
1 

 

Conselhos Práticos da Salvação 
CONSELHOS PARA O FINAL DOS TEMPOS 

 

  

 
Picar na imagem acima para download do Dossier em PDF 

 
FUNDAÇÃO AMEN-ETM 

8 de Setembro de 2020 

Neste Dossier da Amen, pode encontrar a abordagem do Tema Global dos 

● Conselhos Práticos da Salvação ● 
CONSELHOS PARA O FINAL DOS TEMPOS 

Este PDF destina-se a ser imprimido e lido em papel A4 

O Dossier com todas as Funcionalidades dever ser lido on-line no browser da Internet 

http://www.amen-etm.org/CPS.htm 

http://www.amen-etm.org/CPS.htm


2 

 

ÍNDICE 

● Prefácio  3 

● Introdução  4 

● 1 - Final dos Tempos  6 

    ■ 1-1 - Os Sinais dos Tempos  6 

● 2 - Conselhos para lidar com os Problemas que  

iremos enfrentar  8 

    ■ 2-1 - Conselhos comuns subjacentes a todos  

as Etapas  9 
    ■ 2-2 - Crise financeira mundial  12 

    ■ 2-3 - Reinado do anticristo  15 
    ■ 2-4 - Terceira Guerra mundial  19 
    ■ 2-5 - Aviso de Garabandal  21 
    ■ 2-6 - Segredos de Medjugorje  24 

● Relação dos 10 Segredos de Medjugorje com o  
Apocalipse e com Garabandal  25 

    ■ 2-7 - Milagre e Sinal de Garabandal  29 
    ■ 2-8 - Três Dias de Trevas  31 
● CONCLUSÃO  36

● NOTAS com Links  37



3 

● Prefácio ▲ 

Este Dossier foi formatado para ser lido preferencialmente num computador, que permita 
a abertura justaposta de janelas do seu browser.  

A janela principal ficará, por exemplo, na parte esquerda do Écran e a janela das 

notas, onde são abertas as Notas de  Ler +, ficará na parte direita do Écran. Para ter uma 
leitura mais eficaz e agradável, poderá seguir os seguintes passos: 

1º - Com esta janela principal activa, prima as teclas simultaneamente   [Windows+◄]   

2º - Depois de ter picado num botão  Ler +, e ter sido aberta a janela das notas, prima 

simultaneamente as teclas   [Windows+►]  

Ficará com as 2 janelas justapostas, e fará uma leitura mais eficaz. Poderá 

redimensionar as janelas à sua preferência … 

Se estiver a ler partir do PDF em papel, pode ir às notas no fim do Dossier, onde se 
encontram os endereços respectivos. 

 
As 2 janelas do browser justapostas  

para melhor leitura 

A leitura num telemóvel não é tão prática, e a mudança entre as janelas terá de ser feita 
com a mudança entre separadores do browser. 

Depois de ter escrito em 1998 uma extensa Obra abordando os Tempos em que vivemos, 

o GPS - Guia Prático da Salvação para o Fim dos Tempos  (n1), está chegando o 

tempo de o completar com este Dossier, CPS - Conselhos Práticos da Salvação - 

CONSELHOS PARA O FINAL DOS TEMPOS.  

Há por aí muita gente a dar maus conselhos para este Final do Tempos, usando uma 

terminologia estranha aos Ensinamentos da Igreja Católica, baseados, na maioria dos 
casos, em falsas aparições, falsas mensagens e falsos discernimentos.  

A maior parte destes maus conselheiros são youtubeiros, curiosos ignorantes, que só 

buscam protagonismo e likes dos seus vídeos. Não estão verdadeiramente empenhados na 
Divulgação das Mensagens da Virgem Maria, mas tão só em se tornar conhecidos pelo 
“pessoal” da net, que buscam emoções fortes, mesmo que sejam aldrabices forjadas por 
gente sem escrúpulos e sem cultura. 

Daqui decorre a necessidade de repor os verdadeiros Conselhos Celestiais, baseados 
exclusivamente nas verdadeiras Aparições da Virgem Maria e nas Suas Mensagens, 
que gozam da Aprovação ou do Placet generalizado da Igreja, sem lhe acrescentar as 

falsas interpretações de falsos videntes e maus exegetas sensacionalistas, que enchem e 
poluem o Youtube com porcarias oriundas do Inferno. 

javascript:window.open('http://www.amen-etm.org/GPS.htm','janela','height=600,width=800','resizable=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no');erro
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● Introdução ▲ 

Antes de mais nada, quero pôr os pontos nos is, e clarificar a linguagem que utilizo, pois a 
maioria esmagadora das pessoas não está ao par do que se aproxima da humanidade e 
não percebe a linguagem usada na Doutrina da Igreja Católica. Mesmo sacerdotes, dada a 
deficiente formação recebida em muitos seminários em que andaram, não têm uma 
formação correcta em Escatologia  (n2) e na sua adequada linguagem. 

Começando pelo título deste Dossier - “Conselhos para o Final dos Tempos”, há que 

frisar vários aspectos, que por si só já são extremamente  esclarecedores. 

Conselhos - Porque razão hão de ser necessários conselhos? De facto, vamos viver 

situações e acontecimentos únicos e novos, para os quais a humanidade não está 
habituada e para os quais só encontramos maneira de abordá-los, na Doutrina da Igreja 

Católica e na Revelação Divina, pois foi lá que foram profetizados e fornecidos os 
respectivos remédios e atitudes adequados para os enfrentar. 

Final dos Tempos ou Últimos Tempos- Este termo é muito mal interpretado com rigor 
pela maioria esmagadora das pessoas. Os Tempos de que a Igreja fala, são os Tempos 

da história da humanidade  (n3), e que são: 

● Princípio dos Tempos, desde a Criação  (n4), do mundo até ao nascimento de Jesus - 

Os 6 Primeiros “Dias da Criação”  (n5) e do Antigo Testamento. 

● Plenitude dos Tempos, durante a Vida terrena de Jesus até a Sua Ascensão aos Céus.  

● Fim dos Tempos, desde a Ascensão de Jesus até a actualidade, isto é, a vida da Igreja 

de Jesus Cristo. 

● Final dos Tempos (Últimos Tempos ou ainda os Tempos do Fim), a fase Final do 

Fim dos Tempos e que antecede a Vinda Gloriosa de Jesus  (n6), para o Juízo 
Universal e a implantação dos Novos Céus e Nova Terra   (n7). Pode apontar-se o seu 
início com as Aparições de Nossa Senhora  (n8) no século XIX em La Salette   (n9), 
iniciando-se um período de advertências feitas pela Virgem Maria, à qual foi dada a 
Missão de preparar a humanidade para a Vinda Gloriosa de Jesus Cristo.  

O termo Fim dos Tempos é frequentemente utilizado com o sentido de Final dos 

Tempos, e por isso tem de se ter uma especial atenção para saber destrinçá-los. 

● Fim dos Fins, os Últimos Dias da história da humanidade sem uma intervenção directa 

de Deus. É o fim do Sétimo “Dia” da Criação   (n10), em que Deus descansou. E por 
estar a descansar, não intervém na história dos homens, e quando o faz, chama-se-lhe 
Milagre  (n30). 

● Fim do Mundo, que corresponde ao fim deste mundo imundo, em que Deus 

intervém na História da Humanidade, com a Vinda Gloriosa de Jesus Cristo para o 
Juízo Final ou Universal   (n11), para Julgar os Vivos e os mortos e para o 
estabelecimento dos Novos Céus e Nova Terra   (n12).  

Fim do mundo, não é sinónimo do fim da vida na Terra. Isso é a pura ignorância a falar e 
enganando as pessoas. 

Ensina a Doutrina da Igreja Católica que são 3 as fontes do pecado   (n13):  ■1. a 
carne, ■2. o demónio e ■3. o mundo. É com a eliminação destas 3 fontes do pecado, 

que se entrará numa nova fase da vida da humanidade, em que deixará de haver o 
pecado, logo, o mal, a doença e a morte. 
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■1. É no Fim do mundo que se dará a transformação do nosso corpo (1. a 
carne), com o Arrebatamento   (n14) prometido por São Paulo, em que os nossos corpos 

serão tornado semelhantes ao de Jesus, e por isso glorificados e com as características 
dos corpos gloriosos, com que serão devolvidos à Nova Terra. 

■2. É no Fim do mundo imundo que se dará o definitivo acorrentamento de todos 

(2. os demónios) no Inferno, para sempre, os quais não poderão mais tentar ou fazer mal 
aos homens. Este acorrentamento será a conclusão do Armagedon   (n15), os Três Dias 

de Trevas   (n16), a grande batalha do Dia do Senhor, de que falou São João no 
Apocalipse   (n17), em que o demónio será derrotado pelo sopro de São Miguel Arcanjo e 
lançado no Inferno para sempre, para de lá não mais sair a fazer mal às almas. La 
Salette   (n17a). 

■3. É no Fim do mundo que terminará o (3. mundo) imundo, com o 
desaparecimento da injustiça, da corrupção, das guerras, das doenças, porque o seu 
príncipe e o seu reinado foram destruídos. 

Eliminadas assim estas 3 fontes do pecado, o homem voltará a viver como Adão e 
Eva no Paraíso Terrestre   (n18), antes de terem cometido o pecado Original e terem sido 
expulsos do jardim do Éden   (n19), tentados pela antiga serpente   (n20). 

● Novos Céus e Nova Terra, que corresponde à restauração do Jardim do Éden   

(n21), o Paraíso Terrestre, sobre toda a Terra e toda a Criatura. Será o início do Oitavo 
“Dia” da Criação   (n22). Será o Reino definitivo de Jesus Cristo, Rei do Universo, sem o 

mal, sem a doença e sem a morte, em que viverão os que foram arrebatados e devolvidos à 
Terra, com os seus corpos glorificados   (n23), com os seus dotes de claridade, 

impassibilidade, agilidade e subtileza. 

Estes são, pois, os Ensinamentos da Doutrina da Igreja Católica   (n24), Revelada por 
Deus às Suas criaturas, e que se fundamentam em 4 Pilares: Revelação Pública, 
Revelação Privada, Tradição da Igreja e os Ensinamentos dos Santos Padres. 

Para nos advertir da proximidade do Fim do Mundo, Jesus Cristo deixou-nos os Sinais 

dos Tempos   (n25). 

Mateus 24,3-8 
3 Jesus estava sentado no monte das Oliveiras. Os seus discípulos aproximaram-
se d'Ele em particular e disseram: 
«Diz-nos quando vai acontecer isso, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do 

mundo».4 Jesus respondeu: «Cuidado, para que ninguém vos engane. 5 Porque 
muitos virão em meu nome, dizendo: "Eu sou o Messias". E enganarão muita 

gente. 
6 Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Prestai atenção e não vos 
assusteis, pois estas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. 7 De facto, 

uma nação lutará contra outra, e um reino contra outro reino. Haverá fome e 
terramotos em vários lugares. 8 Mas tudo isto é o começo das dores». 

Para nos chamar a atenção para os Sinais dos Tempos   (n26), começou a Virgem Maria a 
vir à Terra, com as Suas Aparições   (n27), nos advertir da proximidade da Vinda 
Gloriosa de Jesus   (n28). 

 

●Ler o Editorial de 25 de Dezembro de 2018 - Processo “Fim do mundo” em fase 

terminal  (n29)  
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● 1 - Final dos Tempos ▲

Fica assim esclarecido que estamos a viver o Final dos Tempos   (n31), que é a fase 
final do Fim dos Tempos. 

