiul Meu, dacă nu mergeți regulat să primiți Sfintele Sacramente. Dar cei care
ar trebui să vă fie de sprijin, pentru a primi toate acestea, nu vă asigură bunăstarea spirituală, întrucât nu asigură
posibilitatea Sacramentelor pentru toată lumea.
Copila Mea, curând această mare răutate va fi descoperită, și va fi vizibil lumii ceea ce a fost ascuns timp de secole pe
culoarele Sfântului Scaun. Acei copii care vor fi umpluți de Duh Sfânt vor vedea adevărul, atunci când această minciună va
fi arătată lumii. Alții vor urma orbește un drum întunecat.
Va fi mare dezbinarea în rândul preoților, episcopilor, cardinalilor. O parte împotriva celeilalte.
Adevărații Mei discipoli vor trebui să se ascundă și să predice în locuri private, sau vor fi omorâți.
Adevărata Mea Biserică va fi atât de ascunsă, încât cei cu credință adevărată trebuie să rămână strâns împreună pentru ași putea practica credința și fidelitatea față de Tatăl Veșnic.
Se va zgudui fiecare colț al Pământului de mânia Tatălui Ceresc, datorită acestei parodii.
Copila Mea, ei nu vor învinge. Curajul și credința creștinilor rămași fideli va duce la distrugerea pentru totdeauna a
acestor impostori haini. Acum așteptați și pregătiți-vă ca Biserica Catolică să anunțe aceste schimbări.
Atunci vă va fi clar acest adevăr pe care vi-l spun acum.
Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru papa Benedict și pentru adevărații lui discipoli.
Mama voastră iubită,Maica Mântuirii”
Din Mesajul 328. Fecioara Maria: Rugați-vă din toată inima pentru Papa Benedict Sâmbătă, 28 ianuarie 2012
„Vă rog, copiii Mei, trebuie să vă rugați pentru Papa Benedict din toată inima. El suferă foarte mult și în multe cazuri este
singur în amărăciunea sa datorită apostaziei pe care o vede din ambele părți: din afara și dinăuntrul Vaticanului.
Zilele lui în Cetatea Sfântă au fost prelungite și din cauza aceasta multe dezastre puse la cale de cel rău au fost înlăturate.
Rugăciunea, copiii Mei, răsună în ceruri ca un bubuit de tunet. Rugăciunile voastre sunt auzite și primesc răspuns în
ceruri, copii. Asta este bine. Continuați să vă rugați cruciadele de rugăciune date copiilor Mei.
Iată o rugăciune specială a Cruciadei de Rugăciune pentru siguranța Papei Benedict.
Rugăciunea (23) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru siguranța Papei Benedict
"O, Tată Veșnic, mă rog în numele Fiului Tău iubit, Isus Cristos, și al suferinței pe care a pătimit-o pentru mântuirea
lumii de păcate. Mă rog acum să-l ocrotești pe Sfântul Tău Vicar, Papa Benedict, Capul Bisericii pe pământ, ca să poată

și el să ajute la salvarea copiilor Tăi și a tuturor slujitorilor Tăi sfințiți, de dezlănțuirea satanei și a dominației îngerilor
căzuți, care umblă pe pământ, furând suflete. O Tată, păzește-l pe Părintele Papa al Tău, pentru ca toți copiii Tăi să
poată fi călăuziți pe calea cea dreaptă, către Noul Paradis de pe pământ. Amin." Regina cerească a Pământului, Mamă
a Salvării”
Din Mesajul 344. Bietul Meu Sfânt vicar, Papa Benedict al XVI-lea, va fi alungat de pe Sfântul Scaun de la Roma
Sâmbătă, 11 februarie 2012
„Alți lideri mondiali vor fi uciși în curând și Bietul Meu Sfânt vicar, Papa Benedict al XVI-lea, va fi alungat de pe Sfântul
Scaun de la Roma. Anul trecut, Fiica Mea, ți-am vorbit despre complotul de pe holurile Vaticanului.
În secret, în 17 martie 2011, a fost elaborat un plan pentru distrugerea Vicarului Meu Sfânt și acum se vor vedea efectele
sale, pentru că așa a fost prezis. Răspândiți cuvântul Meu cel Sfânt în fiecare colț de lume, acum, și aveți grijă ca
versiunile tipărite ale mesajelor Mele să fie răspândite în cât mai multe țări posibil. Sunteți călăuziți, deci trebuie să faceți
ce este cel mai bine. Cereți-Mi ajutorul prin rugăciuni și am să vi-l acord. Al vostru Isus”
Mesajul 380. Mesajul Sfintei Fecioare: Rugați-vă pentru papa Benedict al XVI- lea care este în pericol de a fi exilat din
Roma Marți, 20 martie 2012
„Copila mea, afară este liniște, liniștea de dinaintea furtunii, pentru că Biserica Catolică va fi în curând aruncată într-o
criză. Îi chem pe toți copiii Mei de pretutindeni, să vă rugați pentru papa Benedict al XVI-lea care este în pericolul de a fi
exilat din Roma.
El, Preasfântul Vicar al Bisericii Catolice, este urât în multe locuri din interiorul Vaticanului.
Un complot satanic, plănuit de mai bine de un an de zile, se va vedea în scurt timp în întreaga lume.
Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru acei servitori sfințiți, preoți din cadrul Bisericii Catolice, care vor fi persecutați
datorită marii rupturi din Biserică, ruptură ce se va manifesta în curând.
Lumea întreagă va fi martora acestei mari schisme, dar acest fapt nu va deveni evident imediat.
Falsul papă așteaptă să se dezvăluie în fața lumii. Copiii Mei, nu vă lăsați înșelați, pentru ca el nu vine de la Dumnezeu.
Cheile Romei au fost predate Tatălui meu, Dumnezeu cel Preaînalt, care va guverna din înaltul cerului.
O responsabilitate enormă va fi pusă pe umerii preoților sfințiți, a episcopilor și cardinalilor care Îl iubesc cu ardoare pe
Fiul meu. Ei vor avea nevoie de un mare curaj și putere divină ca să conducă sufletele spre Noul Paradis.
Fiecărui efort depus de către discipolii sfințiți pentru pregătirea sufletelor pentru a Doua Venire a Fiului meu iubit, i se va
opune partea cealaltă, cea întunecată. Vă îndemn pe voi toți, copiii mei, să vă rugați să aveți puterea de care veți avea
nevoie împotriva anticristului și a falsului profetului care vor ieși în curând la vedere.
