Que o Preciosíssimo Sangue que brota da
Sagrada Cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo,
Templo da Divina Sabedoria, Tabernáculo do
Divino Conhecimento, e luz do Céu e da Terra,
nos cubra agora e sempre. Ámen

O GRANDE MÊS DE JULHO
--- Todos os anos no mês de Julho (e também na Terceira Sextafeira de cada mês), a Igreja honra o Preciosíssimo Sangue de Nosso
Senhor Jesus Cristo. Durante o Grande Mês de Julho, Nosso Senhor
deu-nos três períodos muito importantes de oração:


1º De 1 a 9 –



2º De 13 a 15 – Novena de Três Dias (Tríduo), em honra da
Santíssima Trindade.



3º De 20 a 31 – Novena de Doze Dias (Decenário), pelo Novo
Israel.

Novena em Honra dos Nove Coros dos Anjos.

ORAÇÕES PARA CADA DIA DAS NOVENAS
1. Santo Rosário da Santíssima Virgem Maria.
2. Santo Rosário do Precioso Sangue / Ladainha.
3. Oração de Consagração ao Precioso Sangue.
4. Orações de Consolação e Adoração.
5. Os Sete Apelos Angustiados.
6. Orações de Interceção, chamadas Orações Místicas de Nosso
Senhor Jesus Cristo.
7. Terço da Renovação / Ladainha de todos os santos.

Estas orações fazem parte do Devocionário do Precioso
Sangue de Jesus Cristo
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¡Unidos com a Nigéria na Consagração do Mundo inteiro ao
Precioso Sangue de Jesus, para acelerar o Triunfo dos Dois
Sagrados Corações de Jesus e Maria!
1º Dia – 1 de Julho 1997, 9:00pm
“Meus filhos, que estais convidados para esta grande hora
privilegiada, vós sois abençoados. Ouvi meus filhos amorosos, eu
escolhi esta hora para vos revelar muitas coisas acerca da vinda do
Castigo de modo que possais estar prontos e ajudeis a salvar almas. A
hora está próxima, o tempo da grande tribulação está chegando.
Muitos derramarão o seu sangue. O homem perverso dará ordem aos
seus exércitos para prender os meus filhos. Eles devem ser mortos, oh,
rezai, rezai muito meus amados filhos! Fortalecei a vossa fé. Estai
prontos para o encontro desta hora. Vou enviar os meus anjos à terra
para levar (para o céu) os corpos do meu povo que permanecer na sua
fé até à morte. Eles comerão comigo no céu. Meus filhos, muitos não
resistirão a esta hora terrível. Rezai por eles. Depois desta grande
perseguição, uma cruz vermelha aparecerá no céu. Esta cruz
representa o Precioso Sangue e o sangue dos mártires. Nessa hora,
qualquer um que permanecer na fé durante a vinda das trevas e
apelar para o meu Sangue Precioso será salvo. O meu Sangue Precioso
protegê-lo-á. Rezai sempre o terço do meu Sangue Precioso, consolaime e adorai-me. Como eu desejo que todos os que participam nesta
primeira novena venham a receber estas orações. A vossa adoração
agrada-me muito. Eu vos abençoo a todos.”
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1º Dia de Meditação:
Hoje, Nosso Senhor está deixando claro o facto de que o castigo é
iminente. Ele deve vir. O instrumento do castigo será o inimigo perverso
das nossas almas. Muitos fiéis serão vítimas. O Senhor diz, o “homem mau
dará ordens aos seus homens para aprisionar os meus filhos.” As crianças
aqui, refere-se especialmente aos devotos do Preciosíssimo Sangue, alguns
dos quais se tornarão testemunhas, tanto da fé como da devoção. O Senhor
prometeu que Ele enviará anjos para levar para o céu, os corpos daquelas
pessoas que permanecerem fiéis até ao fim. No entanto alguns
sobreviverão. Assim Ele nos convida a rezar arduamente pela força que
precisamos nessa hora, especialmente, rezar o Terço do Precioso Sangue.
* Hoje rezamos pela graça de perseverar na Vontade de Deus nesta
vida.
************************************