■ Podemos afirmar que este Final dos Tempos se iniciou com as Aparições de La 
Salette   (n32) em 1846, em que a Virgem Maria inicia as Suas Aparições proféticas e 
anunciadoras da necessidade de conversão da humanidade e da proximidade dos 
tempos de purificação preparatórios para a Vinda Gloriosa de Jesus Cristo. 

■ Sensivelmente 40 anos depois, em 1888, dá-se a Visão do Papa Leão XIII   (n33) em 
que ele viu o demónio a pedir a Deus Pai um período de 100 anos para tentar a Igreja. 
■ Sensivelmente 30 anos depois, em 1917, dão-se as Aparições de Fátima   (n34), que 
anunciam, no Segundo Segredo, a “punição do mundo dos seus crimes, por meio da 
guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre”    (n35) 
De facto assim foi, com as duas Guerras Mundiais, a fome e dificuldades de toda a 
ordem e a perseguição da Igreja através do comunismo que se instalou na Rússia   

(n36), logo a seguir às Aparições de Fátima, tal como Nossa Senhora advertira os 
pastorinhos na Cova da Iria. 

■ Com a conclusão do Centenário das Aparições de Fátima, heis-nos chegados ao fim do 

tempo concedido por Deus Pai ao demónio para tentar a Igreja, sem grande sucesso, e daí 
a fúria demoníaca, que vendo o seu tempo se esgotando, redobra os seus ataques furiosos 
e desesperados contra a humanidade, com a propiciação da homossexualidade   (n37), 
da pornografia   (n38), dos divórcios   (n39) e disseminação do adultério   (n40), da 
comunhão sacrílega na mão   (n41), do relativismo   (n42) moral, com a 
dessacralização do Sagrado e da Liturgia   (n43) e muito em especial com o ABORTO   

(n44), o grande flagelo da humanidade. 

É neste panorama caótico, mas que ainda piorará, que temos de olhar com os olhos da 
alma e cheios de Fé, para os Sinais dos Tempos, e muito em particular para as 
Mensagens deixadas nas Aparições da Virgem Maria, tomando consciência de que 
nunca houve, na história da humanidade, Aparições da Rainha Mãe com esta frequência 
e desta importância, em conjunto com a simultaneidade de todos os Sinais dos 
Tempos.  

Vivemos, assim, um Tempo único na história da humanidade! 

 
 

■ 1-1 - Os Sinais dos Tempos ▲ 

 Os Sinais dos Tempos   (n26), são ocorrências, profetizadas num passado mais ou 

menos longínquo, que nos avisam da eminência de um acontecimento de capital 
importância para a humanidade, a Vinda Gloriosa de Jesus   (n28), para a instauração 
definitiva e sobre toda a criatura do Seu Reino de Amor e Paz, concórdia, justiça, 

felicidade e vida, sem pecado, sem doença e sem morte. 

Os Sinais dos Tempos, avisam-nos da proximidade do Fim do mundo, como nos 

advertiu Jesus: 



7 

Mateus 24,3-8 
3 Jesus estava sentado no monte das Oliveiras. Os seus discípulos aproximaram-
se d'Ele em particular e disseram: 

«Diz-nos quando vai acontecer isso, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do 
mundo».4 Jesus respondeu: «Cuidado, para que ninguém vos engane. 5 Porque 
muitos virão em meu nome, dizendo: "Eu sou o Messias". E enganarão muita 

gente. 
6 Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Prestai atenção e não vos 

assusteis, pois estas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. 7 De facto, 
uma nação lutará contra outra, e um reino contra outro reino. Haverá fome e 
terramotos em vários lugares. 8 Mas tudo isto é o começo das dores». 

Este Tema fulcral foi aprofundado no Dossier Sinais dos Tempos   (n26), 

Se Jesus nos deixou os Sinais dos Tempos, foi para não sermos apanhados 

desprevenidos. Por isso, não os desprezemos, pois se o fizermos, o mal será nosso. 
Se para além dos Sinais dos Tempos, ainda temos as  Aparições de Nossa Senhora  

(n8), então o que mais será preciso para tomarmos medidas preventivas para enfrentarmos 
os Castigos e a Purificação pela qual a humanidade irá passar, tal como as dores de parto, 
que antecedem o nascimento de uma criança. 
Os Conselhos que se seguem, não são mais do que a inventariação dos conteúdos mais 
específicos das Mensagens da Virgem Maria dadas nas Suas Aparições verdadeiras e 
Aprovadas pela Igreja, quer oficialmente pelo Vaticano, quer pelo Bispo Diocesano, quer 
pelo Placet generalizado de largo número de bispos e sacerdotes da Igreja Católica. 
Apontarei, em contraponto, os falsos conselhos dados por falsos videntes de falsas 

aparições   (n45), em que é o diabo disfarçado de “jesus e maria”! 
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● 2 - Conselhos para lidar com os Problemas que 

iremos enfrentar ▲ 

Como as falsas aparições são em número muito superior ao das Verdadeiras Aparições, 
há que saber distinguir o trigo e o joio. 

Com este objectivo, e com base nos critérios da Igreja, ampliados, pormenorizados e 
baseados na experiência dos últimos decénios, estabeleci o que chamei de Tópicos para 

Avaliação de Videntes Verdadeiros e falsos videntes  (n46). 

Usando estes critérios de avaliação, estabeleci a LISTA DO MAL   (n47). 

Muitos dos maus conselhos que circulam na internet, alguns deles até veiculados por 
sacerdotes e canais do youtube de fulanos sensacionalistas e de fraca cultura religiosa, 
são contrários aos conselhos da Virgem Maria, e por isso, a serem seguidos, terão por 
objectivo a perdição das almas, ou pelo menos, o seu prejuízo e o seu mal. 

Alguns dos Conselhos que se seguem, serão transversais e comuns a todas as grandes 
Etapas pelas quais a humanidade irá passar, até atingir os Novos Céus e Nova Terra. 
Esses Conselhos serão os principais e deverão merecer a maior atenção! 

Os Conselhos que se seguem vão pela ordem das mais importantes Etapas da 
Cronologia para o Fim do mundo   (n48). 
Os Conselhos são dados para 2 grandes categorias:  
Conselhos Espirituais e  
Conselhos Materiais. Há que não descurar nenhuma destas áreas.  

Faço também algumas Advertências para cada uma das Etapas. 
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 MENU de Preâmbulos        ► 

▲ 

Todas 
as 

Etapas  

Crise 
financeira  

Reinado 
do 

anticristo  

3ª 
Guerra 
mundial 

Aviso de 
Garabandal  

Segredos 
de 

Medjugorje 

Milagre de 
Garabandal  

Três 
Dias de 
Trevas 

▼ 

 

■ 2-1 - Conselhos comuns subjacentes a todas as 
Etapas ▲ 
Preâmbulo 

Já que da Salvação da Alma   (n49) se trata, os Conselhos comuns a todas as Etapas 
são os Conselhos Evangélicos que nos foram legados por Jesus Cristo e os Seus 

Apóstolos, pela Doutrina da Igreja Católica e pelas Revelações Privadas Aprovadas pela 
Igreja, ou com o seu Placet. 

Nossa Senhora advertiu-nos em Medjugorje que a humanidade irá passar por momentos 
muito difíceis. 

Medjugorje, 24 de Junho de 1983   (n49a) 
… Vós não podeis imaginar o que se vai passar, nem o que o Pai Eterno enviará 

sobre a Terra. É por isso que vos deveis converter!  

Sabemos, pois, que sobrevirão problemas extremamente graves à humanidade de toda a 
ordem. 

Juan Antonio, revelações pessoais   (n49b) 
…  
A série de acontecimentos que hão-de vir, suceder-se-ão muito rapidamente.  

… 
Para além das catástrofes criadas pelo homem, a Natureza se rebelará e 
acentuará, ao mesmo tempo, a sua cólera através de diversos cataclismos, que 

serão tão próximos uns dos outros, que os homens não terão tempo de recuperar o 
fôlego. O pecado do homem, desencadeará a Natureza não só através da ecologia 

mas também através de diversas epidemias, donde uma em particular me foi 
mencionada, mais horrível que qualquer outra conhecida pelo homem depois da 
peste negra. Esta doença fará com que a pele apodreça a uma taxa de aceleração 

rápida e será seguida de uma morte muito penosa; a sua transmissão será 
infinitamente mais fácil que a da SIDA e será comunicada duma pessoa para 
outra por um simples contacto físico. O homem pensará viver verdadeiramente o 

fim do mundo. 
A Virgem Maria também advertiu o homem que a destruição tomará tais 

dimensões que chegará o dia em que: «O homem terá fome e não encontrará nada 
para comer. O homem terá sede e não encontrará nada para beber». 

É para estes momentos dificílimos que nos temos que começar a preparar. 
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 MENU de Conselhos         ► 

▲ 

Todas 
as 

Etapas  

Crise 
financeira  

Reinado 
do 

anticristo  

3ª 
Guerra 
mundial 

Aviso de 
Garabandal  

Segredos 
de 

Medjugorje 

Milagre de 
Garabandal  

Três 
Dias de 
Trevas 

▼ 

 

Conselhos Espirituais Comuns a todas as Etapas 

Nestes Conselhos estão incluídas, como não podia deixar de ser, as 5 Pedrinhas de 
Medjugorje   (n50). 

1) Observar religiosamente os 10 Mandamentos da Lei de Deus   (n51). Seremos 

julgados pelo Amor   (n52). Por isso, Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como 
a nós mesmos. Aprender e seguir as Bem-Aventuranças   (n53).  

2) Observar religiosamente os 5 Mandamentos da Igreja Católica   (n54). 

3) Viver permanentemente em Estado de Graça   (n55). Sempre que cairmos, Confissão   

(n56) imediata. (4ª Pedrinha de Medjugorje) 

4) Fazer recurso amoroso e persistente dos Sacramentos da Igreja Católica   (n57), em 

particular ao Sacramento da Eucaristia. (5ª Pedrinha de Medjugorje) 

5) Consagração ao Imaculado Coração de Maria   (n58) e pôr a nossa vida 

inteiramente ao serviço de Deus. 

6) Rezar   (n59) muito, em especial o Santo Rosário   (n60), pois é arma poderosa    

(n60a), que nos foi dada pela Virgem Maria  para estes Tempos . (1ª Pedrinha de 
Medjugorje) 

7) Ler as Sagradas Escrituras   (n61), meditando-as e pondo-as em prática. (3ª 

Pedrinha de Medjugorje) 

8) Jejuar   (n62) a pão e água como pedido por Nossa Senhora em Medjugorje. (2ª 

Pedrinha de Medjugorje) 

9) Recurso ao uso intensivo de Sacramentais   (n63), e em particular da Água Benta   

(n64) e da Medalha Milagrosa  (64a). 

10) Acompanhar as Aparições de Medjugorje   (n65), as únicas Verdadeiras actualmente 

a ocorrerem em toda a Terra. Todas as outras são falsas, com excepção das Peregrinas do 
Juan Antonio Gil. 

11) Ler e pôr em pratica as Mensagens Verdadeiras dadas pela Virgem Maria   (n66), 

em particular as Aprovadas pela Igreja ou em vias de Aprovação, nomeadamente La 
Salette   (n67), Fátima   (n68), Garabandal   (n69), Mensagens dadas ao Padre Gobbi   
(n70) e Medjugorje   (n71). 