Trebuie să mă rugați pe Mine, Mama Mântuirii, să vă dau rugăciuni care vor asigura salvarea Bisericii Catolice și salvarea
Cuvântului Adevărat al Fiului Meu.Adevărul promisiunii Fiului Meu referitor la Reîntoarcerea lui in Glorie va fi
modificat. Vouă, dragilor Mei copiii, vi se vor transmite o serie de minciuni și se va aștepta de la voi să să le respectați și
să le acceptați în Numele Sfânt al Fiului meu.
Rugăciunea (38) dinCruciada de Rugăciune, va trebui citită în fiecare zi în luna ce urmează pentru a asigura că sfinții
preoți ai lui Dumnezeu nu vor cădea pradă înșelăciunii pusă la cale de către profetul fals și acoliții săi.
Rugăciunea (38) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru salvarea Bisericii Catolice
"O, binecuvântată Mamă a Mântuirii, Te implor, roagă-te pentru Biserica Catolică și pentru Papa Benedict al XVI-lea,
pentru a ușura suferința lui în aceste timpuri grele. Te rugăm, Mama Salvării, acoperă-i cu Mantia ta Sfântă pe
slujitorii consacrați lui Dumnezeu, pentru a primi harul de a fi puternici, devotați și curajoși în încercările care le stau
înainte. Roagă-te și pentru ca slujitorii sfințiți să conducă turmele lor conform adevăratelor Învățături ale Bisericii
Catolice. O, Mamă Sfântă a Lui Dumnezeu, dă-ne nouă, rămășiței Bisericii de pe Pământ, darul conducerii, ca să putem
ajuta sufletele în drumul către Împărăția Fiului Tău. Te rugăm, Mama Salvării, să-l ții departe pe cel viclean de cei careL urmează pe Fiul Tău și care se străduiesc să-și apere sufletele, în dorința de a putea intra pe Poarta Noului Paradis de
pe pământ. Amin." Mergeți, copiii mei, și rugați-vă pentru înnoirea Bisericii și pentru siguranța slujitorilor sfințiți care vor

suferi pentru credința lor în timpul guvernării Falsului Profet. Maria, Mama Salvarii”
Din mesajul 398. Fecioara Maria: Era păcii despre care am vorbit la Fatima a fost dată uitării Luni, 09 aprilie 2012
„Rugați-vă pentru Papa Benedict ca să poată opri pătrunderea celui rău în întreaga Biserică Catolică.”
Din mesajul 399. Fecioara Maria: Se apropie timpul când Eu voi zdrobi șarpele Marți, 10 aprilie 2012
„Eu sunt Mama voastră iubită, Regina Pământului. Eu sunt Fecioara Maria, Neprihănita Zămislire, Mama lui Isus care a
venit în trup. Copilul Meu, timpul pentru triumful Inimii Mele Neprihănite este aproape.
Timpul când Eu voi zdrobi șarpele, este tot mai aproape. Dar până în ziua în care satana și demonii lui vor fi aruncați în
pustiu, va izbucni multă confuzie pe pământ. Pentru cei care cred în Fiul Meu, acesta va fi un timp de suferință. Biserica
Catolică îi va împinge în două direcții diferite.Jumătate vor crede că, din datorie, trebuie să-l urmeze pe Profetul Fals,
Papa care va fi succesorul Papei Benedict al XVI-lea. El, fiara, va fi îmbrăcat în blană de miel, dar el nu este de la Tatăl
Meu, Dumnezeul Preaînalt și va păcăli bietele suflete, printre care se vor afla și preoți, episcopi și cardinali.
Mulți îl vor urma și vor crede în el și vor considera că este trimis de Dumnezeu pentru a domni peste Biserica Sa de pe
pământ. Din păcate, multe suflete vor urma învățăturile sale, ceea ce va fi o insultă pentru Tatăl Meu.
Alții, - plini de Duhul Sfânt și pentru că sunt suflete umile, posedând harul discernământului – vor ști imediat că în
Biserica Romei se află un impostor.
Noul Papă fals deja plănuiește, chiar înainte de a urca pe tron și a lua scaunul lui Petru, să critice învățăturile Fiului
Meu. Apoi, el mă va judeca pe Mine, Mama Binecuvântată a lui Dumnezeu și va batjocori rolul Meu de CoRăscumpărătoare.
Copilul Meu, rolul tău va deveni chiar mai greu decât până acum, pentru că mulți dintre copiii Mei sunt foarte confuzi.
Insultele cu care te confrunți în fiecare zi și chinurile pe care va trebuie să le înduri, în numele Fiului Meu, se vor înmulți.
Copilul Meu, să nu-ți fie frică niciodată să spui lumii adevărul.
Suferințele fizice și sufletești acceptate în numele Fiului Meu, pentru salvarea sufletelor, te vor face mai puternică.
O anumita parte a Bisericii Catolice va depune orice efort ca să respingă mesajele Mele pe care Eu ți le dau ție.”
Din mesajul 401. Chiar dacă va fi ales de membrii Bisericii Catolice, următorul papă va fi falsul profet
Joi, 12 aprilie 2012
„Iubitul Meu Papă Benedict XVI este ultimul Papă adevărat pe acest pământ.
Petru Romanul este Petru al Meu, apostolul cel dintâi ce va conduce Biserica Mea din Rai sub comanda Tatălui Meu
Veșnic. Iar când Voi veni să domnesc, la a Doua Mea Venire, el va domni peste toți copiii lui Dumnezeu, atunci când toate
religiile vor deveni Una Sfânta, Catolică și Apostolică Biserică.
Eu spun doar adevărul, fiica Mea.
Trebuie să vă avertizez că se vor ivi acum mulți profeți auto-proclamați, care vor contrazice Cuvântul Meu Sfânt dat ție,
profetul adevărat al timpurilor din urmă. Mai întâi vor convinge credincioșii că ei rostesc cuvintele Mele.
Cuvintele lor vor fi alese cu grijă și înțelesul lor va fi vag si ușor confuz. Mulți vor ignora aceste slăbiciuni și vor îmbrățișa
mesajele lor pentru că vor părea a fi în concordanță cu Sfânta Scriptură. Când vor fi reușit să seducă multe suflete, atunci
va începe atacul.
Ei, fiica Mea, sunt trimiși să îi pregătească pe copiii Domnului să îl accepte pe următorul Papă, cel ce vine după iubitul
Meu Vicar Papa Benedict. Acest Papă, chiar dacă va fi ales de membrii Bisericii Catolice, va fi Falsul Profet. Alegătorii lui
sunt lupi în blănuri de oaie și sunt membri secreți ale sectei Masonice, condusă de satana.
În acest fel va încerca satana să distrugă Biserica Mea.
Din păcate, acest Fals Profet va atrage la el mulți credincioși. Cei ce i se opun, vor fi persecutați.
