Nossa Senhora dá ao Mundo:
* * O ROSÁRIO DOS NÃO NASCIDOS
PARA VENCER O ABORTO * * *

Na Imagem do Rosário:






As contas das Avé-Marias eram gotas celestes com bebés
não nascidos dentro delas.
As contas dos Pai-Nossos eram gotinhas de sangue em
forma de cruz.
O crucifixo era de ouro cintilante.

Rosário dos Não Nascidos - português
2004 Archangel Gabriel Enterprises Inc.,
Traduzido da versão inglesa.
Todos os direitos reservados.
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ESTE ROSÁRIO É MUITO FRÁGIL,
TAL COMO É FRÁGIL A VIDA HUMANA.
Orar e manejar com cuidado.

"Jesus protege e salva os não nascidos.”

"A Santíssima Virgem pediu que esta oração seja rezada depois de cada
dezena do rosário, depois da oração de Fátima.”

"... Se a tua nação reverte o aborto legalizado, Eu a abençoarei
abundantemente com a Minha Graça. Mas se este pecado continua com a
aprovação nacional, de muito será despojada."
(Jesus, 14 de Outubro de 2001)

Por favor guardai o Rosário dos Não Nascidos na sua caixa quando o não
estiverdes a usar. É muito frágil e a caixa o protege.
Archangel Gariel Enterprises, Inc.
United hearts gift shop
37137 Butternut Ridge Road
Elyria, OH 44039
440.327.4532
Internet website: http://www.holylove.org
2

C

omo nos chegou este rosário único e as promessas que o acompanham?
No dia 7 de Outubro de 1997, festa do Santo Rosário, Nossa Senhora
apareceu à vidente Maureen Sweeney Kyle com este rosário e expressou:

"
...Propaga a imagem que te mostrei hoje."
7 de Outubro de 1997
Festa do Santo Rosário.
Nossa Senhora vem de branco. Em frente dela e suspenso no ar há um rosário
diferente. As contas dos "Pai-nosso" são cruzes de gotas de sangue. As contas
das "Avé-Maria" são lágrimas com bebés não nascidos dentro delas. A cruz é
ouro cintilante. Nossa Senhora disse: "Venho em louvor a Jesus, Meu Filho.
Venho como profetiza destes tempos. O Rosário que vês é a forma do céu
descrever-te a arma que derrotará este mal do aborto. O Céu chora pelo preço
deste grande pecado. A História e o futuro de todas as nações foi mudado por
esta atrocidade contra o dom de Deus da vida. Hoje, lamentavelmente, muita
responsabilidade deve ser atribuída aos leigos que me estão consagrados. Não
posso depender da liderança da Igreja para unir o esforço para vencer o
inimigo através do Rosário. Ainda as minhas aparições causam divisão pelos
esforços de Satanás para desbaratar os meus planos. Por isso, na minha
festividade, estou a chamar todos os meus filhos a unirem-se ao Meu coração.
Não permitais que o orgulho vos divida de acordo com que aparição seguireis.
Sede parte da chama do meu coração. Estai unidos no amor e na arma da reza
do Meu Rosário.”
“O mal do aborto pode ser conquistado pelos vossos esforços e através da
Minha graça. Propaga a imagem que te mostrei hoje.
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Q

uando este rosário feito à mão estava finalmente completo e pronto para a
distribuição três anos e meio mais tarde, Nossa Senhora e Jesus deram a
Maureen as seguintes promessas relativas a este Rosário único.
2 de julho de 2001 de tarde

Nossa Senhora vem como Mãe dolorosa. Ela diz: "O louvor seja a Jesus. Vejo
que estás a usar o novo Rosário dos Não Nascidos. Eu te afirmo, minha filha,
que cada 'Avé-Maria' rezada com um coração amoroso resgatará uma destas
vidas inocentes da morte do aborto. Quando usardes este Rosário, chama à
mente o Meu doloroso Imaculado coração, o qual vê continuamente o pecado
do aborto praticado em cada momento presente. Dou-te um sacramental
especial com o qual ireis sarar o meu coração maternal."
Maureen pergunta: "Mãe bendita, queres dizer qualquer 'Avé-Maria' ou,
precisamente, uma rezada no Rosário dos não-nascidos?” A Santíssima
Virgem diz: "Esta é uma Graça especial concedida a este Rosário em
particular. Ele deveria ser sempre usado para orar contra o aborto. Darás, por
favor, isto a conhecer."

2 de Julho de 2001 ao entardecer
A Santíssima Virgem está aqui como Maria Refúgio do Amor Santo. Ela está
sustentando o Rosário dos Não Nascidos e diz: "Louvor seja a Jesus. Podes
estar confiante ao usar este Rosário e na promessa junta que o acompanha,
que vos dei. Não te envergonhes, não sejas tímida em propagar esta
mensagem."
Nota: para ser um sacramental, deve ser benzido por um sacerdote católico.
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3 de Agosto de 2001
"Eu sou o teu Jesus, nascido e Encarnado. Confia em Mim. Por favor, diz ao
Mundo que cada Pai-Nosso (as contas mostradas a Maureen por Jesus eram
lágrimas de sangue em forma de cruz) recitado no Rosário dos Não Nascidos
alivia o meu coração aflito. Além disso detém o braço da Justiça. A promessa
maior que vos Dou, em relação a este Rosário, é esta: todo o Rosário rezado
de coração até ao fim das suas contas (lágrimas) mitiga o castigo até agora
pendente pelo pecado do aborto."