2º Dia – 2 de Julho 1997, 9:00pm
Neste segundo dia da primeira novena, Barnabé foi conduzido por um anjo
numa visão de um mundo subterrâneo. Lá, ele viu um grande número de
soldados, todos marcados com o número 666 e adorando a Besta. O anjo,
então, levou-o a uma casa forte, que guarda um grande conjunto de
computadores.
O Anjo disse, “Filho de homem, estas pessoas que vês aqui, são de
todos os países do mundo. Elas foram escolhidas por demónios para o
ataque no tempo da perseguição que está para vir; é a hora do governo
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do maligno. Com o auxílio deste computador, todos os homens serão
marcados. Reza agora e prepara-te, de modo a perseverar até ao fim.”
O Anjo desapareceu. Em seguida o Sagrado Coração de Jesus apareceu
numa nuvem. Ele aproximou-se e disse: “Filhos, rezai muito, agora que
há tempo. Em breve este governo oculto surgirá e governará a terra.
Com o computador deles, muitas pessoas serão marcadas. Todos os
que receberem a marca serão destruídos. Nessa altura, tudo o que for
posto fora do meu Precioso Sangue estará perdido. Toda a pessoa que
solicitar o meu Precioso Sangue será preenchida com fé. Muitos só
encontrarão misericórdia no meu Precioso Sangue. Eu digo-vos meus
filhos amorosos agora rezai arduamente. Ensinai outros a rezar. Que
todos os homens se consagrem ao meu Sangue Precioso.”
2º Dia de Meditação:
Esta mensagem em particular tem muito a ver com o livro do Apocalipse, e
é mais uma confirmação da doutrina do anticristo. Enquanto os filhos de
Deus estão adorando a Santíssima Trindade no Alto, os homens do
submundo estão ocupados lá em baixo adorando a Grande Besta “com sete
cabeças e dez chifres” (Ap. 13:11). Muitos de nós sabemos acerca do
número da besta, 666 (Ap. 13:18) e já existem rumores muito difundidos
sobre os planos para colocar chips de computador em todas as pessoas.
Esta mensagem traz tudo isso numa realidade gritante. O vidente viu
aqueles que têm a marca e o grande computador usado para moldá-los.
Estamos caminhando para um governo perverso que está destinado
especificamente para isso. Devemos prestar atenção para isso e estar
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prontos. O Senhor diz-nos que o caminho para a vitória é ser firme na fé,
rezar sem cessar e ser consagrado ao Seu Precioso Sangue.
* Hoje vamos rezar pelos nossos governos e todos os líderes civis.
************************************

3º Dia – 3 de Julho 1997, 9:00pm
“Meus filhos rezai, rezai arduamente pela minha Santa Igreja. Rezai e
nunca desistais. O tempo do homem perverso está à mão. O tempo em
que ele governará a minha Igreja. Meus filhos o ímpio está agora na
minha Igreja. Ele está planeando com os seus agentes, capturar o mais
alto trono na minha Igreja. Meus filhos, a hora está-se aproximando
rapidamente. A grande hora de tristeza do meu ensinamento, está
chegando. Muitos dos meus sacerdotes serão mortos porque eles não
obedecerão ao homem perverso. Apenas alguns bons padres
permanecerão. Então o meu povo vai sofrer muito. Eles vão achar que
é difícil celebrar a Santa Missa tão dignamente como agora. Muitos
tabernáculos serão fechados. As pessoas vão correr de um lado para o
outro para buscar a minha Palavra e não encontrarão nada. Muitas
pessoas vão achar que é difícil rezar porque a misericórdia de Deus
cessará.
Meus filhos, é por isso que vos peço agora para rezar. Fazei sacrifícios
sempre e oferecei agora a vossa vida para mim. Que todos os homens
se unam e invoquem o meu Precioso Sangue que acalma a ira do meu
Pai.
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Meus filhos, muitas pessoas se arrependerão por não acolher esta
devoção. Rezai o vosso Santo Rosário diariamente, o Imaculado
Coração da minha Mãe vos protegerá. Rezai sempre este terço do meu
Precioso Sangue e fazei constante reparação por todos os pecados dos
homens cometidos contra mim e o meu Precioso Sangue.
O meu Precioso Sangue salvará.
Eu amo-vos a todos.
Eu amo-vos a todos.”
Barnabé em seguida, viu um grande número de sacerdotes, numa visão, em
que foram amarrados a pilares. Os exércitos torturaram-nos e depois a
visão passou.
3º Dia de Meditação:
Há duas maneiras de passar pelo castigo; uma é para o mundo e a outra é
para a Igreja. Enquanto a mensagem anterior é sobre o castigo para o
mundo em geral, hoje o Senhor fala sobre isso da Sua Igreja. O próprio
Maligno está planeando, a partir de dentro da Igreja, para assumir o Trono
de São Pedro. Isto será realizado para testar a nossa fé. Temos de esperar e
ver para este julgamento. O Senhor lamenta pelos muitos sacerdotes que
seguirão o anticristo e os seus ensinamentos, e também por aqueles
sacerdotes que perderão as suas vidas por se recusarem a obedecer aos
falsos ensinamentos. Como resultado, a graça de Deus cessará porque a
verdadeira Missa estará longe de ser encontrada. Nessa situação, a devoção
ao Precioso Sangue será a melhor maneira de se comunicar com o Senhor.
Assim, Ele insiste em que oremos e façamos mais sacrifícios para
fortalecer as nossas almas.
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* Hoje oramos por todos os líderes da Igreja; O Papa, Cardeais,
Bispos, Sacerdotes e Diáconos.
************************************