Îndepărtați-vă, copii, cât mai puteți. Denunțați minciunile ce vă vor fi prezentate de cei ce vor încerca să vă convingă de
autenticitatea Falsului Profet. Fiți puternici. Rămâneți-Mi loiali Mie, Isus al vostru. Niciodată să nu vă îndoiți de Cuvântul
Meu Sfânt. Cartea Apocalipsei este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Ea nu minte.

Nu toate secretele conținute de ea vă sunt cunoscute. Vă voi dezvălui totul prin intermediul Mariei Milostivirii Divine,
deși adevărul va fi atacat în mod vehement și va fi considerat erezie.
Amintiți-vă o lecție importantă. Cuvântul Meu, când Am fost pe pământ prima oară, a fost tratat ca o erezie.
Cuvântul Meu, dat ție acum, la a Doua Mea Venire, va fi tratat la fel de către credincioșii Mei, inclusiv de către slujitorii
Mei sfințiți, care reprezintă Biserica Mea pe pământ.
Satana va sacrifica multe suflete ca să-și satisfacă ultima dorință, aceea de a provoca cea mai mare durere.
Fiți siguri că Biserica Catolică, fondată de Mine și pusă sub conducerea apostolului Meu iubit Petru, va fi cea care va suferi
cel mai mult la sfârșitul timpurilor. Vegheați mereu.
Vă rog sa recitați Rugăciunea (44) a Cruciadei în care cereți putere pentru a apăra credința Mea împotriva Falsului
Profet. Rugăciunea (44) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru puterea de a apăra credința împotriva Profetului Fals
"Isuse drag, dă-mi puterea să mă concentrez asupra învățăturilor Tale, pentru a proclama Sfântul Tău Cuvânt în toate
timpurile. Nu mă lăsa în ispita de a-l idolatriza pe Falsul Profet. care va încerca să se prezinte ca fiind Tu. Păstrează-mi
puternică iubirea pentru Tine, dă-mi harul discernământului pentru ca niciodată să nu reneg Adevărul cuprins în Sfânta
Biblie, indiferent câte minciuni îmi vor fi prezentate pentru a mă încuraja să întorc spatele Adevărului Cuvântului Tău.
Amin." Adevărul este scris în Sfânta Scriptură.
Cartea Apocalipsei nu a fost revelată în totalitate, pentru că doar acum Eu, Mielul lui Dumnezeu, vin să deschid cartea,
pentru ca toata lumea să vadă ce e scris.
Orice interpretare omenească referitoare la cei 1000 de ani, nu este de încredere. Trebuie să aveți încredere doar în
cuvântul lui Dumnezeu. Iubitul vostru Isus”
Din mesajul 423. Îmi provoacă o mare durere și suferință sectele care, în taină, se preocupă să răstoarne Sfântul Scaun
Duminică, 06 mai 2012
„Îmi provoacă o mare durere și suferință sectele care, în taină, se preocupă să răstoarne Sfântul Scaun. (...)Planurile lor
se desfășoară în fața ochilor voștri, inclusiv ai slujitorilor sfințiți, dar din păcate ei nu pot să vadă asta.
Modul viclean în care se ascund și controlează Biserica Mea, îmi rupe inima. (...)Ei nu pot și nici nu vor putea să răpună
Biserica Mea pentru că Eu sunt Biserica. Discipolii Mei, voi sunteți Biserica. Lor le este imposibil să-i înfrunte pe cei care
sunt în lumină pentru că aceasta i-ar orbi.”
Din Mesajul 424. Mulți Papi au fost prizonieri în Sfântul Scaun, înconjurați de grupuri masonice Luni, 07 mai 2012
„După Papa Benedict veți fi conduși de Mine din Ceruri. (...)Fac apel la toți slujitorii Mei sfințiți care cunosc adevărul:
ridicați-vă și urmați-Mă pe Mine, Isus al vostru, pentru a răspândi cu umilință adevărul Învățăturilor Mele. Voi trebuie să
găsiți curajul și puterea să înviați din cenușă. Mai presus de toate, respingeți minciunile care vă vor fi prezentate în scurt
timp de către falsul profet. El va fuziona Biserica Catolică cu alte biserici, inclusiv biserici păgâne, pentru a deveni o
urâciune. O biserică mondială fără suflet. Isus al vostru”
Mesajul 445. Ei intenționează să-l alunge de pe Sfântul Scaun pe Papa Benedict al XVI-lea prin mijloace necinstite
Sâmbătă, 26 mai 2012
„ Scumpa Mea fiică, astăzi îi rog pe cei ce Mă urmează, să se roage cu sârg pentru Vicarul Meu iubit, Papa Benedict al
XVI-lea. El, Slujitorul Meu Sfânt, este supus unei teribile persecuții în spatele ușilor închise ale Sfântului Scaun.
V-am spus și mai devreme că acel grup masonic, al cărui laț se strânge în interiorul Vaticanului, vrea să-l alunge pe iubitul
Meu Papă. Ei au intenția să-l alunge de pe Sfântul Scaun, folosind metode necinstite.
Așa cum v-am mai spus, el va trebui să fugă pentru că nu va avea de ales.
Timpul este scurt. Voi trebuie să vă rugați cu sârg pentru ca el să rămână cât se poate de mult, pentru că îndată ce el va
pleca, impostorul, Falsul Profet, îi va lua locul.
O, cum plâng acum pentru Iubita Mea Biserică de pe pământ. Toți acei slujitori Sfințiți ai Mei care acceptă Cuvântul Meu
așa cum vă este dat în acest timp, ascultați-Mă acum.
Voi trebuie să rămâneți credincioși Sfintei Liturghii, și să susțineți Jertfa zilnică, pentru că foarte curând veți fi obligați să

înghițiți o minciună.
Jertfa zilnică adusă în onoarea Crucificării Mele, și transformarea vinului în Sângele Meu și a pâinii în Trupul Meu, vor fi
schimbate, răstălmăcite, și mă vor umili prin noile legi aduse de falsul profet. Niciodată nu trebuie să acceptați nimic ce
nu este Adevăr. Voi niciodată să nu acceptați erezia care va proveni din lăuntrul zidurilor Sfântului Scaun. Dacă o faceți,
atunci vă veți îndepărta de Mine. Mulți dintre voi va trebui să ofere Sfânta Liturghie în secret, și veți avea nevoie de tot
curajul pe care il puteți obține doar rugându-vă către Mine să vă fac puternici.
Schimbările vor începe cu însăși Sfânta Euharistie. În curând vi se va spune că Sfânta Împărtășanie, Prezența Mea
adevărată, înseamnă de fapt altceva.
Vi se va spune că acestea semnifică lucruri diferite. Dar va fi o minciună cumplită.
Sfânta Eucharistie este Trupul și Sângele Meu dat vouă pentru a-Mi permite să vă umplu cu Spiritul Meu cel Sfânt, dânduvă acea hrană de care aveți nevoie pentru sufletele voastre.