18 de Março de 2002
Nossa Senhora vem como refúgio do Amor Santo com muitos anjos. Estão a
inclinar-se para Ela. Ela diz: "Louvor seja a Jesus. Vim mostrar-te isto." Ela
mostrou-me o Rosário dos Não Nascidos que envolve uma bela coroa de ouro.
"Esta é a Minha cruz da vitória. Hás-de ver e entender que este Rosário dos
Não Nascidos é uma parte integral da Minha vitória. Tanto nos corações como
no Mundo. Jesus deseja que faças conhecer isto."
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SOBRE AS APARIÇÕES

D

esde 1985, Jesus e a Santíssima Virgem têm estado a aparecer a
Maureen Sweeney-Kyle quase diariamente e lhe deram uma série de
missões a cumprir:

1986-1990: Nossa Senhora protectora da Fé;
1990-1993: Projecto Misericórdia (cruzadas nacionais de Rosário antiaborto);
1993-hoje: As revelações combinadas de Maria, refúgio do Amor Santo e
os aposentos dos corações unidos (os segredos revelados).
Em 1993 Nossa Senhora pediu que esta missão fosse
conhecida como Ministérios do Amor Santo.
Aprovada pelo Bispo do Equador como Maria, Guardiã da Fé em 1987. vidente
Patrícia Talbot.
A Vidente
Maureen é uma dona de casa e avó muito envergonhada, tímida e frágil. Ela
cresceu e ainda reside numa área de Cleveland, Ohio, com o seu marido.
Em 1993 Nossa Senhora começou os Ministérios do Amor Santo e então
solicitou que o Ministério conseguisse uma propriedade para um Santuário no
condado de Lorain, Ohio. Isto foi conseguido em 1995 (85 acres). Agora é
conhecido como Manancial e Santuário Maranatha, Lar dos Ministérios do
Amor Santo, um apostolado laico ecuménico, para fazer conhecer ao Mundo os
aposentos dos corações unidos.

6

14 de Outubro de 2001
Serviço do segundo Domingo - para orar contra o aborto. Jesus está aqui, com
o Seu coração exposto. Jesus diz:
"Eu Sou o teu Jesus nascido Encarnado. Eu sou o bem soberano que deve
reinar em todo coração. Uma vez mais venho dizer-te que, se a tua nação
reverte o aborto legalizado, abençoá-la-ei abundantemente com as minhas
graças. Mas se este pecado continua com aprovação nacional, será de muito
despojada. Meus irmãos e irmãs, reconhecei o mal e orai contra ele.
"Eu abençoo-vos com a minha benção de Amor Divino."

3 dias depois do ataque terrorista em NY
15 de Setembro de 2001
Serviço da meia-noite no Santuário do Coração de Nossa Senhora das Dores,
Lago das Lágrimas - festas da exaltação da cruz e de Nossa Senhora das
Dores. Nossa Senhora diz:
"Louvado seja Jesus. Queridos filhos, durante esta hora de aflição entendido
que vossa Mãe Celestial se detenha ao pé da Cruz convosco. Sofro convosco
por esta perda de vida sem sentido. Ponde a vossa dor fundo dentro das
Feridas de Jesus. "A Minha mensagem para vós como nação é esta: só Deus é
o dador e tomador da vida. Sempre que o Homem presume tomar sobre si
mesmo o papel de Deus, o Mundo é mudado para sempre. "Uma analogia
inflexível surge desta tragédia nacional: em minutos, o falso sentido de
segurança que esta nação desfrutava, foi tirado. As vidas foram destruídas. A
Morte violenta foi praticada sobre os inocentes. Assim também, no ventre
materno, a segurança do bebé inocente é destruída em minutos. A Vida é
destruída por os planos malignos do outro. Se chama "aborto", mas diferenciase pouco deste desastre nacional que agora a vossa nação lamenta. No
entanto, quem se lamenta Comigo ao pé da cruz pela perda sem sentido
destas vidas inocentes? Como nação, convido-vos, suplico-vos, a fazê-lo. Não
vos lamenteis por uma tragédia nacional e ignoreis a outra.“
"Assim como os aviões se converteram em instrumento de morte penetrando
aqueles edifícios com uma força destruidora, assim também, os instrumentos
dos abortistas invadem a privacidade do ventre materno: morte dirigida. Em
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cada caso, os terroristas e os participantes em aborto sentem-se justificados
por meio de pensamentos distorcidos. Mas o Meu Filho é justo juiz, não
raciocina deste modo. Ele ergue-se pronto a perdoar o coração contrito, ainda o
coração culpado de actos tão atrozes como estes. O Meu Jesus perdoa ao
impertinente. Meus queridos filhos, vim a vós para que sejais reconciliados com
Deus. O Caminho da reconciliação é o Amor Santo. O caminho do Juízo é a
arrogância, o ódio ou a vingança. O Juízo de Deus cai sobre aquela gente e
nações que não vivem no Amor. Por tanto, vim chamar toda a gente e nações
debaixo do selo do Amor Santo. Se vós viveis no Amor Santo, quer dizer, o
vosso coração está amando, tereis amor ao vosso Mundo e ao vosso redor. Se
tendes o Mal no vosso coração, aquele também se difundirá no Mundo e no
vosso redor. O Mal engendra o Mal. O Amor engendra o Amor. Meus queridos,
queridos filhinhos, esta noite, mais que nunca, necessito que vos abandoneis
ao Meu Coração Imaculado que é Amor Santo. Quando começais a viver estas
mensagens e a guardá-las no vosso coração, viveis debaixo do selo do Amor
Santo. Este é um sinal especial da vossa predestinação, da vossa salvação, é
um sinal para Satanás...
... de que Me pertenceis. Não tendes de viajar muitas milhas por terra e por mar
para receber este selo especial. Pois este selo é vosso quando começardes a
viver estas mensagens. Esta noite meus queridos, queridos filhos, a minha
compaixão descansa sobre vós. As minhas orações estão convosco, e estou
levando as vossas petições ao céu. Não temais, Estou-vos sustendo nos Meus
braços e esta noite abençoo-Vos com a minha benção de Amor Santo."