12) Tornarmo-nos Apóstolos dos Últimos Tempos   (n72), divulgando as Verdades da Fé 

e denunciando os falsos profetas e os falsos videntes. 

13) Fugir das grandes Ratoeiras armadas pelo demónio à humanidade: 

a) Divórcio   (n73). 
b) Uniões de facto   (n74). 
c) Homossexualidade   (n75), pedofilia   (n76) e prostituição   (n77). 
d) Pecados da carne   (n79), luxúria   (n80) e pornografia   (n81). 
e) Droga   (n82) e outros vícios correntes. 
f) Comunhão na mão   (n78). 
g) Exploração   (n83) do próximo. 
h) Corrupção   (n84), que conduzem aos negócios ilícitos. 
j) Aborto   (n85) e Eutanásia   (n86). 
k) Relativismo moral   (n87), que conduzem à indiferença e ao facilitismo. 

 

javascript:window.open('http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemRueDuBac.htm%20','janela','height=600,width=800','resizable=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no');erro
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Na Oração do Rosário há uma Intenção muito especial que devemos sempre referir, pela 
Santificação dos Sacerdotes, pois com isso, abreviaremos o tempo e a intensidade da 

Purificação e dos Castigos, durante o reinado do anticristo, tal como Jesus prometeu à 
mística Maria Valtorta  (n92). 

CADERNOS DE MARIA VALTORTA - 1943 -14 DE JUNHO, PÁG. 88 
Quantos mais Verdadeiros sacerdotes houver no mundo quando se tiverem 
cumprido os tempos, menos dilatado e cruel será o tempo do Anticristo e as 
últimas convulsões da raça humana. 

É com a Oração do Rosário que serão ultrapassadas os grandes problemas que 
enfrentaremos num futuro muito próximo, e será a Arma por Excelência do ETM - 

Exército Terrestre de Maria   (n88). 

14) Estes Conselhos são também para as Etapas seguintes. 

Conselhos Materiais Comuns a todas as Etapas 

1) Cumprimento das Leis civis e recomendações das Entidades Governamentais, quando 

não contrariarem as disposições da Doutrina da Igreja Católica. 

 
 

Advertências Comuns a todas as Etapas 

1) Neste capítulo dos Conselhos Comuns a todas as Etapas, até os Três Dias de Trevas, 

há que estar de sobreaviso quanto às falsas mensagens veiculadas pelo demónio, 
através dos falsos videntes, pois será nesta fase que serão reveladas as verdadeiras 
intenções infernais, sem maquilhagens, tendo como objectivo a condenação das almas. 
Essas falsas mensagens de falsos videntes abandonarão os simples pedidos piedosos de 
oração, que sempre usaram como engodo para não levantarem suspeitas, e entrarão na 
fase descarada de propôr falsas devoções e medidas contrárias à Doutrina da Igreja 
Católica, inclusive, e muito em especial, aconselharão a adesão à Religião Única  (n89) 
que será promovida pelo anticristo  (n90) através da propaganda da Globalização  (n91) 
da ONU. 
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■ 2-2 - Crise financeira mundial ▲ 
Preâmbulo 

Esta será a Etapa 1 da Cronologia  (n93) para o Final dos Tempos. 

O mundo tem de ser desestabilizado para que possa haver o estabelecimento do caos 
mundial e se dê a emergência do anticristo, que apontará a solução para a paz, mas que 
será uma falsa paz. 
Desde há muitos anos para cá, já tem sido criado um clima de descontentamento 

generalizado em todo o mundo, através dos estratagemas do anticristo  (n94), 
implementados através de medidas dos governos comandados pela maçonaria  (n95), que 

têm levado ao descontentamento das diversas categorias profissionais, atacadas 
sistemática e sequencialmente, criando um desejo latente de soluções eficazes para a 
resolução dos problemas que afligem as sociedades contemporâneas.  
Através destas medidas, temos visto serem criados, por diversas vezes, verdadeiros 
solavancos no quotidiano das pessoas, através de guerras, conflitos sociais internos, 
políticas migratórias injustificadas, crises financeiras, etc.. A última foi o 
aproveitamento da epidemia do coronavírus, para lançar o caos em todas as economias 
mundiais, com o encerramento dos negócios, do comércio e do lazer. O facto é que o caos 
foi conseguido através das medidas governamentais decretadas pelos governos maçónicos 
na esfera económica, e não por consequência directa do vírus em si. As falências foram 
causadas pelo encerramento obrigatório do comércio e não por causa real do vírus. O 
medo, lançado e propagandeado pelos meios de comunicação, foi o instrumento usado 

para atingir esta fase de teste do pânico generalizado. 
Este teste funcionou muito bem, e indicou o caminho a seguirem nas próximas etapas. À 
conta disso, houve fortunas a serem feitas pelos senhores da alta finança mundial, com 
as vacinas, os equipamentos e utensílios para debelar a epidemia e com a circulação e 
aumento dos endividamentos nacionais, empresariais e pessoais, acrescendo biliões de 
dólares de lucros através dos juros cobrados pelas corporações financeiras. 
A anunciada Crise Financeira Mundial, tão falada por todos os economistas, será o 

próximo passo para preparar a manifestação do anticristo, que surgirá como o salvador da 
situação caótica em que estará mergulhada toda a sociedade. 
Esta Crise Financeira lançará graves clivagens entre os diversos países da União 
Europeia e nas relações diplomáticas mundiais em geral. 
O cenário estará montado para a divisão da União Europeia e para acontecer a 
Terceira Guerra Mundial. O primeiro passo já foi dado com o Brexit, a saída do Reino 
Unido da EU.  

Revelação da Virgem Maria ao Juan António  (n96), após o 11 de Setembro de 2001 
A Terceira Guerra Mundial, como conflito alargado e massivo, só terá início, após 
a Europa estar dividida. 

Com o desencadear da Crise Financeira, virá desestabilização em todos os sectores da 
sociedade, através de uma reacção em cadeia e de efeito domínó, que numa primeira 

onda afectará os mercados financeiros, mas rapidamente se espalhará à dificuldade de 
movimentação de capitais e de dinheiro em papel, e em seguida aos campos de 
distribuição de bens e serviços, combustíveis, água, gás, electricidade, mercadorias.  
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Espaçadamente já passámos por estas situações isoladamente. Agora imagine-se quando 
forem todas simultaneamente e por períodos de tempo mais alargado.  

Se tivermos em mente que podem também haver calamidades naturais  (n97) 
concomitantes com a Crise Financeira, então será um caos ainda maior. 

Os Conselhos que se seguem, servirão também já para Etapas seguintes, pois como não 

se tem noção de um timing rigoroso, mais vale começar a tomar providências 
atempadamente. 
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▲Conselhos Comuns a todas as Etapas▲ 
Conselhos Espirituais para a Crise financeira mundial  

1) Usar Sacramentais para Protecção da casa: 

a) Peixes e Cruzes  (n98) para colocar nas portas das casas. 

b) Vela de Lourdes  (n99) ou Vela de Nossa Senhora das Candeias  (n100), para 

fases difíceis da vida familiar e mais tarde, para os Três Dias de Trevas. 

c) Água Benta  (n101), para uso habitual do dia a dia nas mais diferentes situações, 

para afastar os demónios. 

d) Sal Exorcizado  (n102) para colocar na confecção dos alimentos. 

e) Escapulário de Bênção e Protecção  (n103), não só para usar em situações difíceis 

como também à entrada de casa. 

2) Regularizar situações morais adversas. Por exemplo, união de facto, segundo 

casamento civil, adultério  (n104), homossexualidade  (n105). 

3) Estes Conselhos devem também ser seguidos nas Etapas seguintes. 

Conselhos Materiais para a Crise financeira mundial  

1) Preparar Dispensa Final dos Tempos: 

a) Comida, em quantidade suficiente para umas semanas sem poder sair à rua para 

fazer compras. Frigorífico bem fornecido, mas não esquecer que pode haver falhas no 
fornecimento de electricidade, e lá se vai perder a comida congelada… 

Por isso, dever-se-á ter bastante comida enlatada (feijoadas, sopra da pedra, atum, 
etc.), pão de longa duração e torrado, batatas fritas e para fritar, arroz, massas, feijão, 
soja em pedaços, manteiga, óleo, azeite, frutos secos e naturais, bolachas e biscoitos, sal 
grosso em quantidade exorcizado, leite de longa duração e em pó, sucos de frutas 
engarrafados e Coca-Cola. 

Na Dispensa deve-se pendurar uma folha de papel A4 com a Lista de alimentos  
(n106) sugerida a uma mística da América do Sul, pois foi prometido a protecção do que 
estiver na Dispensa. 

b) Água potável, em bastante quantidade, em garrafões de 5 litros, que dê para umas 

semanas. Pensar numa forma de reciclar a água potável para reutilizar na lavagem da 
loiça e na casa de banho. 

c) Gás, em botija tipo camping gás e outras de maiores dimensões. 

d) Fogareiro, para a cozinha e candeeiros de camping gás. 

e) Material de higiene, pasta de dentes, papel higiénico, sabonetes, shampoos, 

toalhetes, etc.. 
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f) Remédios naturais  (n107), que foram aconselhados à mística Marie-Julie Jahenny. 

g) Remédios farmacêuticos, mais comumente utilizados para pequenas doenças e 

para as doenças crónicas que se têm que tomar diariamente. 

2) Vender acções e Obrigações e demais produtos financeiros, pois que com a queda 

das Bolsas internacionais perderão grande parte do seu valor. 

3) Ter algum dinheiro em casa, pois pode ser difícil levantar nas caixas multibanco. 

4) Não seria má ideia de fazer um teste de sobrevivência real, ficando trancado em casa 

sem sair, só dependendo destes Conselhos Materiais. Ia dar uma ideia mais rigorosa 

das quantidades… Homem prevenido vale por dois. 

5) Continuar com as nossas vidas regradas como estiverem e não se meter em novos 

negócios, como aconselhou São Paulo.  

1Coríntios 7,24 
24 Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que estava 

quando Deus o chamou. 

6) Depois de constituída a Dispensa, devemos ser metódicos no consumo dos bens 

armazenados a partir dela, e ir repondo-os à medida que forem sendo consumidos. Assim, 
estará sempre abastecida e não haverá surpresas. 
 

 

Advertências para a Crise financeira mundial 

1) Nada de preparar bunkers e de fugir para o campo. Isso são disparates aconselhados 

pelo diabo através de falsos videntes. Quem já lá estiver, deixe-se estar, como aconselhou 
São Paulo. 

1Coríntios 7,24 
24 Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que estava quando 

Deus o chamou. 
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■ 2-3 - Reinado do anticristo ▲ 
Preâmbulo 

Esta será a mais longa de todas as Etapas e será o início da Etapa 2 da Cronologia 
(Etapa 2)  (n107a) para o Final dos Tempos. 

Não se pode afirmar com rigor se o Reinado do anticristo se iniciará antes da Terceira 
Guerra Mundial, pois não foi nada Revelado sobre isso, mas certamente estará com ela 

intimamente relacionado. 

O Reinado do anticristo   (n108) terá início com a sua manifestação pública (Etapa 2)   
(n109), durará sensivelmente 3 anos e meio e terminará com os Três Dias de Trevas 

(Etapa 20)   (n110). 
É durante o Reinado do anticristo que se viverão os dias mais tenebrosos da história da 

humanidade desde que o homem foi criado.  
O Reinado do anticristo são os últimos anos da grande tribulação, anunciada pela 
Virgem Maria ao Padre Gobbi, e que anuncia a Vinda Gloriosa de Jesus   (n111) e os 
Novos Céus e Nova Terra   (n112). 
É durante o Reinado do anticristo que decorrerão as Etapas 2 à Etapa 20 da 
Cronologia para o Final dos Tempos   (n113). 