Când va sosi timpul, iar vouă, slujitorilor Mei sfințiți, vi se va prezenta o nouă interpretare modernă, atunci veți ști că a
început deja contaminarea.
Pentru asta trebuie să vă pregătiți. Strângeți-vă laolaltă și apărați adevărul Crucificării Mele. Nu acceptați minciunile,
schimbările aduse Sfintei Liturghii și Sfintei Euharistii. Pentru că dacă o veți face, Prezența Mea va fi pierdută pentru toți
copiii lui Dumnezeu.
Urmați-mă. Aceasta este cea mai mare provocare în fața căreia ați stat vreodată, dar Eu vă voi da haruri pentru a
discerne adevărul de sacrilegiile inventate, pe care veți fi chemați să le acceptați în Numele Meu.
Voi trebuie acum să-Mi cereți ajutorul prin intermediul acestei rugăciuni (56) a Cruciadei de rugăciune. Aceasta este
pentru preoți ca să ceară protejarea Sfintei Euharistii.
Rugăciunea (56) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Cler: Apărarea Sfintei Euharistii
"O, Tată drag, în numele Fiului Tău Preaiubit care s-a jertfit pe Cruce pentru întreaga omenire, ajută-mă să rămân
credincios Adevărului. Acoperă-mă cu Prețiosul Sânge al Fiului Tău și dă-mi harul de a continua să Te slujesc pe Tine cu
credință, încredere și onoare, pentru tot restul slujirii mele. Nu-mi permite niciodată să mă rătăcesc de la adevărata
însemnătate a Jertfei Sfintei Liturghii sau de la prezentarea Sfintei Euharistii copiilor Tăi. Dă-mi puterea să Te reprezint
și să hrănesc turma Ta, așa cum ea trebuie hrănită cu Trupul, Sângele, Sufletul și Dumnezeirea Fiului Tău, Isus Cristos,
Salvatorul Omenirii. Amin." Vă rog să știți că Eu merg cu fiecare dintre voi, iubiții Mei Slujitori Sfințiți, în fiecare zi.
Vă sprijin. Încredeți-vă în Mine, iar Eu vă voi păstra aproape de Inima Mea Sfântă în aceste vremuri cumplite din cadrul
Bisericii Catolice. Iubitul vostru Isus”
Din mesajul 480. Taina Sfintei Spovedanii, Botezul, Căsătoria și Sfânta Euharistie trebuie să fie păstrate
Duminică, 01 iulie 2012
„Fiica Mea mult iubită, cât de tare Mă zdrobește păcatul în acest moment și cum sufăr Eu chinul respingerii.
Capul Meu este strivit ca spinii Coroanei Mele, acum când Capul Bisericii Mele, Vicarul Meu Sfânt de pe pământ suferă
durerea persecuției, pe care o îndură prin mâna dușmanilor săi. Biserica și Trupul Meu de pe pământ sunt una.
Răstignirea este în pregătire. Doctrinele Bisericii Mele vor fi străpunse, la fel ca și Învățăturile Mele de pe pământ care
au fost sfâșiate în bucăți de către farisei și de cei care au crezut că ei cunosc mai bine decât Mine Cuvântul Tatălui Meu.
Voi toți trebuie să vă rugați pentru Biserica Mea de pe pământ. Trebuie să vă amintiți întotdeauna că nu există altă
doctrină decât cea pe care Eu am proclamat-o în timpul Meu de pe pământ. Tot ceea ce este Adevăr nu va fi schimbat
nici în cazul în care veți fi obligați să înghițiți o minciună.”
Din mesajul 496. Este aproape timpul pentru ca persecutarea Vicarului Meu preaiubit Papa Benedict al XVI-lea să
ajungă la apogeu Luni, 16 iulie 2012
„Fiica Mea prea iubită, este timpul ca toți preoții, episcopii și toți cei care slujesc în Sfânta Mea Biserică Catolică și
Apostolică de pe pământ, să se pregătească. Pentru că este aproape ca timpul persecutării preaiubitului Meu Vicar Papa
Benedict al XVI-lea să ajungă la apogeu.

Foarte curând el va fi obligat să fugă din Vatican. Apoi va veni vremea când Biserica Mea se va diviza, o parte împotriva
celeilalte. Fac apel la toți slujitorii Mei sfințiți să-și aducă aminte de cele mai sfinte jurăminte.
Niciodată să nu vă abandonați misiunea. Niciodată să nu Mă părăsiți pe Mine. Niciodată să nu acceptați minciuni în
locul Adevărului. Trebuie să-Mi cereți ajutorul în aceste vremuri dificile ce vor urma. Trebuie să vă ridicați, să vă uniți și să
Mă urmați pe Mine. Rugați-vă pentru puterea de care veți avea nevoie cu rugăciunea specială a acestei Cruciade.
Rugăciunea (66) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru cler: Ajută-mă să rămân credincios Cuvântului Tău Preasfânt
"O, Preaiubite Isuse, ajută-mă în toate timpurile să rămân credincios Cuvântului Tău Preasfânt. Dă-mi puterea ca, în
pofida încercărilor, să apăr Adevărul Bisericii Tale. Umple-mă cu harul de a administra Sfintele Sacramente așa cum Tu
ne-ai învățat. Ajută-mă să hrănesc Biserica Ta cu Hrana Vieții și să-Ți rămân loial Ție, chiar și atunci când îmi va fi
interzis să fac asta. Eliberează-mă din lanțul înșelăciunilor cu care mă voi confrunta, ca să pot proclama Cuvântul
Adevărat al lui Dumnezeu. Acoperă-i în aceste timpuri pe toți slujitorii Tăi sfințiți cu Sângele Tău Preasfânt, pentru ca
să rămânem curajoși, loiali și statornici în credința noastră față de Tine, Mântuitorul nostru Iubit, Isus Cristos. Amin."
Nu fiți descurajați iubiții mei slujitori sfințiți pentru discordanța care a fost profețită și care trebuie să se împlinească în
bătălia finală pentru suflete. Vă iubesc și am să fiu cu voi când mergeți alături de Mine pe calea spinoasă către Calvar,
astfel ca Salvarea să poate fi atinsă încă o dată, pentru toate sufletele. Iubitul vostru Isus”
Din mesajul 618. Încoronarea Mea cu spini din timpul crucificării Mele are o semnificație simbolică
Marți, 13 noiembrie 2012
„Iubita Mea fiică, încoronarea Mea cu spini din timpul Crucificării Mele are o semnificație simbolică pentru vremurile din
urmă. Pentru că Biserica este Trupul Meu pe pământ, și ea va fi încoronată cu spinii batjocurii, așa cum s-a întâmplat în
timpul drumului Meu spre Calvar. Coroana cu Spini reprezintă Capul Sfintei Mele Biserici pe pământ. Papa Benedict va
suferi mult, urmând să fie persecutat pentru că rostește Adevărul.