Porquê ocorreu o 11 de Setembro?
A vontade permissível de Deus
20 de Outubro de 2001
Vem São Tomás de Aquino. Ele diz: “Hoje venho em louvor a Jesus, Senhor e
Salvador. Venho para explicar-te a Vontade Permissível de Deus. Pensa na
vontade divina de Deus como um grande guarda-chuva protector da Terra. A
Vontade de Deus protege de todo o mal (a Vontade Ordenante de Deus). Mas
Deus não interfere com a vontade livre do Homem. Agora, quando o Homem
decide opôr-se à Vontade de Deus, e peca, é como se um orifício fosse feito no
guarda-chuva. Então a protecção da vontade do Pai não é completa, como ele
planeou que fosse. Este orifício admite ou permite a Satanás entrar e executar
os seus planos. Por isso, hás-de ver, a Vontade Permissível de Deus não é que
Ele elege para a Humanidade, senão o que o Homem elege e Deus permite. ...
8

...Causa uma grande dor ao Pai Eterno ver que o Homem se abre assim ao
pecado. A nossa Mãe Celestial chora. Oh, como chora, ao ver a destruição
trazida pelo pecado. Deveríeis dar a conhecer isto."
As seguintes mensagens são somente algumas das centenas de mensagens
dadas desde 1985. Por favor, visite o nosso site na internet para, além do livro
"Os Aposentos dos Corações Unidos (os segredos revelados)", toda a gente é
convidada a visitar o Manancial e Santuário Maranathá de Nossa Senhora.

7 de Julho de 2001
"Eu Sou o teu Jesus. Nascido Encarnado. Vim hoje ajudar toda a gente a
entender que as leis que governam contra a Lei do Amor são os frutos de leis
destorcidas. Eu vejo dentro do coração e julgo de acordo com aquilo que há em
cada coração. É o orgulho que conduz a alma fora do carril. É o orgulho que
trabalha contra a verdade. Eu vejo com dor os pecados contra os inocentes,
desde o Meu trono no Céu. Tal erro não existe num coração humilde, senão
somente nos soberbos de coração. Minha Mãe prescreveu o Rosário dos Não
Nascidos para vencer este grande erro e grave pecado. Eu nunca me canso de
escutá-Lo. É um bálsamo para o Meu coração ferido."

6 de Outubro de 2001
Jesus está aqui com o Seu coração exposto. Ele diz: "Eu Sou o teu Jesus,
nascido e Encarnado. Meus irmãos e irmãs, cada oração que dizeis contra o
aborto derrota Satanás na vida de alguém, de algum modo, vem contra este
atroz crime, a matança dos não nascidos. Toda a oração que dizeis repara o
meu coração que está angustiado por este pecado. Esta noite Eu vos abençoo
com a minha benção de Amor Divino."
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12 de Outubro de 2001
"Eu sou o Teu Jesus nascido e Encarnado. Minha mensageira, por favor,
entende que quanto mais trate o Homem de ser como Deus, mais será
humilhado. Quanto mais assuma a humanidade o papel de dador e tomador de
vida, mais centrado em si mesmo, o ódio florescerá nos corações. Uma vez
mais, recordo à humanidade que o que jaz no centro do seu coração
monopoliza os seus pensamentos, palavras e acções, pois é o coração que
governa a livre vontade. É por isso que eu e minha mãe urgimos e dirigimos a
humanidade para permitir ao Amor Santo tomar posse do vosso coração. O
Príncipe das mentiras trata de dissuadir a cada um do seu curso. Se advertes
isto, não deveria ser difícil descobrir as suas inspirações. Não lhe permitais
nenhuma porta de entrada de oportunidade. Sê consciente destas minhas
palavras para ti hoje e fá-las conhecer.”