4º Dia – 4 de Julho 1997, 9:00pm
Hoje, Barnabé viu durante uma visão, numa nuvem, Nosso Senhor
pendurado na Cruz com Sangue que fluía das muitas feridas no Seu Corpo
Sagrado. Na nuvem havia também muitas crianças pequenas que estavam
orando a Jesus Cristo Agonizante para salvá-las. Elas disseram: “Oh
misericordioso Pai, vós podeis salvar-nos pelo vosso Preciosíssimo
Sangue. Que o tempo venha sem demora quando vós recompensardes o
mundo.” Como Barnabé continuou orando, o Preciosíssimo Sangue e água
derramados do Lado Sagrado de Nosso Senhor Jesus Cristo cobriram as
criancinhas. Elas se alegraram e louvaram a Deus. Imediatamente a visão
terminou e a Santa Face de Jesus apareceu e disse: “Meus filhos, a ira do
Pai Eterno está aumentando. A Sua raiva aumenta por causa dos
pecados do mundo. O mundo está cheio de pecado; o adultério e a
fornicação governam o mundo. Os homens amam a criatura e
negligenciam o Criador. Eles pecam e blasfemam contra o Deus Vivo.
A Minha morte na Cruz não tem valor nenhum para eles. Meu filho, tu
vês como são numerosos os nascituros que são abortados no mundo.
Meus filhos, eles são muitos, eles são muitos; os seus gritos perturbam o
Céu e aumentam a ira do meu Pai. Meus filhos, o seu sangue fere o
Meu Sagrado Coração; os seus gritos machucam a ferida mística no
meu Sagrado Coração. Avisai o meu povo, Oh Meus filhos amorosos,
parai de pecar! Meu povo, amai-me e parai de pecar. Parai de pecar!
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Vós podeis parar de pecar! Parai de fornicar. Eu digo-vos minha
juventude parai de fornicar. Como Eu vos amo. Como sabeis que Eu
vos amo? Consolai-me por meio de uma vida santa. Meus filhos, o
tempo é muito curto para salvar almas. Informai o meu povo para se
reconciliar com o seu Deus. Dizei-lhes para voltarem para mim e
buscarem o Reino de seu Deus. A hora da vinda do Castigo está
chegando. Muitas almas se perderão para sempre. Muitas almas fiéis
fraquejarão naquela ocasião. Os homens acharão que é difícil mudar as
suas vidas. Haverá confusão em muitas almas. Meus filhos, eu já vos
disse isto antes e agora estou-vos lembrando que a destruição que está
para vir vai começar em cada família que tenha derramado o sangue
das almas inocentes. Que todos os homens invoquem o meu Precioso
Sangue e sejam salvos. Batizai os bebés que ainda não nasceram com o
poder do meu Precioso Sangue. Meus filhos, o Coração Imaculado da
minha Mãe proteger-vos-á e o meu Precioso Sangue vos salvará.
Eu vos abençoo a todos
Eu vos abençoo a todos.”
A visão terminou e Barnabé viu as criancinhas louvando a Deus na nuvem,
por algum tempo, então tudo desapareceu.
4º Dia de Meditação:
Os pecados da carne são as maiores armas utilizadas pelo maligno para
despertar a ira do Pai Eterno. Não só se tornarão homens e mulheres
afastados de Deus e até entre eles, estes pecados também transformam o
seu amor por Deus neles mesmos. Eles também resultam no massacre de
tantos bebés em gestação. Os seus gritos sem voz clamando por vingança
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despertam a justiça de Deus. O poder da devoção do Preciosíssimo Sangue
manifesta-se. Através do Precioso sangue, estas almas não nascidas são
batizadas e podem entrar na Visão Beatífica.
Devemos, portanto, rezar fervorosamente por elas, especialmente a oração
para o batismo dos bebés abortados, de modo que os seus gritos cessem e a
ira de Deus seja acalmada. Devemos orar muito pelo arrependimento
sincero de todos os envolvidos no estilo de vida de fornicação, adultério e
aborto.
* Hoje vamos rezar pela conversão dos pecadores.
************************************