371 Padre Gobbi 31 de Dezembro de 1987   (n114) 

A grande tribulação 
Nos Evangelhos, nas Cartas dos Apóstolos, no livro do Apocalipse vos foram 

claramente descritos os indícios seguros, para fazer-vos compreender qual é o 
período da grande tribulação. 
Todos estes sinais estão se realizando neste vosso tempo. 

— Antes de tudo uma grande apostasia está difundindo-se por toda parte na 
Igreja, pela falta de fé que se alastra também entre os seus próprios pastores. 
— Depois, no vosso tempo, multiplicam-se catástrofes de ordem natural, como 

terramotos, secas, inundações, desastres que causam morte repentina de 
milhares de pessoas, seguidas de epidemias e de males incuráveis que se 

difundem por toda parte. 
— Além disso, os vossos dias estão assinalados por contínuos rumores de guerras, 
que se multiplicam e fazem, cada dia, inúmeras vítimas. 

— Enfim, no vosso tempo, ocorrem grandes sinais no sol, na lua e nas estrelas. O 
milagre do sol ocorrido em Fátima foi um sinal, que vos dei, para advertir-vos de 

que já estão próximos os tempos destes extraordinários fenómenos que acontecem 
no céu. 
Como os brotos que despontam nas árvores vos dizem que chegou a Primavera, 

assim estes grandes sinais   (n115) que se realizam, no vosso tempo, dizem-vos que 
já está próxima de vós a grande tribulação, que vos prepara para a nova era, que 
Eu vos prometi com o Triunfo do Meu Coração Imaculado no mundo. 
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327 Padre Gobbi 7 de Junho de 1986   (n116) 

Reino do anticristo 
... 

Procurai descobrir um sinal de aviso também nos acontecimentos de ordem 
natural. Deveis ver um sinal da Justiça divina, que não pode deixar impunes os 
inumeráveis crimes que, diariamente, se praticam. 

Há males de ordem social, como a divisão e o ódio, a fome e a pobreza, a 
exploração e a escravidão, a violência, o terrorismo e a guerra. 

Para serdes protegidos de todos estes males, convido-vos a se abrigarem no 
refúgio seguro do meu Coração Imaculado. 
Actualmente, porém, vós necessitais sobretudo de defesa contra as terríveis 

ciladas do meu adversário, que conseguiu instaurar seu reino no mundo. 
É o reino que se opõe a Cristo; é o reino do anticristo. 
Nesta última parte do vosso século, o reino do anticristo alcançará o vértice da 

sua força, do seu poder, da sua grande sedução. Prepara-se o momento em que o 
homem iníquo, que quer se colocar no lugar de Deus, para se fazer ele mesmo 

adorar como Deus, está para se manifestar em toda sua força. 

Como vai ser, nestes derradeiros 3 anos e meio da história, o último ataque do Inferno 
contra a humanidade, o anticristo será revestido de todo o poder de satanás, para 
enganar, conquistar, dominar e levar à condenação eterna todos os homens. 
Por isso, mais do que nunca, ter-se-á que estar firmes na Fé  (n117), cientes dos desígnios 
de Deus e das armadilhas do diabo, para ser capaz de discernir a Verdade, no meio das 
terríveis tribulações que se aproximam.  
Quem não estiver firme na Fé, correrá o grave risco de ser enganado pelos encantos da 
Nova Ordem Mundial  (n118), da Religião Única  (n119) proposta pelo anticristo e pelos 
falsos milagres que ele operará e, consequentemente, vir a perder a sua alma eternamente. 

Não esqueçamos de que o anticristo afirmará de si próprio que é o Cristo, o “salvador”, 
tão esperado pelos judeus, que serão enganados e o seguirão, até descobrirem o engano 
de que foram vítimas, e então se converterão, por fim. 

Será durante o Reinado do anticristo que se darão todas as grandes profecias prometidas 
nas Aparições de Nossa Senhora, tais como o Aviso e o Milagre de Garabandal e os 
Segredos de Medjugorje. 

Será durante o Reinado do anticristo que serão derramadas as 7 taças do furor de 

Deus profetizadas no Apocalipse 16 1-21  (n119a). 

1ª Taça - Despejada a taça na terra. 

2ª Taça - Despejada a taça no mar. 

3ª Taça - Despejada a taça nos rios e nas fontes. 

4ª Taça - Despejada a taça no Sol. 

5ª Taça - Despejada a taça sobre o trono da Besta. 

6ª Taça - Despejada a taça sobre o grande rio Eufrates. 

7ª Taça - Despejada a taça no ar. 
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▲Conselhos Comuns a todas as Etapas▲ 
Conselhos Espirituais para o Reinado do anticristo 

1) Mais do que nunca seguir os Conselhos Espirituais em 2-1 Conselhos Comuns   

(n120) dados para todas as Etapas deste Final dos Tempos e em 2-2 Conselhos 
Comuns   (n120a) dados para o início da Crise Financeira. 

2) Manter-se firme na Fé da Igreja Católica, aconteça o que acontecer 

3) Estudar a fundo o Dossier Anticristo   (n121), pois nele se encontra tudo o que é 

necessário saber para não ser enganado pelo poder avassalador de que ele será revestido. 

4) Não escutar as transmissões e ensinamentos do anticristo, pois o seu poder hipnótico 

será enorme e capaz de convencer os incautos. 

5) Estes Conselhos devem também ser seguidos nas Etapas seguintes. 

 

Conselhos Materiais para o Reinado do anticristo 

1) Manter-se afastado do anticristo e de membros da maçonaria, pois ela é 

totalmente comandada pelo anticristo. 

2) Tratar com os Remédios dados a Marie-Julie Jahenny  (n122) as terríveis pragas, 

pestes e epidemias que atormentarão a humanidade durante todo o Reinado do anticristo, 
já fazendo parte da Purificação. 

 

 

Advertências para o Reinado do anticristo 

1) A implantação do chip deve ser evitada, por razões saúde e de rastreamento 

individual, pois pode trazer problemas persecutórios por parte das autoridades 
controladas pela maçonaria. Não tem nada a ver com a condenação da alma. 

2) A informação veiculada pelas falsos videntes de que o chip é a “marca da besta”, 

falada no Apocalipse, é uma das grandes mentiras infernais. 
Na verdade, como revelado pela Virgem Maria ao Padre Gobbi, a marca da besta   (n123) 
é bem mais perigosa, mas é de cariz espiritual. O chip é um mero pequeno sinal, para 

localizar a época em que essas coisas ocorrerão. 

3) Andam que andam por aí muitos curiosos da escatologia, youtubers e oportunistas 

sensacionalistas, em suma Gente duvidosa  ,a difundir heresias e maus conselhos, 
provenientes de falsos videntes de falsas aparições  , que não passam de correntes de 
transmissão do Inferno, que só pensam em negócio, em likes e subscrições nos seus 
canais do Youtube. Fazem parte de quadrilhas do mal, uns por má fé e outros por mera 
ignorância. 
Pregam teorias protestantes e Milenarismos  , puros ou mitigados, mas todos eles falsos. 
A mais divulgada destas quadrilhas que pululam no Youtube, é a Quadrilha dos 
Ignorantes. 
Os membros desta Quadrilha dos Ignorantes autodenominam-se estudiosos da 
escatologia, e falam uns dos outros, com a boca cheia de prosápia, como sendo os 
“estudiosos”, os “especialistas das aparições marianas” e da “linha cronológica”. 
Ora esta atitude, coloca-os automaticamente fora do rebanho dos filhos de Maria e 
Apóstolos dos Últimos Tempos, que são gente humilde, que não estuda as Mensagens 
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de Nossa Senhora, mas sim, acolhem-nas nos seus corações, divulgam-nas e seguem-nas 
à risca. Os membros desta Quadrilha dos Ignorantes são principalmente italianos e 

brasileiros, mas também os há Portugueses e franceses. 
Pregam aldrabices sobre o chip e sobre fugir para o campo, criar galinhas e hortas e 
construir bunkers. Não se lhes dê ouvidos, pois o nosso único Refúgio Seguro será só o 

Imaculado Coração de Maria, tal como nos foi prometido em Fátima! 

4) Estes charlatães advogam, a partir duma má interpretação das profecias, e 

ignorando os Ensinamentos contidos no Catecismo da Igreja Católica, que o 

reinado do anticristo só virá depois de um tempo de paz referido em La Salette e em 
Fátima. Mas isto é um tremendo erro e uma pura heresia, pois advoga de certa maneira 
um Milenarismo mitigado, e contraria o Catecismo da Igreja Católica. 
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■ 2-4 - Terceira Guerra mundial ▲ 
Preâmbulo 

Esta será a Etapa 6 da Cronologia  para o Final dos Tempos. 

A Terceira Guerra mundial será um dos terríveis e devastadores episódios que 

ocorrerão durante o Reinado do anticristo. 

Revelação da Virgem Maria ao Juan António   (n124), após o 11 de Setembro de 2001 

Uma terceira guerra mundial, pior que as duas anteriores combinadas, era 
suposto ter começado em 1995, mas entretanto, ela foi suspensa para uma data 

um pouco mais tardia, graças às orações e sacrifícios da humanidade, 
especialmente pelos grupos de oração que, à volta do mundo, se formaram a fim 

de corresponder ao apelo da Mãe de Cristo, criando assim um exército espiritual 
sobre a Terra. Bem que este conflito mundial esteja retido provisoriamente, o meu 
anjo "simpático" garantiu-me formalmente, que apesar de tudo, terá lugar num 

futuro muito próximo. A sua origem, decorrerá "de uma guerra negra" que terá 
lugar entre uma nação árabe e Israel, os Estados Unidos estão envolvidos nela e 

será mais destrutiva do que as duas anteriores… 
A série de acontecimentos que hão-de vir, suceder-se-ão muito rapidamente. 
Haverá um terceiro conflito mundial, que infligirá grandes destruições, e 

vomitará a morte por todo o planeta. A duração deste conflito generalizado 
dependerá da consciência que os governantes mundiais tiverem, e por isso, é tão 
importante rezar por eles. 

Para além das catástrofes criadas pelo homem, a Natureza se rebelará e 
acentuará, ao mesmo tempo, a sua cólera através de diversos cataclismos, que 

serão tão próximos uns dos outros, que os homens não terão tempo de recuperar o 
fôlego. O pecado do homem, desencadeará a Natureza não só através da ecologia 
mas também através de diversas epidemias, donde uma em particular me foi 

mencionada, mais horrível que qualquer outra conhecida pelo homem depois da 
peste negra. Esta doença fará com que a pele apodreça a uma taxa de aceleração 

rápida e será seguida de uma morte muito penosa; a sua transmissão será 
infinitamente mais fácil que a da SIDA e será comunicada duma pessoa para 
outra por um simples contacto físico. O homem pensará viver verdadeiramente o 

fim do mundo. 
A Virgem Maria também advertiu o homem que a destruição tomará tais 
dimensões que chegará o dia em que: «O homem terá fome e não encontrará nada 

para comer. O homem terá sede e não encontrará nada para beber». 