5 de Outubro de 2001
Mensagem mensal dada a todas as nações
Esta mensagem foi dada em três partes
Jesus e Maria estão aqui com os Seus Corações expostos. A Santíssima
Virgem diz: "O Louvor seja dado a Jesus" (Jesus e a Santíssima Virgem
estavam rodeados pelo Rosário dos Não Nascidos. Havia anjos grandes
situados em cada uma das contas dos 'Pai-Nosso'). Jesus diz: "Eu sou o vosso
Jesus, nascido e Encarnado. Vim para pedir-Vos que deixais de matar a Vida
que amorosamente ponho no ventre materno. Cada vida que é aspirada muda
o Mundo para sempre. Meus irmãos e irmãs, venho hoje a vós, vestido de
Verdade e Abertura. Não escondo nada de vós. Não tenho motivos posteriores
para além da segurança, salvação e bem-estar de cada alma desde o momento
da concepção até à morte natural. Peço ao vosso país, hoje, que preste
atenção ao Meu chamado para pôr fim ao aborto legalizado. Não esperais até
que a Minha solução seja a vossa última alternativa. Desejo que toda a
humanidade se una debaixo do selo do Amor Santo e Divino: os dois
mandamentos que abrasam todos os mandamentos. Sim, espero pôr o Meu
Beijo de Amor Divino sobre o Coração do Mundo. Meus irmãos e irmãs, quando
não pondes a Deus primeiro, e quando não amais ao vosso próximo como a
vós mesmos e que a recta razão vos deixa. As vossas consciências se tornam
mais comprometidas e não podeis distinguir o Bem do Mal. Este é o estado de
confusão em que estão os governos quando legislam leis injustas. É o estado
de pensamento destorcido que conduz as pessoas aos actos de terror. É assim
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como as almas abrem os seus corações a Satanás. O Mundo não pode
prosperar em tal confusão. Pouco a pouco, Satanás está estabelecendo a sua
anarquia, primeiro nos corações, e a seguir no mundo. ...
... “As vossas consciências se tornam mais comprometidas e não podeis
distinguir o bem do mal. Este é o estado de confusão em que estão os
governos quando legislam leis injustas. É o estado de pensamento desamento
destorcido que conduz as pessoas aos actos de terror. É assim como as almas
abrem os seus corações a Satanás. O mundo não pode prosperar em tal
confusão. Pouco a pouco, Satanás está estabelecendo a sua anarquia:
primeiro nos corações, a seguir no mundo. Mas vim dizer-vos que o Adversário
não quer que vós escutais, quer dizer, que toda a Missa a que assistis, cada
Comunhão que recebeis, cada hora santa que fazeis, cada oração ou rosário
que dizeis, debilita o inimigo para sempre nalguma alma nalguma parte do
mundo. Este é o caminho da victória, pouco a pouco, uma alma de cada vez,
pacientemente perseverando no Amor Santo. A guerra em que vos haveis
comprometido, não é sobre a propriedade, nem sequer sobre as vidas. É sobre
as almas. É o bem contra o mal. É por isto que venho aqui hoje, buscando pôr
o Meu Selo sobre os vossos corações. O Meu Selo é o Amor Santo e Divino. É
um sinal para Satanás de que vós me pertenceis espiritualmente, e de que ele
não pode possuir-vos. Mas só posso pôr o Meu Selo sobre o vosso coração,
quando obedeceis aos dois grandes mandamentos do amor. Apressai-vos a
viver a mensagem e começar a vossa viagem através dos Aposentos dos
Nossos Corações Unidos; para que quando Eu regresse em Victória, todos
estais no Quinto Aposento do Meu Coração: o Reino da Vontade Divina. Em
verdade vos digo, que a postura da vossa nação sobre o aborto legalizado é
um factor...
“... determinante de vossa segurança nacional. Durante anos o Céu suportou e
viu como a segurança do bebé no ventre materno era violada e a vida tirada.
Solenemente vos digo, reconhecei o aborto como uma faceta do mal e é um
inimigo para a segurança nacional. Não tereis paz genuína até que o aborto
seja vencido. Não vejais Minhas palavras para vós hoje como uma ameaça,
senão como uma graça. Vos bendizemos com a Benção dos Nossos Corações
Unidos.”
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2 de Fevereiro de 2002
"O Louvor seja dado a Jesus. Minha filha, é com docilidade que venho dizer-te
que Jesus está passando no Mundo, através do Meu Coração Maternal, este
Rosário dos Não Nascidos. Nunca antes na História da Humanidade a
maternidade foi tão prejudicada e desfigurada. Nunca a vida do não nascido
esteve em tal perigo. Mas através da recitação fiel do Rosário nestas contas
que te apresentei, os planos de Satanás serão desfeitos e a maternidade
natural elevada uma vez mais ao seu lugar de distinção. Jesus elegeu este
século através da Vontade de Seu Pai para uma volta à realidade da vida
dentro do ventre materno que será um passo para a Vitória.
Bendita Virgem Maria