5º Dia – 5 de Julho 1997, 9:00pm
Hoje durante a sua oração, Barnabé teve uma visão de muitas pessoas
dentro de um lago de fogo. À medida que o fogo as queimava, elas
gritavam em profundo sofrimento. Após um breve momento, uma nuvem
desceu e cobriu todo o lugar. Jesus Cristo Agonizante pregado na Cruz,
apareceu na nuvem. O Seu Precioso Sangue derramado das Suas santas
feridas; especialmente as cinco mais proeminentes. Ao verem Nosso
Senhor na Cruz, as pessoas no lago de fogo todas se levantaram e
gritaram em voz alta, dizendo: “Senhor, tende misericórdia de nós!
Sede misericordioso para connosco! Que o vosso Precioso Sangue nos
salve!” Enquanto elas estavam orando, eu vi um Anjo de Deus que
desceu do Céu. Ele chamou-as para fora do abismo e elas voaram com o
Anjo para dentro da nuvem. Na nuvem, sentaram-se com todo o Exército
dos Anjos, e comeram e beberam do Corpo e do Sangue do Cordeiro
Imaculado.
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Em seguida, a Sagrada Face de Jesus apareceu e disse: “Meus filhos
amorosos, segui o caminho do deserto para a nova Jerusalém.
Aceitai todos os sofrimentos como sendo a cruz e segui-me. Acordai
quando cairdes. Sede fortes e aguentai até ao fim. Os Meus filhos
estão perdidos para sempre por causa dos pecados da carne. O meu
povo ama a riqueza perecível do mundo. Eles adoram o dinheiro e
perdem as suas almas para sempre. Meus filhos, muitas almas
estão-se dirigindo para a perdição; elas estão caminhando para a
perdição por causa da riqueza temporária deste mundo. Peço-vos a
todos com amor, ó meus filhos amorosos, para seguirdes o caminho
do deserto. Ensinai os outros a aceitarem as suas cruzes. Eu digovos vivei vidas monásticas. Orai pelas almas do Purgatório que
estão sob o calor da purificação. Orai por elas através do poder do
meu Precioso Sangue. Eu prometo salvá-las. Meus filhos olhai pelas
vossas vidas para que não venhais a sofrer a purificação após a
morte. Meus filhos, rezai para entenderdes as próximas revelações.
Eu vos amo a todos.
Eu vos abençoo a todos.”
5º Dia de Meditação:
A realidade do local de purificação, é descrita na mensagem de hoje. A
misericórdia de Nosso Senhor pode ser poderosamente adquirida com o
Seu Precioso Sangue. Temos a oportunidade de fazer a reparação dos
nossos pecados de apego às coisas materiais e da carne, enquanto estamos
aqui na terra. Temos de transformar os nossos sofrimentos em sacrifícios e
fazer mais penitência pelos nossos pecados, para evitar a purificação no
fogo do Purgatório.
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* Hoje oramos pelas Santas Almas do Purgatório.
************************************