Como qualquer outra Guerra e para alcançar a Paz, ela deverá ser combatida com a arma 
dada por Nossa Senhora em Fátima - Oração do Rosário: 

In Quarta Memória da Irmã Lúcia 
NOSSA SENHORA: «Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o 

vosso conforto. Rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo 
e o fim da guerra». . 
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3ª APARIÇÃO de Fátima - 13 de Julho de 1917 
NOSSA SENHORA: «Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem; que 
continuem a rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário, 

para obter a paz do mundo e o fim da guerra porque só Ela lhes poderá valer». 
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▲Conselhos Comuns a todas as Etapas▲ 
Conselhos Espirituais para a Terceira Guerra mundial 

1) Mais do que nunca seguir os Conselhos Espirituais em 2-1 Conselhos Comuns   

(n125) dados para todas as Etapas deste Final dos Tempos. 

2) Rezar muitos Rosários para ser alcançada a Paz mundial e nos corações do homem. 

3) Manter-se firme na Fé da Igreja Católica, aconteça o que acontecer. 

4) Estes Conselhos devem também ser seguidos nas Etapas seguintes. 

 

Conselhos Materiais para a Terceira Guerra mundial 

1) Não fazer viagens nem se afastar de casa. 

2) Manter a família unida e Rezando em casa. 

 

 

Advertências para a Terceira Guerra mundial 

1) O encurtamento da Guerra e a mitigação dos seus efeitos serão conseguidos na medida 

da Oração do Rosário, que para além dos seus efeitos globais, protegerá de 

sobremaneira a quem o Rezar. 
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■ 2-5 - Aviso de Garabandal ▲ 
Preâmbulo 

Esta será a Etapa 8 da Cronologia  para o Final dos Tempos. 

O Aviso de Garabandal   (n126) é a maior de todas as profecias pela qual toda a gente 

deve esperar ansiosamente. 

Tal como em Fátima, foi pedido pelas videntes das Aparições de Garabandal   (n127), 
um Milagre, para que as pessoas acreditassem na Veracidade das Aparições. Em Fátima, 

foi logo a seguir, em Outubro de 1917. Com Garabandal não tivemos essa Graça, pois a 
taça já estava a transbordar… E o Milagre de Garabandal   (n128) prometido, é de tal 

maneira grandioso, que a humanidade terá de ser previamente preparada para o acolher. 
É por essa razão que se dará o Aviso - para corrigir a consciência humana a fim de 

que o Milagre seja mais eficaz! 

O Aviso será uma iluminação da nossa consciência, uma correcção da nossa 
consciência, pois veremos os nossos pecados e o estado da nossa Alma, com os olhos 

de Deus. 

Este Aviso prometido em Garabandal também foi referido por Nossa Senhora ao Padre 

Gobbi: 

547 Padre Gobbi 4 de Junho de 1995  (n128a) 
E assim sereis iluminados por esta luz divina e vereis a vós mesmos no espelho da 

verdade e da santidade de Deus. 
Será como um pequeno juizo que abrirá a porta do vosso coração para receber o 

grande dom da divina misericórdia. 

Em Fátima passou-se idêntico fenómeno com os pastorinhos, para que eles se tornassem 
mais fortes na Fé e mais fiéis no cumprimento das suas missões. 

2ª Aparição de Fátima do dia 13 de Junho de 1917   (n128b). 
"Foi no momento que disse estas últimas palavras que abriu as mãos e nos 
comunicou, pela segunda vez, o reflexo dessa luz imensa. Nela nos víamos como 
que submergidos em Deus. 

Quem vive habitualmente com pecados não confessados, quer sejam veniais quer sejam 
graves, a sua Alma perde a luminosidade original aquando da sua criação e infusão no 

ser humano   (n129), ainda em gestação no seio materno.  

O homem é constituído por Corpo, Alma e Espírito   (n130). A Alma, o sopro da vida 

material do corpo, uma partícula Divina, não só controla todas as funções vitais do nosso 
corpo, como também estabelece a ligação do nosso corpo com o nosso Espírito e através 

dele com Deus.  

Quando se comete um pecado venial, diminui-se esta habilidade da Alma comunicar com 
Deus. Se os pecados aumentam em número, ou se são pecados graves, a Alma torna-se 
cada vez mais negra e passa a fazer parte das Trevas, que se opõe à Luz Divina, pois 
Deus é a Luz do mundo. As Trevas são a condição característica dos demónios e do 
Inferno. Quando se comete um pecado grave, que é referido habitualmente por pecado 
mortal, é porque a nossa Alma fica como que morta, perde a habilidade de se 
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comunicar com Deus e de receber as Suas Graças. O viver em pecado mortal é a pior 
das condições de vida que um ser humano pode ter. Esta condição de viver nas Trevas e 
na perda total de capacidade de receber Graças Divinas é terrível e causa horror aos Anjos 
e profunda tristeza mística a Deus. 

A condição oposta, à vida em pecado mortal, é a vida em estado de Graça, em que o 

ser humano está em ligação com Deus e dEle pode receber as Graças que lhe pede e que 
são necessárias para a sua Santificação e Salvação Eterna. 

O Aviso vai ter como primeiro objectivo, o de corrigir as nossas consciências, 
fazendo-nos ver o estado da nossa Alma, tal como Deus a vê. Vai ser uma experiência 

terrível e horrorosa, se estivermos em pecado mortal e carregados de pecados nunca 
confessados, e por isso em dívida penal para com a Justiça Divina. Estas penas deverão 
ser cumpridas no Purgatório, depois da morte, caso a pessoa não vá para o Inferno. O 

horror aumentará em proporção das Trevas da Alma, e tal será o susto, que 
poderá mesmo ser mortal. 

Em contraponto, se a pessoa estiver em Estado de Graça, com a sua Alma cheia de 
Luz, passará pelo Aviso quase sem sofrimento, pois estará com a sua Alma sem 
pecado e em perfeita união com Deus. Daqui decorre o Conselho de chegar ao Aviso 
em Estado de Graça. 

A importância de viver em Estado de Graça diz respeito, não só em relação ao Aviso, 
mas muito em particular, em relação à nossa morte, que pode ocorrer a qualquer momento, 
sem notificação prévia. O Aviso é pois um acto por excelência da Misericórdia Divina, e 
preparará a humanidade para receber mais condignamente o Milagre de Garabandal 
prometido às videntes. 

É nesta perspectiva que as Aparições de Garabandal assumem uma importância 
capital para toda a humanidade. 

O Papa Paulo VI disse a propósito das Aparições de Garabandal: 

Papa Paulo VI 
«Garabandal é a obra mais maravilhosa da humanidade, depois do nascimento de 
Jesus. É a segunda vida da Santíssima Virgem nesta Terra. É importantíssimo 

dar a conhecer ao mundo estas mensagens.» 

O Padre Lafineur, dominicano, encarregue por Nossa Senhora de difundir  as Mensagens 
de Garabandal, disse a propósito das Aparições de Garabandal: 

O Padre Laffineur 
«Advertir o universo a tempo, é amá-lo mais que a nós mesmos. Ajudá-lo a 

compreender o que nos espera, é prepará-lo fraternalmente para mudar de vida e 
encontrar no Aviso o caminho da salvação. A partir de hoje, o nosso dever é tão 

evidente como urgente: 

O Santo Padre Pio, a Santa Madre Teresa de Calcutá e o Bispo de Leiria Fátima da 
época, Dom João Pereira Venâncio, todos confirmaram a autenticidade e a 

importância das Aparições de Garabandal. 
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▲Conselhos Comuns a todas as Etapas▲ 
Conselhos Espirituais para o Aviso de Garabandal 

1) Entrar no Aviso em Estado de Graça absoluto, de preferência depois de ter recebido 

uma Indulgência Plenária   (n131). Após termos recebido o Sacramento da Confissão, 

cumprido e penitência dada pelo Sacerdote e recebido a Indulgência Plenária, estaremos 
em Estado de Graça absoluto.. 

2) Esta nossa consciência da necessidade de viver em Estado de Graça, deve ir 

aumentando com a aproximação do Aviso, o qual só ocorrerá   (n132) quando o mundo 
estiver tão mal, que se julgará não poder piorar, logo, num estádio avançado de 
degradação moral e material do Reinado do anticristo. 

3) Estes Conselhos devem também ser seguidos nas Etapas seguintes. 

 

Conselhos Materiais para o Aviso de Garabandal 

1) Evitar viagens na fase em que se julgue que o Aviso esteja iminente. Estar muito 

com a família em oração intensa e habitual.  
 

 

Advertências para o Aviso de Garabandal 

1) Não se deve acreditar, nem ter em conta, nada relacionado com o Aviso de Garabandal, 

que não seja o veiculado através das videntes de Garabandal ou de Aparições verdadeiras 
da Virgem Maria. O que vier de outros videntes, são clonagens diabólicas, para ganhar 
protagonismo, instilar veneno e provocar a confusão. 

2) O Aviso só vai criar as condições no coração da pessoa, se de livre vontade o desejar, 

para ela mudar de vida. Não a vai santificar nem perdoar os seus pecados. 

3) O anticristo vai tentar aproveitar-se do Aviso, dizendo que foi ele que o provocou! Temos 

de estar bem cientes desta burla e advertir toda a gente que o Aviso foi prometido em 
Garabandal pela Virgem Maria na década de 60 do século passado. 

4) Não podemos esquecer que o mundo vai estar feito em cacos, pois a Terceira Guerra 

mundial já terá começado, terão havido crises de toda a ordem, terão se desencadeado 
epidemias terríveis e a perseguição aos cristão será grande, tendo já muito provavelmente 
também sido abolida a Eucaristia.  

5) Pessoalmente não estou a contar com o Aviso de Garabandal antes do ano de 2023. 
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■ 2-6 - Segredos de Medjugorje ▲ 
Preâmbulo 

Esta será a Etapa 14 da Cronologia  para o Final dos Tempos. 

Os Segredos de Medjugorje   (n133) surgem no contexto das Aparições de Medjugorje   

(n134), na Bósnia-Herzgovina de 1981 até à actualidade. 

Os Segredos de Medjugorje desenrolar-se-ão num período relativamente longo e será 
particularmente doloroso para a humanidade. Serão a parte final do Reinado do 

anticristo! 

Um dos Segredos, talvez mesmo o 2º Segredo ou 4º Segredo, será uma das profecias da 
Aparição de La Salette, no Segredo dado à vidente Melanie. 

Segredo de La Salette deixado à Melanie    (n134b), §20 

 20 Ao primeiro golpe da sua espada fulminante, as montanhas e a natureza 

inteira tremerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens 
trespassaram a abóbada do Céu. Paris será queimada e Marselha engolida. 

Várias grandes cidades serão sacudidas e fundidas por terramotos. 

Quando os Segredos de Medjugorje sobrevierem à humanidade, o mundo estará em 
cacos, pois virá a seguir ao Aviso de Garabandal, e à medida que forem sucedendo, o 
estado se deteriorará ainda mais, pois a partir do 4º Segredo, serão catástrofes que 

ocorrerão ao mundo. 

Ao longo das Aparições de Medjugorje, Nossa Senhora confiou aos 6 videntes, 10 

Segredos, sobre acontecimentos que sobrevirão a toda humanidade. 
Numa Aparição extraordinária a Mirjana, a 28 de Janeiro de 1987, Nossa Senhora 
evidenciou diversas coisas, e nomeadamente, abordou o tema dos Segredos de 
Medjugorje: 

Aparição a Mirjana a 28 de Janeiro de 1987   (n135) 
«Há dez segredos! Vós não sabeis de que se trata mas, quando vierem a saber, 

será tarde! Retomai a oração! Nada é mais importante do que ela. Desejaria que o 
Senhor me permitisse esclarecer, ao menos em parte, os Segredos, mas já são 
muitas as Graças que Ele vos oferece. Pensai quanto é pouco o que Lhe ofereceis. 