Jesus e a Santíssima Virgem
falam sobre a oração
24 de Abril de 1999
“Vim a ti hoje como o Teu Jesus, Nascido e Encarnado. Desejo hoje ensinar-te
sobre a oração. A oração é um refúgio ou arma e um meio de unificação da
criatura com o Criador. Quanto mais entrega a sua própria vontade à Vontade
de Deus, mais profunda é a sua união através da oração. Entrega então os
teus planos, as tuas escolhas, os teus desejos. Nenhum bem vem a ti excepto
através de Deus. Nesta entrega estão contidas todas as virtudes: a Fé, a
Esperança, o Amor, a humildade, a simplicidade, a mansidão, a confiança. A
oração é comunicação com Deus, tanto no coração, como nos lábios, ou
através de qualquer acção que é entregada à Vontade Divina. Minha Mãe ora
contigo quando rezas o Rosário. O Seu Coração é um canal através do qual as
tuas orações ascendem ao Céu e a graça desce a ti. O Seu coração é uma
ligação, então, a Deus e à Graça de Deus, tal como ligarias uma luz eléctrica à
corrente. Deus recebe o sacrifício da oração e o usa como uma espada contra
o Mal. ele converte a Oração em Graça que vence o Mal nos Corações. então,
verás, é Satanás o que trata de tirar-te da Oração. É Satanás quem combate o
teu coração e trata de tirar-te da entrega da tua vontade para que possas rezar.
"Não importa a direcção da acção em qualquer acontecimento. ...
Tudo depende de Deus. Confia nisto. A alma que confia somente em si mesma
está perdida. Pensa na oração como um raio de sol. O seu raio estende-se
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desde o Céu. Alimenta os lírios e as flores. Viste-as com a realeza da luz.
Assim adornadas, elas florescem e a sua beleza dá glória a Deus. A alma que
se entrega muito à oração, também se torna formosa aos olhos de Deus e dá
glória a Deus. Eu disse-te, Minha confidente, que a oração é uma entrega e um
sacrifício. Mas a alma também deve aceitar o modo em que as orações são
atendidas. A flor pequena recebe o que necessita para ser nutrida e crescer. A
alma, através da oração, recebe o que necessita para a salvação. Em
humildade deve aceitar a Vontade de Deus. Se o Pai conhece o que a flor
pequena necessita não sabe também as tuas necessidades? Aceita o que Ele
te envia em humildade e com agradecimento, como a pequena flor bailando à
luz do sol. Agrada-me qualquer oração de coração sincero. Esta classe de
oração transforma as pessoas e os acontecimentos. Eu, o Teu Jesus, amo
mais que todas as orações a oração da Missa. Em seguida amo o Rosário.”
“Segue-me na oração. Eu te conduzirei."
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18 de Setembro de 1999
"Vim falar-te sobre a oração e, em particular, a oração do Rosário. eu sou o
Teu Jesus, Nascido e Encarnado. Tantos se entregam à oração sem o
sentimento de amor nos seus corações. Isto debilita a oração, ...
... ”fazendo-a menos meritória. Ao contrário, reforçai as vossas orações
recordando o amor que tendes no vosso coração por Mim e por Minha Mãe.
Isto me permite verter as graças mais escolhidas sobre vós e na vossa vida. A
oração tem um efeito acumulativo. Eu sei com antecedência quantas orações
serão oferecidas por cada pedido. Por tanto, vós não sabeis o que
simplesmente uma Avé-Maria mais, trará. Uma Avé-Maria dita com um coração
amoroso tem o poder de parar guerras, de trazer a natureza à harmonia com o
plano de Deus, de converter a um não crente, de salvar uma vocação, de livrar
uma alma do Purgatório, de mudar o futuro para sempre. Pensai, então, no
poder de um Rosário inteiro dito com amor. Satanás sabe que o Rosário é a
arma que trará a sua derrota. É por isso que se desespera por desalentar o seu
uso. Cada vez que recitais uma Avé-Maria do coração, o demónio é debilitado
para sempre nalguma área e nalguma alma. Vós nunca deveis desanimar,
então, de rezar o Rosário. Quando o vosso coração está cheio de distracção,
compreendei: o Adversário tem medo de vossas orações. O Coração de Minha
Mãe é consolado por vossos esforços na oração. Ela está empenhadíssima
com os que perseveram num regime de oração apesar da oposição."
"Fá-lo conhecer."
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28 de Setembro de 1998
Nossa Senhora vem de cinzento azulado e branco. Ela está sustendo um
recipiente grande de mistura. Ela diz: "Louvor, Honra e Glória a Jesus. Minha
filha, talvez isto pareça simples, mas desejo comparar a oração ao cozinhado
de um pastel, uma tarefa que vi que fazes com frequência. O recipiente é o
Amor Santo, pois, sem o recipiente, nada se junta para formar o produto final (o
pastel). O batido são as palavras da oração. Tem muitos ingredientes (muitas
palavras que constroem o todo). O batido é posto num molde. O molde
representa as intenções da oração, tais como petição, acção de graças, louvor,
etc. O pastel é cozinhado num forno, o qual representa a acção do Espírito
Santo no coração à medida que oras. O produto final é o pastel, é a oração que
os anjos levam ao Céu por ti. Enquanto este processo de oração se está
levando a cabo, há muitos, muitos modos em que o Universo é afectado.
Satanás envia as suas cortes para atacar a pessoa em oração (ele quer fazer
com que o pastel caia, que a oração seja menos efectiva). Os Anjos bons estão
tendo uma guerra com estes espíritos maus, tratando de permitir que a oração
se eleve ao Céu. Entretanto , no Céu, o gelado ou a graça, está sendo
preparada para toda a oração que está sendo oferecida. Mesmo um pastel do
tamanho de uma chávena é gelado. Por tanto verás que ainda a mais pequena
oração de jaculatória merece Graça. Estou sempre contigo quando oras. Meço
a tua respiração, olho os teus lábios à medida que pronunciais cada...
“...palavra e te chamo à presença de Deus. É assim com cada alma. Se
esqueces um ingrediente, Eu junto-o. Encanta-me dar sabor às tuas orações
com o Meu Amor. Portanto, verás, Estou cozinhando o pastel contigo."
Nossa Senhora sorri e vai-se embora.
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5 de Abril de 2002 - Mensagem mensal dada a todas as nações.
Esta mensagem foi dada em múltiplas partes.