6º Dia – 6 de Julho 1997, 9:00pm
Meus filhos, ouvi esta minha palavra e guardai-a nos vossos corações.
Eu sou o Jesus Cristo Agonizante, Eu vos amo a todos. Meus filhos, a
tribulação que está para vir é terrível e temível. Rezai muito, Eu digovos rezai muito, rezai mais intensamente. Rezai para que a hora não
comesse durante a estação das chuvas, porque não haverá qualquer
calor natural. Meus filhos agora rezai sempre. Oferecei todas as vossas
orações pela salvação do homem. Como sofrerão terrivelmente, as
mulheres em trabalho de parto! Esta hora que está para vir é tão
terrível e temível; quem sobreviverá a ela?
Meus filhos amorosos, orai para que esta hora venha a ser curta,
preparai-vos com santo amor. Tende misericórdia para com as pessoas
e proclamai as minhas palavras para elas. Vivei uma vida
completamente santa e preveni os outros para mudarem as suas vidas.
Revesti-vos com humildade, porque a vossa humildade irá ajudar-vos
nesta grande batalha.
Meus filhos, muitos estarão perdidos para sempre, muitos estarão
perdidos para sempre, onde estão os poucos que restam? Eu ainda
estou procurando por eles. Se os homens ouvirem, quem tem ouvidos
que ouça estas palavras e reze. Orai e fazei Adoração constante.
Participai da Santa Missa, meus filhos amorosos. Participai agora da
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Santa Missa! Está chegando o tempo em que os homens procurarão
pela Santa Missa, tao digna quanto a que escutais agora e não
encontrarão nenhuma. Nunca deixeis passar um dia sem receber a
Sagrada Comunhão. Bebei o meu Precioso Sangue e sereis
preenchidos com poder. Amanhã vou ensinar-vos uma oração através
do meu Anjo; uma oração de amor e misericórdia.
Meus filhos, vós ouvireis dizer muitas coisas e a vossa fé enfraquecerá.
Felizes são todos os que permanecerem no meu Preciosíssimo Sangue,
o castigo que vier não os afetará. Orai para que sejais capazes de
concluir esta novena totalmente. O vosso inimigo vai lutar convosco e
tentar impedir-vos de maneira que a não completeis. Lembrai-vos das
minhas advertências e guardai-as.
Eu estou feliz com o vosso zelo e amor.
Eu vos abençoo a todos.”
6º Dia de Meditação:
Esta mensagem é uma referência direta às advertências de nosso Senhor
em Mateus 24:19, “E ai das que estiverem grávidas e das que
amamentarem naqueles dias.” E em Mateus 24:20, “Mas rezai para que a
vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado”. Novamente em Mateus
24:21, “Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o
princípio do mundo até agora, nem jamais haverá.”
Esta mensagem deve ser vista como um lembrete ou reconfirmação de que
a profecia do Senhor aos Apóstolos ainda está por vir. O senhor, na Sua
bondade dá-nos um remédio para nos prepararmos para a ocasião - assistir
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à Santa Missa e receber a Sagrada Comunhão regularmente, agora que
estamos livres para o fazer. Durante a tribulação não haverá oportunidade.
A devoção ao Preciosíssimo Sangue será o caminho seguro.
* Hoje rezamos pela graça da resistência em tempos de provações.
************************************

7º Dia – 7 de Julho 1997, 9:00pm
Hoje, Barnabé teve uma visão de Jesus Cristo Agonizante pendurado vivo
na Cruz, no topo de uma montanha. Nosso Senhor chorou amargamente
enquanto o Seu Precioso Sangue se derramava de todas as suas feridas. Um
Anjo apareceu e ajoelhando-se reverentemente diante do Crucifixo. Ele
cantou uma canção para homenagear o Preciosíssimo Sangue:
“Adoração!, Adoração!!, Adoração!! A vós, ó arma poderosíssima.
Adoração! Adoração!! Adoração!! Ao vosso Preciosíssimo Sangue.”
“Misericordioso Jesus Cristo Agonizante, derramai o vosso Precioso
sangue nas nossas almas. Satisfazei a minha sede e derrotai os nossos
inimigos. Amém.”
“Poderoso Sangue de salvação, combatei o inimigo.
Poderoso Sangue de salvação, combatei o inimigo.
Poderoso Sangue de salvação, combatei o inimigo.”
Depois disto, o Anjo disse: “Filho de homem diz sempre estas orações.
Rezai-as para ter proteção. Nosso Senhor vos salvará por meio do Seu
Precioso Sangue. Adorai o Preciosíssimo Sangue e deixai que outros se
juntem a vós. Orai e nunca desistais.
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Eu amo-vos.”
O anjo saiu e a Santa Face apareceu e disse: “Meus filhos, escutai e
entendei estas palavras. Filhos, a batalha espiritual está aumentando.
Agora há uma grande guerra no espírito. O inimigo capturou muitas
nações e está governando-as. O vosso país está entre essas nações.
Meus filhos, há muitos agentes do espírito do mal que hoje existem no
mundo. Eles saíram do oceano há alguns anos atrás. Muitos deles
construíram fábricas e produzem muitos bens. Muitos abriram igrejas
e muitos vivem entre os homens nas escolas e nas grandes cidades. Eles
enganam o meu povo. Filhos, agora a hora está próxima. Eles não
estão dormindo, porque eles sabem que a hora deles é muito curta.
Rezai fortemente agora, o homem maligno não começou o seu
trabalho. O anticristo está na Igreja. Ele governará a minha Igreja.
Rezai para que não sejais enganados.
Meus filhos, agora ficai a saber isto, quando o homem perverso banir
a Santa Missa, sabei que é a hora do último combate. Esta hora é a
maior, o período mais terrível. Esta hora é seguida pelos três dias de
trevas. Na segunda noite dos três dias de trevas os meus Anjos
derrotarão o inimigo através do poder do meu Precioso Sangue. Que
todos os homens invoquem o Preciosíssimo Sangue e serão salvos.
Fazei reparação constante por todos os pecados dos homens cometidos
contra mim. Tende cuidado, filhos, a guerra no espírito aumenta. Univos na batalha e vencereis.
Amai-me e salvai as vossas almas.
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Eu vos abençoo a todos.”
Barnabé viu numa visão o Dragão Vermelho num buraco que se abriu na
frente do Crucifixo. O Sangue da Sua Sagrada Cabeça pingava-lhe em
cima e atormentava o Dragão.
7º Dia de Meditação:
A visão que Barnabé teve antes da mensagem recorda a Agonia da
crucificação de Cristo no Calvário. A mensagem que se segue é uma das
mais críticas. Enfatiza a presença dos agentes do maligno no mundo e do
anticristo na Igreja. Enquanto os primeiros estão usando governos,
empresas e igrejas para iludir os fieis, estre último está buscando a sua
oportunidade de governar a Igreja, o que vai acontecer. O anticristo irá
proibir a celebração da Santa Missa, por conseguinte ocorrerão os Três
Dias de Trevas. Os Anjos do Senhor derrotarão o inimigo no 2º dia de
trevas. Esta mensagem é uma chamada de atenção para nos prepararmos
para a intensa guerra espiritual.
* Hoje oramos para pedir resistência durante o castigo que está para
vir.
************************************