(…) Não quero censurar-vos; quero, pelo contrário, convidar-vos mais uma vez à 
oração, ao jejum, à penitência». 

Esta primeira frase da Mensagem, “quando vierem a saber, será tarde!”  também nos 
leva a crer que os Segredos virão já depois do Milagre de Garabandal, que será a 
derradeira oportunidade de conversão    (n135a),  para a humanidade, que se não o 
fizer, será enviado um Castigo… 

Nossa Senhora escolheu a Mirjana Drajicevic para ser ela a divulgar ao mundo os 10 
Segredos, em datas a serem definidas por Nossa Senhora. Ao confiar a Mirjana a 
totalidade dos segredos, Nossa Senhora deixou de lhe aparecer todos os dias. Passou, no 
entanto, um ano inteiro a prepará-la e a explicar-lhe como estes deviam ser revelados. Por 
determinação também de Nossa Senhora, Mirjana devia escolher um sacerdote, que devia 
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merecer o consentimento de Nossa Senhora, para divulgar publicamente os Segredos ao 
mundo. O escolhido foi o Padre Petar Ljubicic   (n136), nascido em 1946. 

 

● Relação dos 10 Segredos de Medjugorje com o Apocalipse e com 

Garabandal ● ▲ 

A lógica Divina evidencia-se ao longo da história da Igreja e nas Aparições da Virgem 

Maria, única Mensageira de Deus para a humanidade. 
Tentando perscrutar esta lógica Divina, e olhando para as Profecias do Apocalipse   

(n137 ) e das Aparições Marianas, não podemos deixar de vislumbrar relações que 

saltam à vista.  
Foi isso que fiz, e heis o que penso poderem ser as relações entre: Apocalipse - 

Garabandal - Medjugorje. 

1) Os Segredos de Medjugorje só se concretizarão depois do Aviso de Garabandal, 

pois se as Aparições de Medjugorje foram 20 anos após as de Garabandal, é natural e 
lógico que os Segredos de Medjugorje também só se verifiquem depois do Aviso de 
Garabandal. Se assim não fosse, pareceria haver um atropelo nas etapas profetizadas 
pela Virgem Maria nas Suas Aparições. Deixaria de haver uma sequência serena e 
confiável no Plano de Deus. A Ordem natural instituída por Deus no Universo seria 
abalroada e mereceria uma natural perda de confiança na Criação Divina.  

Todos os Segredos de Medjugorje se cumprirão depois da Manifestação do anticristo, isto 
é, durante o seu reinado macabro.. 

2) Sabemos alguma coisa sobre os 3 primeiros Segredos: 

1º Segredo «diz respeito à nossa igreja em Medjugorje. … quebra o poder de 

Satanás e, por ele saber isso, está muito agressivo neste momento.» 

2º Segredo «Não serão catástrofes no sentido literal. Não será algo tão 

gigantesco como que virá a seguir. Estes dois primeiros segredos não são tão 
sérios e fortes. O que eu quero dizer, sim, são sérios, mas não tanto como o resto 
(…) O que vem a seguir são os segredos realmente desagradáveis.»  

3º Segredo será um Sinal permanente e indestrutível no Monte Podbrdo. Assim 
sendo, encontramos uma grande semelhança com o Sinal de Garabandal permanente e 

indestrutível no monte dos Pinheiros, e que também será deixado no monte das 
Aparições de Garabandal, nos Pinheiros. Ambos estes Sinais são como um comprovativo 
da autenticidade das Aparições de Nossa Senhora naqueles 2 montes.  

Nada mais natural que estes 2 Sinais prometidos se verificassem quase 
simultaneamente! 

3) A Cronologia até o 3º Segredo seria pois: 

 

Cronologia possível para os 3 primeiros Segredos de Medjugorje e as profecias de 

Garabandal 

Aviso de 

Garabandal  >   

1º 

Segredo  

>   

2º 

Segredo  

>   

Milagre de 

Garabandal  >   

3º Segredo - Sinal no 

Podbrdo 
+ Sinal nos Pinheiros 
de Garabandal 

        ├──────────────         Máximo 12 meses        
──────────────┤ 

Podem ser 
simultâneos 

Os intervalos entre os Segredos não foram revelados, mas serão de pouco tempo, talvez de 
poucas semanas. 
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Como o Sinal de Garabandal será imediatamente deixado a seguir ao Milagre, 
podemos, com alguma segurança, dizer que Milagre, o 3º Segredo e o Sinal de Garabandal 
serão quase em simultâneo. 

4) Em Medjugorje foi dito para não esperarmos pelo Sinal, pois poderá já ser tarde para 

a conversão da humanidade. 
Em Garabandal foi dito para que o Milagre será a derradeira oportunidade para a 

conversão da humanidade. 
Este paralelismo também é uma das razões de força que nos deve levar a crer que os 
Segredos só virão depois do Aviso, pois se viessem antes, o advertido em Medjugorje 
falhava, pois ainda haveria tempo até o Milagre. Por esta razão de força, o Sinal no 
Monte Podbrdo que será o 3º Segredo, terá de ser após o Milagre de Garabandal. 

5) Depois destes 3 primeiros Segredos, restam 7 Segredos para vir, que serão castigos 

purificadores sobre os quais foi revelado em Medjugorje que «O que vem a seguir são 
os segredos realmente desagradáveis.» 

«O Sinal virá, não vos deveis preocupar. A única coisa que vos desejo dizer é: 
Convertei-vos! Fazei saber isto o mais depressa possível a todos os Meus filhos. 

Não há trabalho, nem sofrimento que sejam demais para vos salvar. Eu pedirei a 
Meu Filho que não castigue o mundo, mas suplico-vos, convertei-vos! Vós não 
podeis imaginar o que se vai passar, nem o que o Pai Eterno enviará sobre a 

Terra. É por isso que vos deveis converter! Renunciai a tudo, fazei penitencia.    
(n138 )  

Como acabei de referir no ponto (1) a manifestação do anticristo dar-se-á antes dos 

Segredos de Medjugorje, bem como o derramamento das 7 Taças do furor de Deus. 
Sempre vi uma relação entre a manifestação do anticristo e a morte, ou afastamento, 

do Papa Bento 16, associados ambos os eventos à 2ª Epístola de São Paulo aos 
Tessalonicenses: 

2Tessalonicenses 2,7-8 
7 Com efeito, o mistério da iniquidade já está em acção, basta que seja 
afastado aquele que agora o detém. 8 Então é que se manifestará o ímpio que o 
Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca e o aniquilará com o fulgor da 

sua vinda.  

Nesta minha óptica, o Papa Bento 16, que completou 7 anos de papado, teria de ser 

afastado, e funcionaria como um sinal material para nós, como uma cavilha de segurança 
que teria de ser afastada antes da manifestação do anticristo, o ímpio, após o que 

viriam então as profecias do Capítulo 16 do Apocalipse com o derramamento das 7 Taças 

do furor de Deus. Se um Papa tem muita força, 2 Papas têm muito mais. Daí talvez tenha 
de morrer um, para deixar o campo mais livre para o anticristo se manifestar 
publicamente. 

No Capítulo 16 de Apocalipse   (n139 ) ficou escrito: 
«Do Templo vinha uma voz forte, que dizia aos sete Anjos: “Vão! Despejem pela 

Terra as sete taças do furor de Deus!”» 

Não podemos deixar de associar estas 7 Taças do furor de Deus, que serão despejadas 
pelos 7 Anjos, com os 7 Segredos de Medjugorje que faltarão se cumprir após os Sinais 
deixados no Podbrdo e nos Pinheiros. 
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Associação das Taças do Apocalipse com os Segredos de Medjugorje 

Apocalipse Medjugorje Notas 

1ª Taça - Despejada na terra 4º Segredo Terramotos e Vulcões 

2ª Taça - Despejada no mar 5º Segredo Maremotos 

3ª Taça - Despejada nos rios e nas fontes 6º Segredo Poluição das águas 

4ª Taça - Despejada no Sol 7º Segredo Foi atenuado 

5ª Taça - Despejada sobre o trono da 
Besta 

8º Segredo Anticristo e maçonaria 

6ª Taça - Despejada sobre o grande rio 

Eufrates 

9º Segredo Islão 

7ª Taça - Despejada no ar 10º Segredo 
3 Dias de Trevas  

Castigo de 
Garabandal 

 

6) Estas 5 Considerações não deverão andar muito longe da verdade, mas também 

podem não corresponder inteiramente aos Planos de Deus… mas havendo uma lógica 
explicativa e coerente nestas associações que estabeleci, devem ser tidas em conta. 

Aos poucos, e com o passar do tempo, estou certo de que iremos ter mais revelações 
Celestes e ser-nos-ão concedidos mais pormenores pela Virgem Maria. 
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▲Conselhos Comuns a todas as Etapas▲ 
Conselhos Espirituais para os Segredos de Medjugorje 

1) O único Conselho possível, para além daqueles que foram dados para todas as Etapas, 

é não esquecer o clamor plangente da Nossa Mãe do Céu, em Medjugorje: 
 “A única coisa que vos desejo dizer é: Convertei-vos! Fazei saber isto o mais 
depressa possível a todos os Meus filhos. Não há trabalho, nem sofrimento que 

sejam demais para vos salvar. Eu pedirei a Meu Filho que não castigue o mundo, 
mas suplico-vos, convertei-vos! Vós não podeis imaginar o que se vai passar, nem 
o que o Pai Eterno enviará sobre a Terra. É por isso que vos deveis converter! 

Renunciai a tudo, fazei penitencia.” 

2) Estes Conselhos devem também ser seguidos nas Etapas seguintes. 

 

Conselhos Materiais para os Segredos de Medjugorje 

1) É tal a dimensão do que “Deus Pai enviará sobre a Terra”, que o único Conselho 

que me ocorre, é o de viver em Estado de Graça e Oração, e de nos deixarmos estar nas 
condições que Deus tiver preparado para cada um de nós, para esses terríveis momentos 
pelos quais iremos passar.  
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Advertências para os Segredos de Medjugorje 

1) Relembro o que já disse para o Reinado do anticristo, que andam por aí muitos curiosos 

da escatologia, youtubers e oportunistas sensacionalistas, em suma Gente duvidosa   

(n140 ), a difundir heresias e maus conselhos, provenientes de falsos videntes de falsas 
aparições  , que não passam de correntes de transmissão do Inferno, que só pensam em 
negócio, em likes e subscrições nos seus canais do Youtube. Fazem parte de quadrilhas do 
mal, uns por má fé e outros por mera ignorância. A mais divulgada destas quadrilhas que 
pululam no Youtube, é a Quadrilha dos Ignorantes. 
Os membros desta Quadrilha dos Ignorantes autodenominam-se estudiosos da 
escatologia, e falam uns dos outros, com a boca cheia de prosápia, como sendo os 
“estudiosos”, os “especialistas das aparições marianas” e da “linha cronológica”. 
Ora esta atitude, coloca-os automaticamente fora do rebanho dos filhos de Maria e 

Apóstolos dos Últimos Tempos, que são gente humilde, que não estuda as Mensagens 

de Nossa Senhora, mas sim, acolhem-nas nos seus corações, divulgam-nas e seguem-nas 
à risca. Os membros desta Quadrilha dos Ignorantes são principalmente italianos e 

brasileiros, mas também os há Portugueses e franceses. 
Pregam teorias protestantes e Milenarismos   (n141 ), puros ou mitigados, mas todos eles 

falsos.  
Pregam aldrabices sobre o chip e sobre fugir para o campo, criar galinhas e hortas e 
construir bunkers. Não se lhes dê ouvidos, pois o nosso único Refúgio Seguro será só o 
Imaculado Coração de Maria, tal como nos foi prometido em Fátima! 
Pregam que os Segredos de Medjugorje já deviam ter começado em 2017, mas de 
certeza começarão em 2020, ou o mais tardar em 2021, ano em que as Aparições de 
Medjugorje perfazem o seu Quadragésimo Aniversário. 40 anos é uma bela idade, a 

mais longa de todas as Aparições da Virgem Maria sobre a Terra, mas é só isso! Não 
implica mais nada! 
Segundo as Considerações que teci acima, em particular no (5), tendo em conta a 
morte do Papa Bento XVI e o desenrolar do Reinado do anticristo (3 anos e meio), 
os Segredos de Medjugorje muito provavelmente só ocorrerão lá por volta do ano 

2024, mas admito que poderão vir mais tarde. O tempo o dirá! 