Va fi strivit, în calitatea sa de Cap al Bisericii Mele, și nu i se va arăta nic iun pic de milă. Opoziția față de el va crește
repede, el nemaifiind considerat important. Cei care vor susține că sunt mai moderni în abordarea lor față de căile
apostolice, îl vor critica dur și îi vor ridiculiza cuvintele. Atunci Capul Bisericii Mele va fi înlocuit cu capul șarpelui.
Biciuirea pe care am îndurat-o în timpul Crucificării Mele se va repeta înăuntrul Bisericii Mele Catolice. Șarpele se mișcă
repede acum, în încercarea sa de a-Mi devora Trupul - Biserica Mea pe pământ. Apoi toate Bisericile Creștine vor fi
înghițite și forțate să-l adore pe falsul profet ca mâna dreaptă a fiarei. Deși multora dintre voi vă este teamă, amintiți-vă
că rugăciunile voastre întârzie aceste lucruri și în anumite situații chiar diminuează severitatea acestor evenimente.”
Din mesajul 619. Vor avea loc o seamă de evenimente ce privesc bisericile din lume care Mă venerează
Miercuri, 14 noiembrie 2012
„Draga Mea mireasă mistică, mult iubita Mea fiică, încercările prin care treci ți-au dat o putere înnoită și entuziasmul
necesar pentru a atinge inimile multora. Aceasta este una dintre căile prin care voi atinge sufletele celor care au nevoie
de Harurile Mele. Voi face aceasta prin lucrarea pe care o faci pentru Mine pentru a răspândi convertirea cu repeziciune.
În această perioadă vor avea loc o seamă de evenimente ce privesc Bisericile din lume care Mă venerează.
Schisma din cadrul Bisericii Mele Catolice va fi făcută publică în curând.
Când aceasta se va înfăptui, vor fi aplaudați cei care au separat Adevărul Învățăturilor Mele de Poruncile stabilite de Tatăl
Meu. Planificarea și coordonarea acestui mare complot a durat ceva vreme, dar în curând ei vor anunța schisma prin
mass-media. Mulți dintre cei care strigă cât pot de tare spun minciuni nu doar împotriva legilor stabilite de Învățăturile
Mele. Ceea ce ei urmăresc de fapt este să creeze un nou dumnezeu. Noul reprezentant al Bisericii va fi promovat așa cum
se întâmplă în campaniile electorale cu lideri politici importanți.
Vă vor face să doriți să credeți că acele Cuvinte date demult nu sunt adevărate. Apoi vă vor spune să nu credeți în ele. Vor
schimba felul în care se trăiesc Învățăturile Mele și vor schimba felul în care Mi se închină.
Ei vor da deoparte Legile Mele și se vor închina unor legi făcute de ei. Își vor schimba jurămintele solemne pentru a-și
justifica participarea la ridicarea unui nou templu – un templu dedicat domniei falsului profet.

Atunci ei nu vor mai fi slujitorii Mei, căci ei își vor schimba jurământul și-l vor adora pe falsul profet.
Atunci ei se vor închina unui dumnezeu fals, un concept cu totul nou, care va permite ca anumite legi ale lui Dumnezeu să
fie abolite și înlocuite cu ceva ce reprezintă urâciune în Ochii Mei.
Acesta este avertismentul Meu către acei preoți dintre voi care se vor separa de Biserica Catolică.
Când veți înceta să mai credeți pe deplin în Mine veți fi făcuți să credeți în minciuni. Când veți avea încredere în
conducători mincinoși, veți cădea într-un teribil păcat. Veți adora fiara, care va profana Biserica Mea, înfigând coroana
cu spini pe Capul Bisericii Mele, adevăratul Meu Sfânt Vicar, Papa Benedict.
Veți suferi teribil atunci când veți sluji fiarei pentru că Îl veți lipsi pe Dumnezeu de copiii Lui. Întoarceți-vă la adevăratele
voastre rădăcini. Nu permiteți ca Biserica Mea să fie pângărită de păcatele puse la cale de către cei care vor să distrugă
Creștinismul și celelalte religii care-l venerează pe Tatăl Meu.
Voi, slujitorii Mei sfințiți, care nesocotiți Sfintele voastre Ordine, vă rupeți de Mine inimile voastre, iar acești amăgitori vă
vor fura sufletele.
Cel mai mare păcat pe care sunteți pe cale de a-l săvârși este să venerați un dumnezeu fals. Îmbrăcat cu bijuterii, el va fi
fermecător, rafinat și va părea că deține o bună cunoaștere și înțelegere a Învățăturilor din Cartea Tatălui Meu. Veți
cădea sub vraja sa. El va răstălmăci Învățăturile Mele încât să devină erezie.
Această religie, o alternativă la Adevărul lui Dumnezeu, este fără valoare. Și totuși, la suprafață va fi seducătoare, plină de
dragoste și frumusețe, împodobită cu aur nou și pietre prețioase și va fi recunoscută pe toate altarele drept noua religie
mondială.
Vouă, preoților credincioși, vă spun aceasta. Vă voi binecuvânta cu Harurile necesare pentru a distinge Adevărul în orice
împrejurare. Acest gen de idoli, care vă sunt prezentați drept Adevăr, nu sunt decât lut. Sunt făcuți din lemn. Nu
înseamnă nimic. Nu reprezintă nimic. Niciun Har nu va fi dat. Dumnezeu, Unicul Dumnezeu Adevărat, pur și simplu nu va
fi prezent în bisericile lor. Doar Dumnezeul Viu poate fi prezent în Bisericile Mele. Când Dumnezeu Tatăl va fi martor la
această ultimă insultă, El îi va alunga pe cei care dau viață acestor practici păgâne. Apoi El va cere o explicație celor care
provoacă schisma în Biserica Sa Sfântă de pe pământ – ei sunt acei slujitori care cu aroganță și nepăsare resping Cuvântul
lui Dumnezeu. Când vor fi față în față cu Mine, în timpul Avertismentului, vor cunoaște atunci cât de mult L-au rănit pe
Tatăl Meu. Nici o persoană sau slujitor sfințit nu are controlul, pentru că există un singur Stăpân. Un singur Dumnezeu. Ei
vor introduce un dumnezeu făcut de către om. Acesta nu există și totuși Îmi vor fura turma. Vor primi toate harurile și li
se va arăta multă răbdare. Dacă nu se vor pocăi, atunci vor fi distruși. Fiecare dintre voi va primi plata cuvenită pentru
fiecare suflet pe care l-a îndepărtat de la Mine. Al vostru Isus”
Mesajul 712. Aceasta este bătălia finală. Vicarul meu a căzut. Biserica mea va cădea, dar se va ridica din nou
Joi, 14 februarie 2013
„Multiubita Mea fiică, bătălia dintre Împărăția Tatălui Meu și regatul satanei a intrat în ultima ei etapă.