Jesus e Maria Santíssima estão aqui com os Seus Corações expostos. A
Santíssima Virgem diz: "O Louvor seja dado a Jesus." Jesus e Nossa Senhora
saúdam o Padre Kenney (o director espiritual de Maureen) inclinando as Suas
cabeças a ele, e uma luz vem do Coração da Santíssima Virgem em direcção
ao Padre Kenney. Jesus diz: "Eu sou o vosso Jesus, Nascido e Encarnado.
Meus irmãos e irmãs, não enfraqueceis mais em incredulidade, pois isto é o
compromisso que satanás vos apresenta, para evitar que vivais a mensagem
do Amor Santo e Divino. Não deveríeis permitir que os vossos corações sigam
a tentação do desalento e do medo. Confiai em Minha Misericórdia. Esperai
com uma esperança gozosa a próxima vitória de Nossos Corações Unidos. Vim
trazer paz aos corações que confiarem na Minha Misericórdia. Minha Divina
Misericórdia está de era em era e de horizonte em horizonte sobre o coração
arrependido. A Minha Misericórdia cai sobre toda a humanidade, não por
merecimento, senão pela necessidade de cada um.
Uma vez mais te recordo que aqueles que me amam, confiam em mim. Confiar
em Mim é confiar no atributo da Minha Misericórdia. São os pecadores cujos
corações vim mudar. Estes são os que não olham os seus próprios corações.
Eles não tratam de ganhar a sua salvação através do amor. É por istro que o
mundo está feito em pedaços com toda a espécie de pecados. O fruto destes
pecados é a guerra. Porque tão pouco valor é posto sobre a vida humana, os
pecados hoje superam, de longe, os pecados de Sodoma e Gomorra. É por
isso que a mensagem e a missão aqui do Amor Santo e Divino excedem em
excesso a qualquer outra ao tratar de formar os corações no amor. É por isto
que as mensagens desmascaram satanás, as suas ciladas e as suas tácticas.
Não vos surpreendeis das incursões que fez onde ele é exposto, ou o tipo de
pecados que estão agora vindo à luz. Isto não podia permanecer mais debaixo
da obscuridade. Enquanto está fazendo cair aqueles em altos lugares, mesmo
dentro da Igreja, é necessário que a chaga ulcerada seja curada. Muitas
consciências são agora despojadas do seu compromisso. Tal como a missão
aqui é a salvação das almas, assim também deve ser a Minha Igreja. A
reputação e o dinheiro não podem estar primeiro. Tudo deve ser entregue a
Mim. Vos digo que a ameaça maior para a humanidade, hoje, não é o
terrorismo, certos líderes infames e falazes, ou ainda as armas nucleares. A
ameaça maior é o mal escondido nos corações, que excederia qualquer limite
para obter o seu fim. Vos digo que há uma aliança do mal formando-se em
certos corações que em breve sairá à luz. Não é uma guerra de fronteiras,
senão uma guerra entre o Bem e o Mal.
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"A Missão aqui, apesar de ecuménica, continuará como um forte vínculo à
ortodoxia e à tradição. Ela se tornará mais forte e será considerada como um
refúgio espiritual no meio dos contratempos. As fronteiras desta Missão se
expandirão, tanto nos corações como no Mundo. A língua do inimigo será
atada. Ele será visto tropeçar na sua própria cauda. Será visto como um leão
sem dentes ou garras, inofensivo à vista do Bem que a Minha Missão
conseguirá. O Rosário dos Não Nascidos converter-se-á na arma de eleição,
tanto no Céu como na Terra, na guerra contra o aborto, por isso preparai-vos
para isto. Tomai as vossas armas, filhos de Deus. Preparai-vos! Pontos mortos
que afectaram a Minha Missão até agora, serão resolvidos. Os projectos
continuarão e começarão de novo. Àqueles que defendem e assistem esta
Missão, defende-los-ei e assistirei. Aqueles que se fazem vossos adversários
são também Meus adversários. Hoje, estamos abençoando-vos com a Benção
de Nossos Corações Unidos.
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COMO REZO O ROSÁRIO
O Rosário tem sido rezado desde o século treze. Enquanto se medita sobre a
vida de Jesus, se recitam as orações que nos trazem mais perto d'Ele e de Sua
mãe, Maria.
Durante o Rosário, dizemos Glória como toda a Glória e também rezamos
"Jesus, protege e salva os não nascidos" depois de cada mistério. Isto é um
pedido de Nossa Senhora.
* Começai levantando os vossos rosários ao Céu e dizendo: "Rainha
Celestial, com este rosário atamos a todos os pecadores e a todas as nações
ao Teu Coração Imaculado".
* Em seguida fazei o sinal da Cruz: "Em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém".
* Rezai a seguinte oração: "Pai Celestial, durante este tempo de crise
mundial, que todas as almas encontrem a Sua paz e segurança na Tua Divina
Vontade. Dá a cada alma a Graça de entender que a Tua Vontade é o Amor
Santo no momento presente. Pai Benevolente, ilumina cada consciência para
que veja em que modo não está vivendo a Tua Vontade. Concede ao Mundo a
Graça de mudar e o tempo em que deve fazê-lo. Amem." (Esta oração foi dada
à vidente logo depois do ataque terrorista).
* Em seguida recitai o Credo.
* Em continuação, rezai as seguintes orações: um "Pai-Nosso" pelas
intenções do Santo Padre; três "Avé-Maria" pelas virtudes da Fé, Esperança e
Caridade; de seguida uma "Glória".
* Depois de cada mistério, recitai: "Pai-Nosso", dez "Avé-Maria", "Glória",
a jaculatória de Fátima e a jaculatória dos Não-Nascidos.
JACULATÓRIA DE FÁTIMA: "Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do
inferno, levai as almas todas para o céu principalmente as que mais precisarem
da Vossa Misericórdia."
JACULATÓRIA DOS NÃO NASCIDOS: Jesus, protegei e salvai os não
nascidos!
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ORAÇÕES DEPOIS DO ROSÁRIO
SALVÉ-RAINHA: Deus te salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida doçura e
esperança nossa. Salvé! A Vós clamamos os degradados filhos de Eva, a vós
suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia pois Senhora e
advogada nossa, esses olhos misericordiosos a nós volvei e depois deste
desterro mostrai-nos a Jesus, fruto do vosso ventre. Oh clementíssima, oh
piedosa, oh doce Virgem Maria. Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que
sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo Nosso Senhor. Amem.