8º Dia – 8 de Julho 1997, 9:00pm
Nosso Senhor apareceu esta noite segurando na Sua mão direita o Seu
Sagrado Coração cercado pela Coroa de Espinhos. De um dos lados do Seu
Coração estava uma ferida de onde o Sangue e água pingavam
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constantemente e raios divinos brilhavam. Uma nuvem desceu e cobriu todo
o lugar.
Imediatamente Ele disse: “Meus filhos, a ferida no meu Sagrado
Coração dói-me muito por causa dos pecados do mundo, pelas almas
que se perderão para sempre e pelos meus filhos que sofrerão o Grande
Castigo. Muitos dos meus filhos não prestam atenção às minhas
advertências e revelações. Eles continuam pecando e blasfemando o
meu Santo Nome dia e noite. Apenas poucas pessoas ouvem as minhas
mensagens e se preparam para isso. Meus filhos, rezai pelos pecadores
impenitentes, oferecei os vossos sacrifícios diários por eles através do
poder do meu Precioso Sangue. Eu comprometo-me a deixar cair uma
gota do meu Precioso Sangue em qualquer coração que precisa de
conversão através do meu Precioso Sangue. O coração endurecido vai
ceder e será convertido. Meus filhos rezai por eles. Tende fé em mim,
deixai a vossa fé crescer. Construi a vossa fé em mim. Grande tentação
está chegando. Filhos, a tentação é grande. Quem vai sobreviver?
Muitos vão derramar o seu sangue.
Meus filhos fortalecei a vossa fé. Virá o tempo em que numerosas
crianças serão mortas. Eu já vos disse isto antes, agora Eu estou
lembrando que o inimigo tem produzido pastilhas destrutivas.
Qualquer pessoa que tome esta pastilha morrerá numa data
especificada. Eles fazem isto de modo a reduzir a população do
mundo, já que a besta os governará. Filhos, eles dá-las-ão grátis a
todos os homens. O meu Espírito vos dará a saber quando ouvirdes
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falar acerca disto ou quando o virdes. Eu digo-vos, rezai muito meus
filhos. Sede fiéis. Imprimi o meu Selo com o meu Precioso Sangue nos
corações dos crentes. Eles crescerão na fé e serão vitoriosos sobre o
Dragão Vermelho. Amai-me e sede fiéis a mim. Amanhã, Eu vos
abençoarei verdadeiramente com o poder da Trindade e vos farei a
última revelação desta Novena. Vinde com fé, não adormeçais.
Eu vos abençoo a todos.”
8º Dia de Meditação:
Uma das lições mais importantes desta devoção é para nos fazer
compreender que Nosso Senhor ainda está sofrendo as dores da Sua
Paixão. Uma das razões para transmitirmos esta mensagem é devida ao
facto de que muitas almas se recusaram a dar ouvidos às advertências do
Senhor e, assim, elas se perderão. Devemos orar pelas almas impenitentes e
endurecidas no mundo, pois é através do poder do Preciosíssimo Sangue,
que elas se podem salvar. O Senhor já nos disse que os nossos governos
são maus e têm planos malignos. Nós só precisamos de ser vigilantes e
persistir no nosso amor por Ele.
* Hoje oramos pelas ovelhas caídas e contra a queda na fé.
************************************