Cum îi păcălește cel rău pe copiii lui Dumnezeu, inclusiv pe aceia care urmează Adevărul Învățăturilor Mele. Nimic nu este
așa cum pare. Puterea masoneriei a crescut și a infestat nu numai lumea politică, ci și Casa Domnului, Trupul Meu pe
pământ.
Biserica Catolică este disprețuită mai mult decât oricare altă Biserică de pe pământ, ce proclamă Cuvântul Meu Sfânt.
Aceasta se întâmplă pentru că a fost condusă de Mine și a urmat instrucțiunile Mele, date omenirii începând din
momentul când am declarat că Apostolul Meu Petru va pune bazele Bisericii Mele pe pământ.
Biserica Mea pe pământ a fost ținta celui rău care, de-a lungul secolelor, a împărțit Biserica Mea și i-a pedepsit pe toți cei
care celebrează Preasfintele Mele Sacramente.
Fără nicio întrerupere, cel rău și-a urmat planul de persecuție a Bisericii Mele. Viclean, mincinos, arogant, mândru și plin
de importanță, el, înșelătorul, crede că puterea sa este absolută. Țintește întotdeauna spre aceia cărora li s-a dat
responsabilitatea de a-i conduce pe copiii lui Dumnezeu către viața eternă.
Biserica Mea Catolică suferă teribil din cauza satanei. Slujitorii Mei nu au fost lăsați nici măcar o dată să-și facă în pace

datoria lor sfântă față de Mine. Apoi, ca să se asigure că face și mai mult rău, înșelătorul s-a infiltrat printre slujitorii Mei
sfințiți, trimițându-și proprii lor slujitori, pentru a se amesteca printre ei. Acela a fost momentul când atrocitățile celui rău
au intrat în Biserica Mea. Când cei numiți să hrănească suflete comiteau păcate, Eu, Isus Cristos, am fost Cel pus în boxa
acuzaților. Cea mai mare minciună dintre toate a fost aceea prin care cel rău i-a convins pe oameni că Eu, Isus Cristos,
Conducătorul Bisericii pe pământ, am fost Cel care a trădat omenirea.
Omenirea s-a născut cu păcat. Omul va păcătui până la A Doua Mea Venire. Abandonarea Mea, Mântuitor al Lumii, din
cauza păcatelor oamenilor, inclusiv a acelora răspunzători pentru sufletele pe care le-au dus în rătăcire, va fi ruina
voastră. În locul Adevărului veți permite ca minciunile fiarei să vă corupă inimile. Sunteți acum sub puterea răului în
Biserica Mea și mulți vor cădea pradă minciunilor care li se vor prezenta drept Adevăr.
Adevărul Învățăturilor mele va fi în curând declarat irelevant și neadevărat. Mânia Tatălui Meu în fața infestării Bisericii
Mele pe pământ, se va simți în curând printre slujitorii Săi din Biserica Mea de la Roma. Aceasta este bătălia finală.
Vicarul Meu a căzut. Biserica Mea va cădea, dar curând se va ridica din nou. Al vostru Isus”
Mesajul 717. Această mare Iluminare a Conștiinței va avea loc după ce Sfântul Meu vicar va fi părăsit Roma Miercuri,
20 februarie 2013
„Preaiubita mea fiică, deși ar putea părea nedrept că trebuie să sufere copiii lui Dumnezeu, sub domnia falsului profet și a
anticristului, să știi acestea: Toate sufletele din lume, pentru a fi purificate, trebuie să îndure, într-o masură oarecare,
durerea respingerii și suferința pe care Eu am suferit-o. Eu, în Marea Mea Milostivire, Voi face ca această purificare să fie
rapidă. Apoi, numărul discipolilor Mei va crește, în pregătirea Celei de-A Doua Veniri a Mea. Tatăl Meu va veghea cu
Inima plină de tandrețe asupra tuturor încercărilor la care vor fi supuși toți copiii Săi. El va interveni când acțiunile
malefice de persecuție, pricinuite Creștinilor, vor depăși ceea ce este permis, și El îi va distruge pe acești oameni cruzi.
Trebuie ca voi, acum, să șteptați Actul Meu de Milostivire Divină, căci el îi va despărți pe cei buni de cei răi. Această mare
Iluminare a Conștiinței va avea loc după ce Sfântul Meu vicar va fi părăsit Roma.
Pregătiți-vă pentru a vă salva sufletele. Acelora dintre voi care sunt încăpățânați li se va da ceva timp, însă foarte puțin,
pentru a-și pleca genunchii cu smerenie și a cere Îndurarea Mea. Și apoi trâmbițele vor răsuna iar profețiile care conduc
către final vor fi revelate, așa cum a fost prezis. Isus al vostru”
Din mesajul 723. Trebuie să primiți în continuare Sfânta Mea Euharistie. Nu trebuie să opriți jertfa voastră zilnică,
pentru că nu voi veți fi cei obligați să ia aceasta decizie Miercuri, 27 februarie 2013
„Biserica este Trupul Meu pe pământ, de aceea nu poate fi niciodată distrusă. Cu toate acestea, ea va fi zbrobită, chinuită
și respinsă, iar apoi lăsată în pustie să moară. În timp ce dușmanii mei vor încerca totul pentru a distruge orice fărâmă de
viață rămasă, Biserica mea se va ridica din nou. Dar țineți minte, nu va muri niciodată, deși s-ar putea să pară astfel.
Biserica Mea pe pământ va fi redusă ca mărime și, nu din vina ei, va deveni doar rămășița armatei Mele.
Adevăratul Meu Vicar, înlăturat, va lupta să-i îndrume pe copiii lui Dumnezeu cât de bine va putea.Voi fi Eu, Isus Cristos,
cel care vă voi ghida, vă voi înălța, vă voi elibera de răul care va veni forțat peste voi; un rău care va duce la un final brusc
și îngrozitor, pentru toți aceia care sunt de partea anticristului și a slujitorilor săi. Al vostru Isus”
Din mesajul 725. Le cer tuturor slujitorilor Mei sfințiți să Mă cheme pe Mine, iubitul lor Isus, ca să pot să îi acopăr cu
Prețiosul Meu Sânge Joi, 28 februarie 2013
„Trebuie să vă rugați mult, în aceste timpuri, pentru toți slujitorii Mei sfințiți care se găsesc acum într-o stare de confuzie
îngrozitoare. Ei vor fi atât de plini de tristețe în următoarele săptămâni, din cauza demisiei Sfântului Meu Vicar, încât nu
vor ști către cine să se întoarcă. Le cer tuturor slujitorilor Mei sfințiți să Mă cheme pe Mine, iubitul lor Isus, ca să pot să îi
acopăr cu Prețiosul Meu Sânge. Eu le voi da harurile de care au nevoie pentru a discerne Adevărul Învățăturilor Mele.