Oremos, oh Deus, cujo Filho Unigénito, por Sua vida, morte e ressurreição
adquiriu para nós as recompensas da vida eterna. Concedei-nos que,
meditando sobre mistérios no Santíssimo Rosário da Bendita Virgem Maria,
imitemos o que eles contêm, e obtenhamos o que eles prometem, pelo mesmo
Cristo, Nosso Senhor, Amem.
Pelas intenções e bem-estar do nosso Santo Padre, o Papa Bento XVI, rezar
as seguintes orações: Pai-Nosso... Avé Maria... Glória... Em nome do Pão, do
Filho e do Espírito Santo. Amem.
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“PRÓ-VIDA”
MEDITAÇÕES “PRÓ-VIDA” SOBRE
OS MISTÉRIOS DO ROSÁRIO
PELO PADRE FRANK PAVONE
SACERDOTES A FAVOR DA VIDA
MISTÉRIOS GOZOSOS
1) A ANUNCIAÇÃO: Maria perturba-se pela saudação do Anjo. No entanto,
enche-se de gozo por fazer a vontade de Deus. Oremos para que, aquelas que
estão preocupadas com a sua gravidez, tenham a graça de confiar na Vontade
de Deus.
2) A VISITAÇÃO: João Baptista saltou de gozo no seio de sua mãe. Oremos
para que a gente possa dar-se conta de que o aborto não é sobre filhos que
poderiam vir ao Mundo, senão sobre filhos que já estão no Mundo, vivendo e
crescendo no ventre materno, e aos que se programa matar.
3) O NASCIMENTO DE JESUS: Deus mesmo nasceu um menino. A grandeza
de uma pessoa não depende do tamanho que tem, pois o Rei nascido é muito
pequeno. Oremos para que se acabe com o preconceito contra os bebés
pequenos e ameaçados pelo aborto.
4) A APRESENTAÇÃO: O Menino é apresentado no Templo porque o menino
pertence a Deus. Os meninos não são propriedade dos pais, nem do governo.
Eles e nós pertencemos a Deus.
5) O ENCONTRO DE JESUS NO TEMPLO: Jesus adolescente estava cheio de
sabedoria, porque Ele é Deus. Oremos para que toda a gente possa ver a
sabedoria dos Seus ensinamentos sobre a dignidade da vida e possa entender
que este ensinamento não é opinião, senão a verdade.
MISTÉRIOS DOLOROSOS
1) A AGONIA NO HORTO: Oremos pelas mães e pelos pais que estão em
agonia porque estão tentados em abortar um filho. Que recebam a boa-nova de
que há alternativas, e que façam uso da ajuda que está disponível.
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2) A FLAGELAÇÃO: Assim como a carne de Cristo foi arrancada pelos
instrumentos daqueles que o flagelaram, assim também os corpos dos bebés
no ventre materno são arrancados pelos instrumentos abortistas. Oremos para
que os abortistas se arrependam dos seus actos de matança de meninos.
3) A COROAÇÃO DE ESPINHOS: Jesus sofreu a dor dos espinhos na sua
cabeça, e fê-lo silenciosamente. Oremos pelas mães e pais dos meninos
abortqados. Tantos deles sofrem profunda aflição e se arrependem por uma
eleição que nunca poderão reverter. Tantos sofrem em silêncio, porque outros
lhes dizem que não é grande coisa.
4) O CARREGAMENTO DA CRUZ: Jesus não foi condenado pelo poder de
gente malvada. Foi condenado pelo silêncio de gente boa. O silêncio sempre
ajuda o opressor, nunca a vítima. Oremos para que nunca estejamos em
silêncio sobre o aborto, senão que falemos claro e forte para salvar bebés da
morte.
5) A CRUCIFIXÃO E MORTE DE JESUS: Ao considerar a morte de Cristo,
recordemos as muitas mulheres que matam pelos chamados abortos
"seguros". Peçamos perdão e misericórdia por elas. que a sua recordação
salve a outras mulheres de cometer este trágico equívoco.
MISTÉRIOS GLORIOSOS
1) A RESSURREIÇÃO: Cristo há ressuscitado e pela ressurreição destrói o
poder da morte e, portanto, o poder do aborto. O resultado da batalha pela Vida
já foi decidido: a Vida é vitoriosa! Oremos para que todos os que defendem a
vida difundam esta vitória em todo segmento da nossa sociedade.
2) A ASCENÇÃO: Pela ascenção ao trono de Seu Pai, Cristo leva a nossa
natureza humana, que nos fora dada no ventre materno, às alturas do Céu. ele
nos mostra que os seres humanos são feitos para serem elevados ao Céu, não
deitados ao lixo. Oremos para que o Mundo entenda esta verdade e rejeite o
aborto.
3) A DESCIDA DO ESPÍRITO SANTO: O Espírito Santo é um advogado. ele
suplica por nossa causa, pois nós não nos podemos salvar por nós mesmos.
Oremos para que ele nos faça advogados pelos bebés, que não podem falar,
nem escrever, nem votar, nem protestar, nem sequer rezar.
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4) ASSUNÇÃO: A Bendita Virgem Maria foi elevada em corpo e alma ao céu
porque Ela é Mãe de Deus. Mãe e Filho estão unidos. A Assunção recorda-nos
que eles se pertencem um ao outro. Oremos para que a sociedade veja que ela
não pode amar as mulheres enquanto matam os seus filhos, e não pode salvar
os seus filhos sem ajudar as suas mães. Oremos para que a gente se comova
perante a pergunta pró-vida. Porque não podemos amar ambos?
5) A COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA: Maria é rainha do universo. A Igreja
ensina que Ela é a maior criatura, depois de Deus. A Igreja defende a
dignidade da mulher. Oremos para que a gente entenda que ser pró-vida
significa ser pró-mulher, e que ser pró-mulher roga pela vida.
Foi concedida permissão para reproduzir e distribuir as meditações dos
sacerdotes pela vida.
------------------------------------------------------------------------- (capa de trás)
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O Padre Frank Kenney, S.M., S.T.D., um Marianista, é de Dayton, Ohio, e
director espiritual da Maureen. Tem um doutoramento em Teologia Mariana
tirado na Universidade Católica da América. O Padre Kenney celebrou os seus
50 anos de sacerdote no verão de 1999,
Na alegre ocasião da visita de Maureen ao Santo Padre João Paulo II em
Agosto de 1999, o Padre Kenney estava também presente.
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MENSAGENS DO PAI ETERNO
4 de Outubro de 2000
u Sou o Senhor da manhã e o Guardião da noite. Eu fixo o sol, a lua e as estrelas no
seu lugar. Eu verto a chuva do céu para nutrir a Terra. Eu pressiono o frio contra a
vossa face quando vos levantais. Inumeráveis são os milagres da Minha criação. Eu
sou O Pai Eterno, Patriarca de todas as gerações. Eu Sou quem Sou.