2) Pessoalmente não estou a contar com os Segredo de Medjugorje antes do ano de 2023. 
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■ 2-7 - Milagre e Sinal de Garabandal ▲ 
Preâmbulo 

Esta será a Etapa 14 da Cronologia  (n142 ) para o Final dos Tempos. 

O Milagre de Garabandal   (n143) ocorrerá dentro do prazo de 1 ano a partir do AVISO e, 

em qualquer data que não exceda esse período.  

Será o maior Milagre feito por Jesus sobre a Terra. 

Não há nenhuma revelação credível de que se será num ano par. 

 Também aqui este MILAGRE foi pedido pelas videntes para que todo o mundo 
acreditasse, tal como em Fátima com o milagre do Sol, só que desta vez, a sua 
influência não se circunscreverá ao local das Aparições, mas sim a toda a Terra.  

O Milagre está profetizado ser num mês de Março, Abril ou Maio, dos dias 8 a 16, 
numa quinta feira às 20:30, no dia de um mártir da Eucaristia, que não é 

espanhol e tem um nome estranho.  

Atenção que pode vir a ser no dia de um mártir da Eucaristia ainda não canonizado. 
 

Algumas datas possíveis para o Milagre de Garabandal 
Santos Festa 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

São Trófimo 11 de 
Março 

6ª feira Sábado 2ª feira 3ª feira 4ª feira 
5ª 

feira 

São Tales 11 de 

Março 
6ª feira Sábado 2ª feira 3ª feira 4ª feira 

5ª 
feira 

São Julião de Anasardo 16 de 

Março 
4ª feira 

5ª 
feira 

Sábado Sábado 2ª feira 3ª feira 

São Estanislao 11 de Abril 
2ª feira 3ª feira 

5ª 
feira 

6ª feira Sábado Domingo 

São Crescente 15 de Abril 
6ª feira Sábado 2ª feira 3ª feira 4ª feira 

5ª 
feira 

São Pancrácio 12 de Maio 5ª 
feira 

6ª feira Domingo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 

Beata Imelda 
Lambertini 

12 de Maio 5ª 
feira 

6ª feira Domingo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 

        

São Hermenegildo 13 de Abril É espanhol - não pode ser 

        

 

NOTA - Agradeço que me enviem mais sugestões para santos mártires da Eucaristia 

possíveis para as datas profetizadas… 

O Sinal de Garabandal   (n144) surgirá a seguir ao Milagre e permanecerá para 
sempre nos Pinheiros de Garabandal, semelhante a uma coluna de fumo, que 

poderá ser visto e fotografado, televisionado, mas não apalpado. 
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O Milagre e o Sinal, tanto quanto foi revelado pelas videntes, ocorrerão no mesmo dia. 
Acabando o Milagre, ficará o Sinal. 
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▲Conselhos Comuns a todas as Etapas▲ 
Conselhos Espirituais para o Milagre de Garabandal 

1) Rezar muito pela Conversão da humanidade, pois o Milagre vem precisamente para 

Converter a humanidade. Devemos Rezar pela especial intenção de que os corações dos 
homens estejam abertos à aceitação do Milagre como procedente da Misericórdia Divina, e 
que estejam dispostos a mudar de vida e se converter ao Catolicismo.  

2) Divulgar as Aparições de Garabandal, o Aviso e o Milagre prometido pela Virgem 

Maria. 

3) Estes Conselhos devem também ser seguidos nas Etapas seguintes. 

 

Conselhos Materiais para o Milagre de Garabandal 

1) Evitar viagens durante o período de 1 ano a seguir ao Aviso, nos meses para os 

quais está profetizado o Milagre:   Março, Abril ou Maio.  

2) Estar muito com a família em oração intensa e habitual. 

 

 

Advertências para o Milagre de Garabandal 

1) Penso que não valerá a pena sequer pensar em ir a Garabandal para assistir ao 

Milagre, pois será quase impossível. O mundo estará feito em cacos e as viagens e 
deslocações quase impossíveis. Veja-se o que a epidemia do coronavírus provocou às 
viagens…  
Em Garabandal não vai estar quem quiser, mas só, quem Deus quiser! O Milagre 

certamente irá ser transmitido pelas cadeias de televisão, que vão estar de atalaia. Como 
depois do Milagre ficará o Sinal nos Pinheiros de Garabandal, também este irá 

certamente ser divulgado mundialmente pelas televisões. 

2) Pessoalmente não estou a contar com o Milagre antes do ano de 2024. 
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■ 2-8 - Três Dias de Trevas ▲ 
Preâmbulo 

Os Três Dias de Trevas   (n144a) serão a Etapa 20 da Cronologia   (n145) para o Final 
dos Tempos. 

Estando a chegar ao fim o poder de Satanás   (n146) e o Reinado do anticristo   (n147), 
que foi o seu enviado, as Forças do Mal desencadearão o último e mais violento ataque 
contra o povo de Deus, jamais visto. 

Revelação de Jesus a São Padre Pio   (n147a) 

“A hora de Minha Vinda está próxima...um castigo espantoso dará testemunho do 
Meu poder... aqueles que esperarem em Mim e crerem em Minhas palavras não 

deverão ter medo, porque Eu não os abandonarei, tão pouco os que propagarem a 
minha mensagem. Aqueles que estiverem em estado de graça e buscarem a 

proteção de Minha Mãe não sofrerão prejuízo algum...a noite será muito fria, 
rugirá o vento, pouco depois ouvireis trovoadas... deveis trancar as portas e 
janelas e não falar com ninguém que estiver fora de vossa casa. Ajoelhai-vos 

diante de um crucifixo, arrependei-vos dos vossos pecados pedindo a proteção de 
Minha Mãe. Não olheis para fora durante o terremoto... furacões de fogo se 
formarão nas nuvens estendendo tempestades por toda a Terra. Virá uma chuva 

de fogo sem interrupção...o vento trará gases venenosos que se espalharão por 
toda a Terra... mas em três noites terminarão os terremotos e no dia seguinte 

brilhará o Sol. Os anjos do Céu virão trazendo para a Terra o espírito da paz e 
uma imensa gratidão transbordará naqueles que sobreviverem a este terrível 
juízo de Deus.” 

La Salette §31   (n147b) 
31  … Cairá, e a Terra que durante 3 dias estará em contínuas convulsões, abrirá 
as suas entranhas cheias de fogo e a besta se fundirá para sempre, com todos os 

seus, e nos abismos eternos do inferno.  

Este desenlace final da história da humanidade está bem profetizado no Capítulo 16 do 

Apocalipse   (n148). 

Este Exército do Mal será constituído pelas 3 forças malignas ou 3 Alas malignas: 1) 
todos os demónios, 2) todos os espíritos malignos dos condenados, que serão libertos 
do Inferno   (n149) e subirão à face da Terra, e 3) todos os homens vivos sem conversão 
ainda restantes sobre o planeta. Estes últimos constituem as nações rebeldes a Deus e 
que são lideradas pelo Islão   (n150), as nações para além do Eufrates, sobre o qual será 
derramada a Sexta Taça da Ira de Deus   (n151). 

Por ordem dos três espíritos impuros   (n152), do Dragão, da Besta e do falso profeta, 
este Exército do Mal vai ser reunido   (n153) para lançar o seu derradeiro ataque na 
batalha do Armagedon   (n154), no Grande Dia do Deus Todo poderoso, contra as 
Forças Celestes e Divinas, constituído pelo Exército de Maria, liderado pela Santíssima 
Virgem Maria, Rainha do Universo e pelo Arcanjo São Miguel. 

Serão os dias mais catastróficos da história da humanidade, envolvidos nas trevas 
da escuridão, pois tendo sido derramada a 7ª Taça da Ira de Deus no ar   (n155), a luz 
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do Sol não chegará à superfície da Terra, e as Trevas invadirão todo o planeta, numa 
total escuridão em que nenhuma luz alumiará, com excepção das Velas Abençoadas para 
esses dias - As Velas de Lourdes e as Velas de Nossa Senhora das Candeias. 

O Exército do Mal pensa ir enfrentar e matar os Filhos de Deus ainda vivos, o povo de 
Deus convertido, os Católicos, mas quem vai encontrar pela frente é um Exército bem 
diferente - vai confrontar o Exército de Maria   (n156) que é a Igreja Católica   (n157), a 
única Igreja Verdadeira fundada por Jesus Cristo. 

Este Exército de Maria também é constituído por 3 Alas: 1) A Igreja Triunfante, 2) a 
Igreja Padecente e 3) a Igreja Militante.  

1) A Igreja Triunfante é constituída por todos os homens que alcançaram a Salvação 
Eterna   (n158) e se encontram nos Céus, e ainda por todos os 9 Coros Angélicos - 
Serafins, Querubins, Tronos, Dominações, Potestades, Virtudes, Principados, 
Arcanjos e Anjos, a quem os Católicos rezam nas Vigílias do último Sábado   (n159) de 

cada mês. 

2) A Igreja Padecente é constituída pelas Almas do Purgatório   (n160), que vão ser 
libertadas para se unir à Igreja Triunfante, da qual passará a fazer parte. 

3) A Igreja Militante é constituída por todos os homens ainda vivos sobre a Terra, 

peregrinos a caminho da Pátria Celeste. 

Exactamente quem o Exército do Mal pensa ir combater e destruir, o Exército Militante, 
o povo de Deus ainda vivo, não o vai encontrar, pois vai estar fora do seu alcance, 
protegido em suas casas a Rezar. Esta é a Igreja Militante, que em breve será 
Arrebatada nos ares ao encontro de Jesus, e, um pouco mais tarde, será devolvida ao 
Planeta renovado   (n161), ao novo Paraíso Terrestre, aos Novos Céus e Nova Terra. 

Quem o Exército do Mal vai encontrar pela frente é o Exército Triunfante, a Igreja 

Triunfante de Deus, constituída por todos os 9 Coros Angélicos e por todos os Santos 
do Céu! A Vitória será total, arrasadora e definitiva, em favor dos Sagrados Corações 

de Jesus e Maria, a materialização do Triunfo do Imaculado Coração de Maria   
(n162), prometido nas Aparições de Fátima   (n163), nas Mensagens ao Padre Gobbi   
(n164), e nas Aparições de Medjugorje   (n165), tão desejado por toda a humanidade 
Católica, por todos os filhos de Maria   (n166), pelos Apóstolos dos Últimos Tempos   
(n167), o pequeno resto que permanecerá fiel até o fim   (n168)! 