9º Dia – 9 de Julho 1997, 9:00pm
Neste nono e último dia da Novena, Barnabé viu numa visão a Coroa de
Espinhos na nuvem. A coroa movia-se em redor da nuvem até que a
Sagrada Cabeça coroada com Espinhos apareceu. O Sangue jorrava de
todas as feridas na Sua Sagrada Cabeça. Nosso Senhor levantou o Seu
Rosto e gentilmente disse: “Meus filhos, hoje é o último dia da primeira
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Novena do grande mês que o Céu dedicou ao meu Precioso Sangue.
Hoje vou-vos recordar todas as revelações do passado. Sejam
prudentes, vigiai e orai. Filhos, Eu disse-vos que muitos dos meus
Cardeais se casaram. Eu disse-vos que um deles se casou com uma
rainha malvada. A rainha com o seu poder demoníaco venceu o
Cardeal. Meus filhos, o Cardeal possesso lutará para governar a
minha Igreja. Filhos, durante esse tempo, a Santa Missa será banida.
Se a Santa Missa não for banida, a grande escuridão não virá, porque
a Santa Missa tem todos os poderes para parar o grande Castigo. Mas
o céu assinou isso, preparai-vos para a tribulação que vem. Filhos, o
governo oculto está pronto para governar com a sua autoridade.
Haverá um governo mundial, uma moeda única e o mundo inteiro
será informatizado. Haverá vários computadores em toda a boa,
empresa e escola. O mundo será numerado com a marca da Besta 666
que agora está no mundo oculto. Meus filhos, não recebais nunca essa
marca. Qualquer pessoa que receba a marca estará perdida para
sempre. Escutai, escutai, estai prontos para oferecer as vossas vidas.
Filhos, Eu derramei o meu Sangue, e o sangue dos mártires será
derramado antes de Eu derrotar o inimigo. Filhos alegrai-vos na vossa
fé. O meu Anjo levará o vosso corpo e a vossa alma para o céu; a todos
aqueles que oferecem as suas vidas por minha causa. Depois desta
grande perseguição, haverá uma cruz vermelha no céu e a lua ficará
escura. O sinal no céu representará o meu Precioso Sangue e o sangue
dos mártires. O Sangue das crianças inocentes escurecerá a lua. Meus
filhos Eu disse-vos que haverá uma matança maciça de crianças que
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serão assassinadas. Orai e nunca desistais. Filhos, esta próxima
perseguição é terrível e temível. Eu prometo salvar-vos. Mesmo na
grande ira do Pai Eterno o Meu Precioso Sangue vos salvará. Filhos,
alegrai-vos pela estrela mais brilhante que saiu na nuvem. A estrela é a
mais brilhante entre todas as estrelas. A Arca da Aliança e a coluna de
nuvem levarão o meu povo para a Nova Era. A estrela é o Coração
Imaculado da Minha Mãe. Olhai e a vereis todas as noites na nuvem.
Ela dá alegria aos seus filhos, que lhe são consagrados. Preparai-vos,
consagrai-lhe a vossa vida. A Minha Mãe vai proteger os seus filhos.
Rezai o seu Rosário e vivei uma vida santa. Meus filhos, dai este Terço
aos meus dois videntes. Ensinai-lhes esta oração. Eu digo-lhes para a
rezarem sempre. O inimigo vai atacar primeiro os meus videntes em
todo o mundo. Eles vão sofrer; não temais meus filhos Eu prometo
salvá-los através do poder do meu Precioso Sangue. Todo aquele que
invocar o meu Sangue será salvo. Que as famílias rezem o terço do
meu Precioso Sangue. Eu vou protege-las nesta hora terrível. Meus
filhos, rezem este Terço pelos pecadores. Rezem-no pelos pecadores
não arrependidos. Eu vou permitir que o meu Sangue caia sobre os
seus corações antes do grande dia chegar. Eles obterão verdadeira
contrição para os seus pecados. Rezem, rezem pelos pecadores, rezem
pelas igrejas não-católicas. Rezai para que todos eles sejam um. O
Meu Pai responderá às vossas orações através do meu Precioso
Sangue. Eu vou mandar um grande sinal no céu e todos os homens vão
vê-lo e voltarão para o Meu Rebanho. Eles vão adorar-me e louvar-me
a mim e ao meu Sangue Precioso. Meus filhos, Eu não irei realizar
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grandes milagres agora porque a Igreja não os aprova. Mas Eu vou
responder às vossas petições de acordo com a Vontade Divina.
Preparai-vos para a Novena de três dias. Estejam prontos para
receber a vossa Mãe.”
A Santíssima Trindade, apareceu na nuvem. O Espírito Santo lançou Luz
Divina sobre Barnabé e todos se reuniram com ele. O Pai e o Filho nos
abençoaram e disseram: “Eu vos abençoo a todos.”
9º Dia de Meditação:
A mensagem deste nono dia é um resumo dos últimos oito dias. O Senhor
deixa claro que o Céu assinou os planos que permitem ao anticristo
governar a Igreja, banir a Missa, permitir os 3 dias de trevas, e permitir que
o maligno governe o mundo e a religião. Estes são os instrumentos do
castigo. A repetição é uma forma de ênfase nas mensagens divinas. Aqui o
Senhor pede-nos para rezar pelos pecadores não-católicos que podemos
estar unidos com eles na tribulação. O poder do Preciosíssimo Sangue para
estes tempos é re-enfatizado, e pode não ser suficientemente enfatizado.
* Hoje oramos pelos não cristãos e não-católicos.
************************************