E

"Assim me recordareis e dependereis de Mim, confiando todo o tempo na Minha
Providência, a qual cai sobre toda a humanidade, como o orvalho sobre a erva tenra.
Como o Mundo foi criado por uma mão perfeita aprendei a buscar a minha perfeição em
todo o momento presente. O tapete que teço para cada alma é sem precedente, as
oportunidades da graça, abundantes e irrepreensíveis. Vos atraio aos secretíssimos
Aposentos do Coração Eterno de Meu Filho.
6 de Outubro de 2000
"Eu Sou o Pai Eterno, Criador do Universo. Sou Eu quem manda as estações. Sou Eu
quem chama a vida sobre a terra, na primavera. Sou Eu quem leva para a fente a jovem
e suculenta nova vida. Sou Eu quem renova a Terra e traz a chuvas suaves para regar a
que está latente. Estou no vento forte que força as nuvens a passar o sol e tira as folhas
secas das tenras plantas novas...
"Estou no verão, aquecendo o ar com o Meu amoroso Alento para que toda a natureza
frutifique na estação devida.
"Sou Eu o Pai Eterno, quem na noite fria de outono pinta cada folha de todas as árvores
num modelo perfeito para que, quando vos levanteis, possais maravilhar-vos da obra das
Minhas Mãos.
Eu Sou Senhor de todas as colheitas, dos grãos dos campos, dos frutos e vegetais. Sou
Eu quem vos leva para a frente, a plenitude de Minha generosidade.
"No inverno, uma vez mais, dou à terra o seu descanso. Arrefeço o ar e encho o
firmamento com flocos de neve, cada um com o Meu desenho. Uma quietude cai sobre a
terra e por um momento o Meu Coração Benevolente pode sentir o bater, enquanto os
Meus Filhos esperam o nascimento do Meu Filho Unigénito.
"Em que estação mostro o Meu Maior Favor? Em todas, justamente poque o plano para
cada alma é individual e perfeito em Minha Divina vontade. Eu ordeno todas as coisas
poderosamente."
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