Esta batalha do Armagedon durará precisamente 72 horas, Três Dias e três noites!  

O poderio da antiga Serpente, do Dragão vermelho, do falso profeta e da Besta do 
Apocalipse, serão total e definitavamente destruídos em 3 dias! 

Juan Antonio, revelações pessoais   (n169) 

“No último destes Três Dias de Trevas, ver-se-á um ponto luminoso muito 
brilhante no céu, que crescerá e se transformará numa Cruz Luminosa que 
iluminará a Terra inteira. Será o anúncio da vinda Gloriosa de Jesus Cristo.”  

Depois de terminado o Armagedon   (n170) e se ter dado o Fim do mundo   (n171), dar-se-
á o Arrebatamento   (n172), a Vinda Gloriosa de Jesus   (n173), o Juízo Universal   
(n174) e depois o início do Oitavo Dia da Criação   (n175), com os Novos Céus e Nova 
Terra   (n176). 
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Resumindo,  

Os Três Dias de Trevas   (n177) serão pois: 

1) A Batalha do Armagedon   (n178) 

Apocalipse 16,16 
16 Então os espíritos reuniram os reis no lugar que, em hebraico, se chama 

Armagedon. 

 2) O Fim do mundo imundo, mas não fim da vida na Terra   (n179) 

Catecismo da Igreja Católica 
§681 No dia do Juízo, quando do fim do mundo, Cristo virá na sua glória para 
completar o triunfo definitivo do bem sobre o mal… 

 3) O Fim do Sétimo Dia da Criação   (n180), com o derrame da Sétima Taça do furor 

de Deus   (n181) 

4) A Derradeira derrota de Satanás   (n182) 

480 Padre Gobbi 7 de Outubro de 1992 

O anjo com a chave e a corrente 
A minha vitória se cumprirá quando satanás, com o seu poderoso exército de 

todos os espíritos infernais, for preso dentro do seu reino de trevas e de morte, de 
onde não poderá mais sair para causar dano ao mundo. 

Para isso deve descer do céu um Anjo, a quem é dada a chave do abismo e uma 
corrente com a qual amarrará o grande dragão, a antiga serpente, satanás, com 
todos os seus seguidores. 

La Salette §31   (n182a) 
31 Eis aqui o tempo, abre-se o abismo. Eis aqui o rei dos reis das trevas. Eis aqui a 
besta com os seus súbditos, chamando-se ele o salvador do mundo. Se elevará 

com orgulho pelos ares para subir até ao céu, mas será derrubado pelo sopro de 
S. Miguel Arcanjo.  

5) O Fim do Mal sobre a Terra   (n183) 

481 Padre Gobbi 13 de Outubro de 1992 

Levantai os olhos para o céu 
Levantai os olhos para o céu porque a vossa libertação está próxima. Do céu virá 

para vós a plena vitória do bem, a paz e a salvação. 

6) O Aprisionamento eterno dos demónios no Inferno   (n184) 

Apocalipse 19,20 
20 A Besta, porém, foi pega junto com o falso profeta, que operava maravilhas na 
presença da Besta. Foi assim que ela seduziu todos os que haviam recebido a 

marca da Besta e adorado sua imagem. 
Tanto a Besta como o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo, que ardia 
com enxofre. 
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Apocalipse 19,21 
21 Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do Cavaleiro. E as aves 
se fartaram com as carnes deles. 

La Salette §31    (n184a) 
Cairá, e a Terra que durante 3 dias estará em contínuas convulsões, abrirá as 
suas entranhas cheias de fogo e a besta se fundirá para sempre, com todos os 

seus, e nos abismos eternos do inferno. 
 

7) A Purificação do Planeta Terra   (n185) 

Catecismo da Igreja Católica 
§1043 A esta misteriosa renovação, que há-de transformar a humanidade e o 
mundo, a Sagrada Escritura chama «os Novos Céus e Nova Terra» (2Pe 3,13). Será 

a realização definitiva do desígnio divino de «reunir sob a chefia de Cristo todas 
as coisas que há nos Céus e na Terra» (Ef 1,10). 

§1060 No fim dos tempos, o Reino de Deus chegará à sua plenitude. Então, os 
justos reinarão com Cristo para sempre, glorificados em corpo e alma; o próprio 
universo material será transformado. Deus será, então, «tudo em todos» (1 Cor 15, 

28), na vida eterna. 

La Salette §32    (n185a) 
32 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”. 

8) As dores de parto que antecedem a Vinda Gloriosa de Jesus Cristo à Terra   (n186) 

Catecismo da Igreja Católica 
§1038 - … 
Então Cristo virá «na sua glória, com todos os seus anjos (...). Todas as nações se 

reunirão na sua presença e Ele separará uns dos outros, ... 

9) A antecâmara dos Novos Céus e Nova Terra   (n187) 

2S.Pedro 3,12.13 
12 Aguardando, e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus, 
em fogo se dissolverão, e os elementos, ardendo, se fundirão. 
13 Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova 

Terra, nos quais habita a justiça. 

Catecismo da Igreja Católica 
VI. A esperança dos Novos Céus e Nova Terra 

§1042 No fim dos tempos, o Reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois do 
Juízo final, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e 

alma, e o próprio Universo será renovado. … 
esta misteriosa renovação, que há-de transformar a humanidade e o mundo, a 
Sagrada Escritura chama «os Novos Céus e Nova Terra» (2Pe 3,13). Será a 

realização definitiva do desígnio divino de «reunir sob a chefia de Cristo todas as 
coisas que há nos Céus e na Terra» (Ef 1,10). 
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10) A preparação para o Juízo Universal   (n188), que também é designado por Juízo 

Final: 

Etapa 25 da Cronologia para o Final dos Tempos   (n189) 

Catecismo da Igreja Católica 

V. O Juízo final 
§1038 A ressurreição de todos os mortos, «justos e pecadores» (Act 24,15), há-de 

preceder o Juízo final. … 
Então Cristo virá «na sua glória, com todos os seus anjos (…). Todas as nações se 

reunirão na sua presença e Ele separará uns dos outros, … 
O Juízo final terá lugar quando for a vinda gloriosa de Cristo. Só o Pai sabe o dia 
e a hora, só Ele decide sobre a sua vinda. … 
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▲Conselhos Comuns a todas as Etapas▲ 
Conselhos Espirituais para os Três Dias de Trevas 

1) Estar em Estado de Graça   (n190). 

2) Ter a casa protegida com os Peixes e Cruzes   (n191) nas portas, tal como aconselhado 

por Nossa Senhora. 

3) Ter pendurado o Escapulário de Bênção e Protecção   (n192) no hall de entrada da 

casa. 

4) Acender as Velas de Lourdes   (n193) ou as Velas de Nossa Senhora das Candeias   
(n194). 

5) Aspergir a casa com Água Benta   (n195). 

6) Ajoelhar diante de um Crucifixo, arrependermo-nos dos nossos pecados e pedir a 

Protecção da Virgem Maria. 

7) Rezar o Rosário ininterruptamente, por turnos, em família, durante os 3 Dias de 

Trevas. 

 

Conselhos Materiais para os Três Dias de Trevas 

1) Trancar as portas e janelas de casa. Não abrir a porta a ninguém, pois serão os 

demónios a imitar a voz de pessoas conhecidas. 

2) Não falar com ninguém que estiver fora de vossa casa, pois serão os demónios a imitar 

a voz de familiares e de amigos. 

3) Não olhar para fora de casa enquanto durar o terramoto, porque lá fora acontecerão 

coisas tão horríveis que morrerão de medo os que se atreverem a olhá-las. Todos os 
demónios estarão soltos no mundo, uivando e chamando suas presas para as destruírem. 
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Advertências para os Três Dias de Trevas 

1) Não temos de nos preocupar com comida para estes Três Dias de Trevas. 

Juan Antonio Gil   (n196).  
Durante os 3 Dias de Trevas, a fome, a sede e as necessidades normais, não 

existirão. Estes 3 Dias serão dias em que aqueles que forem devotos dos Sagrado 
Coração de Jesus e do Coração Imaculado da Virgem Maria serão chamados a 
rezar sem cessar nos seus lares pela renovação do mundo e pelo Glorioso Triunfo 

dos Sagrados Corações. 
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● CONCLUSÃO ▲ 
 Para confirmar todos estes acontecimentos Apocalípticos, sem margem para dúvidas 
e se ainda necessário fosse, vejamos o que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre o 

assunto: 

 EXTRACTOS DO CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA 

Artigo 7 
«Donde virá para julgar os vivos e os mortos» 
A última prova da Igreja. 
§677 A Igreja não entrará na glória do Reino senão através dessa última Páscoa, 
em que seguirá o Senhor na Sua Morte e Ressurreição (Ap 19,1-9). O Reino não se 
consumará, pois, por um triunfo histórico da Igreja (Ap 13,8) segundo um 

progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o último desencadear 
do mal (Ap 20,7-10), que fará descer do Céu a sua Esposa (Ap 21,2-4). O triunfo de 

Deus sobre a revolta do mal tomará a forma de Juízo final (Ap 20,12), após o 
último abalo cósmico deste mundo passageiro (2Pe 3,12-13). 

V. O Juízo final 
§1038 A ressurreição de todos os mortos, «justos e pecadores» (Act 24,15), há-de 

preceder o Juízo final. … 
Então Cristo virá «na sua glória, com todos os seus anjos (…). Todas as nações se 

reunirão na sua presença e Ele separará uns dos outros, … 
O Juízo final terá lugar quando for a vinda gloriosa de Cristo. Só o Pai sabe o dia 
e a hora, só Ele decide sobre a sua vinda. … 

VI. A esperança dos Novos Céus e Nova Terra 
§1042 No fim dos tempos, o Reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois do 
Juízo final, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e 

alma, e o próprio Universo será renovado. … 
§1043 A esta misteriosa renovação, que há-de transformar a humanidade e o 
mundo, a Sagrada Escritura chama «os Novos Céus e Nova Terra» (2Pe 3,13). Será 

a realização definitiva do desígnio divino de «reunir sob a chefia de Cristo todas 
as coisas que há nos Céus e na Terra» (Ef 1,10). 

É fundamental acreditar que todas estas Profecias se irão cumprir! 

Temos de estar atentos à Tabela resumo dos Sinais dos Tempos   (n197) 

profetizados e que ainda estão para se verificar, pois anunciarão a 

proximidade iminente da Vinda Gloriosa de Jesus. 

Termino com 3 frases emblemáticas que o Papa Paulo VI nos deixou: 

“Há necessidade de uma “santa futurologia”, que nos permita discernir 
os “Sinais dos Tempos.”  

“Mais vale acreditar numa mentira, do que não acreditar numa Verdade. 
Pois Deus, por termos acreditado na mentira, há-de recompensar-nos 
pela nossa Fé, mas, por não termos acreditado na Verdade, há-de pedir-
nos contas da nossa incredulidade.” 

“Por isso, homem, este é um tesouro que entrego à tua guarda! 

Podes condenar-te com ele nas mãos, ou, Salvar-te, se o depositares no 
teu Coração! 

A Escolha é tua…” 
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