Atunci ei vor recunoaște înșelătoria care este pe cale să le fie prezentată. Ei nu trebuie să se îndoiască niciodată de Mine.
Trebuie să își pună în Mine toata încrederea. Nu trebuie să părăsească niciodată Numele Meu și trebuie să fie tot timpul
în alertă. Spune-le că îi iubesc cu duioșie și că din Ceruri li se vor da lor Daruri speciale. Aceste daruri le vor aduce pace,
speranță și curaj, în timpurile turbulente care stau în fața Sfintei Mele Biserici de pe pământ. Isus al vostru”
Mesajul 730. A fost trimis să demonteze Biserica Mea și s-o sfâșie în bucăți mici Vineri, 08 martie 2013

„Fiica Mea preaiubită, satana e cuprins de furie împotriva Bisericii Mele de pe pământ iar infestarea sa continuă să se
răspândească în interiorul zidurilor sale.
Vicleanul impostor care și-a așteptat, cu răbdare, momentul favorabil în ascuns, își va declara, în curând, domnia sa
asupra slujitorilor Mei sfințiți care, sărmanii de ei, nu bănuiesc absolut nimic. Durerea pe care le-o va provoca e greu de
suportat pentru Mine și totuși domnia lui va lua sfârșit prin extirparea finală a răului din inima Bisericii Mele.
El a manipulat atent pentru a-și asigura poziția iar, în curând, comportamentul său ostentativ se va vedea în mijlocul curții
sale splendide. La început, mândria, aroganța și preocuparea sa exagerată față de sine vor fi atent ascunse de văzul lumii.
Lumea exterioară va auzi doar un suspin de ușurare atunci când trâmbițele vor răsuna, anunțând mandatul său în calitate
de cap al Bisericii Mele.
Biserica Mea este Trupul Meu, însă el nu Îmi va făgădui loialitate Mie, Isus Cristos, căci nu are nicio dragoste pentru Mine.
El îi este fidel bestiei și cât va mai râde și îi va disprețui pe slujitorii Mei sfințiți care îl vor sprijini!
El, care îndrăznește să ocupe scaunul în Templul Meu și care a fost trimis de cel rău, nu poate grăi adevărul, căci el nu
vine de la Mine. A fost trimis să demonteze Biserica Mea și s-o sfâșie în bucăți mici, înainte de a o scuipa din gura sa
infamă.
Trupul Meu este Biserica Mea. Biserica Mea este încă în viață dar numai cei care grăiesc Adevărul și aderă la Cuvântul
Sfânt al lui Dumnezeu pot face parte din Biserica Mea de pe pământ.
Acum când, prin Scaunul lui Petru, se va manifesta ultima insultă împotriva Mea, Isus Cristos, veți înțelege, în sfârșit,
Adevărul. Cartea Adevărului, profețită lui Daniel, pentru sfârșitul timpurilor, nu îi va lăsa indiferenți pe membrii
Bisericii Mele, căci conținutul acesteia îi va revolta pe iubiții Mei slujitori sfințiți atunci când își vor da seama că Eu spun
Adevărul. Falsul profet – el care pozează ca lider al Bisericii Mele – este gata să îmbrace hainele care nu au fost croite
pentru el. El va pângări Sfânta Mea Euharistie și va diviza Biserica Mea în două jumătăți iar apoi, din nou, în alte două
jumătăți.
Va face eforturi să-i elibereze din funcție pe acei urmași loiali ai
Sfântului Meu Vicar îndrăgit, Papa Benedict al XVI-lea, numit de Mine.
Îi va înlătura pe toți aceia care sunt loiali Învățăturilor Mele și îi va arunca la lupi.
Acțiunile sale nu se vor vedea imediat dar, în curând, semnele vor fi vizibile, pe măsură ce va face demersuri să obțină
sprijin din partea liderilor globali influenți și a celor din poziții înalte.
Când urâciunea va prinde rădăcini schimbările vor fi bruște. La scurtă vreme după aceea, va anunța crearea unei Biserici
Catolice unite, unificând-o cu toate credințele și cu celelalte religii.
El va conduce noua religie universală, domnind peste religiile păgâne. Sub justificarea că urmărețte drepturile omului el
va îmbrățișa ateismul, punând sub semnul îndoielii această etichetare. Toate păcatele, în Ochii lui Dumnezeu, vor fi
considerate acceptabile de către această nouă Biserică atotcuprinzătoare.
Oricine va încerca să-l conteste va fi căutat și pedepsit. Acei preoți, episcopi și cardinali care i se vor opune vor fi
excomunicați și deposedați de titlurile lor. Alții vor fi hărțuiți și persecutați iar mulți preoți vor trebui să se ascundă.
Mă adresez acelor sărmani slujitori sfințiți ai Mei care Îmi recunosc acum Vocea, vă rog auziți-Mă cum încerc să ajung la
voi și să vă aduc consolare. Nu v-aș cere niciodată să respingeți Biserica Mea de pe pământ, căci Eu, iubitul vostru
Mântuitor, am fost Cel care a creat-o. Mi-am dat Trupul ca Jertfă Vie pentru a vă salva. Vi s-a dat responsabilitatea să
mărturisiți în Numele Meu, pentru a salva sufletele celor pe care îi învățați și îi îndrumați.
Tot ce puteți face este să vă încredeți în Mine, slujindu-Mi în continuare. Ceea ce nu trebuie să faceți este să acceptați
oricare dintre doctrinele care vi se prezintă și pe care le veți recunoaște imediat ca nefiind conforme cu Învățăturile Mele.
Să faceți ce vă dictează inima, dar să știți următoarele. Această perioadă vă va îndurera profund iar mâhnirea pe care o
veți simți la vederea profanării Bisericii Mele vă va face să plângeți. Dar trebuie să recunoașteți minciunile care vi se vor
prezenta, drept ceea ce sunt ele cu adevărat - un afront- adus morții Mele pe Cruce. Această distrugere poate avea ca
rezultat, colapsul structurii Bisericii Mele. Schimbările și adaptările clădirilor, alături de noul templu, creat pentru

biserica universală, vor fi realizate și amplasate la Roma. Fiți siguri că așa cum Templul Meu va fi pângărit, și Eu, Isus
Cristos, Mântuitorul întregii umanității, voi fi înlăturat și aruncat la gunoi. Al vostru Isus”
Mesajul 734. Tronul i-a fost furat. Nu și puterea Miercuri, 13 martie 2013
„Multiubita Mea fiică, am fost condamnat la moarte pentru a doua oară. Insulta conducerii Romei, la care ați fost martori
astăzi, mă despică în două. Când am stat în fața călăilor Mei, fiind acuzat de erezie și că îndrăzneam să spun Adevărul,
apostolii Mei au fugit și nu erau de găsit nicăieri. Cei care M-au urmat și Mi-au acceptat Învățăturile M-au trădat când
Cuvântul Meu a fost contestat de cei care dețineau puterea. Ei au început să își piardă încrederea în Mine și să se
îndoiască de Mine. Unii dintre credincioșii Mei au crezut în crimele de erezie de care eram acuzat și că acestea erau
justificate. Atât de puternici erau acuzatorii Mei – oameni cu funcții înalte, îmbrăcați în veșminte deosebite, care
mergeau și vorbeau cu un sentiment de adevărată autoritate, încât puțini se îndoiau de ei.
Am fost cercetat, contrazis, disprețuit, umilit, ridiculizat și batjocorit pentru că am spus Adevărul. Oamenii cădeau în
genunchi în fața acestor conducători – bărbați cu voci sonore, a căror autoritate nu a fost niciodată pusă la îndoială.
Vocea Mea era ca o șoaptă în mijlocul răcnetelor acuzatorilor Mei.
”Eretic” – strigau ei. Au spus că vorbesc cu o limbă malefică, că am blasfemiat împotriva lui Dumnezeu și că doream să le
distrug biserica. Și astfel, ei M-au ucis cu sânge rece.
Nu va fi altfel acum, când încerc să Îmi fac Vocea cunoscută. Când încerc să îi avertizez pe toți copiii lui Dumnezeu în
legătură cu aceste evenimente despre care ți-am vorbit, fiica Mea, în ultimii doi ani. Cuvântul Meu va fi tratat cu dispreț.
Cuvântul Meu va fi pus la îndoială. Îndoielile se vor strecura și, din nou, apostolii Mei vor fugi și Mă vor lăsa pradă lupilor.
Să nu vă îndoiți, Adevărul v-a fost revelat. V-am spus, credincioșii Mei, cum veți fi înșelați. Acest fapt va fi foarte dificil
pentru voi, pentru că vă veți îndoi de impostorul care stă în Casa Tatălui Meu.
Iubitul Meu Papă Benedict al XVI-lea a fost persecutat și a fugit, cum a fost prezis.
Eu nu am numit-o pe această persoană, care pretinde că vine în Numele Meu.
El, Papa Benedict, îi va îndruma pe credincioșii Mei către Adevăr. Eu nu l-am părăsit și îl voi ține aproape de Inima Mea
și îi voi da mângaierea de care are nevoie în aceste vremuri teribile Tronul i-a fost furat. Nu și puterea. Al vostru Isus”
Din mesajul 743. Timpul pentru diviziune este aproape și trebuie să vă pregătiți Joi, 21 martie 2013
„Preaiubita Mea fiică, Inima Mea se frânge din cauza tristeții care este resimțită de sufletele dezorientate din cauza
plecării ultimului Meu Papă, preaiubitul Meu Benedict. Voi, prețioasele Mele suflete, vă simțiți atât de confuze și într-un
fel singure. Simt durerea voastră și trebuie să vă rugați cu sârg pentru ca Mâna Milostivirii Mele să aducă alinare inimilor
voastre triste”
Din mesajul 751. Curând, Preaiubitul Meu Papă Benedict îi va conduce pe copiii lui Dumnezeu din locul său din exil
Vineri, 29 martie 2013
„Nimeni nu poate opri răspândirea Adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu. Nimeni. Domnia din Casa lui Petru va fi scurtă
și, în curând, Preaiubitul Meu Papă Benedict îi va conduce pe copiii lui Dumnezeu din locul său din exil. Petru, Apostolul
Meu, întemeietorul Bisericii Mele de pe pământ, îl va conduce în timpul ultimelor zile dificile, când Biserica Mea se luptă
pentru Viața sa. Al vostru Isus”

Mesajul 785. Ei vor fi acuzați de crime împotriva Scaunului lui Petru și vor fi umiliți public în Numele Meu Sfânt
Joi, 02 mai 2013
„Multiubita Mea fiică, mulți slujitori de rang înalt vor părăsi Biserica și vor adopta noi doctrine false, ce îi vor duce în
tărâmul întunericului. Aceia care Îmi rămân loiali și aceia care resping abominația vor fi îndrumați de Apostolul Petru,
care a șezut prima oară în Scaunul de la Roma. El îl va îndruma pe iubitul Meu Benedict care, așa cum a fost prezis, îi va
ajuta să vadă Adevărul. El va fi martorul ororii, dar va fi sprijinit de către aceia care au jurat credință Unicului Cuvânt
Adevărat al lui Dumnezeu. Și astfel va începe schisma. Aceia care vor urma falsa doctrină în care Eu, Isus Cristos, nu sunt
venerat, vor fi sfâșiați în bucăți de către fiară și demonii săi. Acei inocenți slujitori ai Mei care nu au acceptat aceste
Mesaje până acum vor alerga acum către Mine să îi consolez. Profețiile Mele nu mint și foarte curând multe dintre aceste
sărmane suflete vor fi înlăturate din Sfântul Scaun. Ei vor fi acuzați de crime împotriva Scaunului lui Petru și vor fi umiliți

public în Numele Meu Sfânt. Lor le spun. Rămâneți calmi și în pace, pentru că dacă urmați Adevărul veți fi salvați. Nu
trebuie să acceptați niciodată o doctrină diluată, care va fi golită de Autoritatea Mea. Pentru aceia care acceptă minciuni,
crezând că își fac datoria, voi trebuie să înțelegeți că veți avea de înfruntat o cale plină de greutăți. Aveți de ales între
două posibilități. Rămâneți în Lumina lui Dumnezeu sau întoarceți spatele Sfintelor Mele Sacramente.
În curând, mulți dintre voi vor vedea în mod clar lucrurile despre care v-am avertizat. Schisma va fi dură și va urma un
război între Adevăr și minciuni. Va duce la prăbușirea Bisericii Catolice, până când aceasta va semăna cu un morman de
pietre, dar Unica Biserică Adevărată va rămâne în picioare, pentru că slujitorii Mei credincioși vor mări Rămășița Armatei
Mele. Ei vor lupta cu îndârjire până la sfârșit pentru a apăra Cuvântul lui Dumnezeu. Al vostru Isus”