+ A Primeira Novena acaba aqui +
************************************
Para os próximos três dias, os devotos consagrados podem retornar à
Devoção mínima diária (Rosário, Terço do Preciosíssimo Sangue,
Ladainha do Preciosíssimo Sangue e Oração de Consagração ao
Preciosíssimo Sangue) Ou podem continuar a oferecer diariamente as
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orações da Novena do Grande Mês de Julho como uma oferta adicional a
Nosso Senhor ou por uma intenção especial. Se você não estiver
consagrado ao Preciosíssimo Sangue, pode tomar os próximos três dias de
folga, mas não se esqueça de voltar a juntar-se a nós para a última Novena!
Nosso Senhor disse: “Venham com zelo para a próxima novena.”

Um presente adicional de Encorajamento
10 de Julho 1997, 9:15pm
Durante o encontro normal de oração devocional do Barnabé e seus
amigos, ele teve uma visão da Santa Face aparecendo numa nuvem e
dizendo:
“Meus filhos, o Céu se alegra. O céu ficou feliz com a vossa adoração
na primeira novena. A vossa adoração agradou-Me. A paz esteja com
todos vós. Filhos, preparem-se bem para mais devoção. Não tenham
medo de dar essas orações a qualquer um que participe plenamente
nestas novenas. Ensinai-lhes todas as jaculatórias e deixai a sua fé
crescer através dos vossos esforços.
Filhos, Eu negligenciei as vossas fraquezas passadas. Eu ficarei feliz se
vós terminardes esta devoção com zelo. Recordai a minha ordem,
bem-vindos os meus filhos que estão dispostos a mostrar-me amor.
Dou as boas-vindas apenas aqueles que estão dispostos a vigiar e orar.
Por favor, meus filhos, não escolham Judas. Não acolham lobos no
rebanho pacífico. Eu quero os vossos sacrifícios amorosos.
Eu vos abençoo a todos.”
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Imediatamente a visão terminou, e Barnabé ouviu os cânticos dos anjos.
* As jaculatórias:
“Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo – Salvai-nos e ao mundo
inteiro.” (08 de fevereiro de 1997)
“Preciosíssimo Sangue e água do Sagrado Coração de Jesus Cristo –
Nós vos adoramos. Salvai-nos purificai-nos. Amém.” (28 de abril
1997)
“Poderoso Sangue da salvação, lutai contra o inimigo.
Poderoso Sangue da salvação, lutai contra o inimigo.
Poderoso Sangue da salvação, lutai contra o inimigo.” (07 de julho
1997)
“Preciosíssimo Sangue e água do Sagrado Lado de Jesus Cristo –
Purificai a Igreja e lavai-nos e tornai-nos impecáveis. Amém.” (28 de
julho 1997)
“Adoração! Adoração!! Adoração!!! Avós, ó arma poderosíssima.
Adoração! Adoração!! Adoração!!! Ao vosso Preciosíssimo Sangue.
Misericordioso, Jesus Cristo Agonizante – derramai o vosso Precioso
Sangue nas Almas.
Satisfazei a minha sede e derrotai os nossos inimigos. Amém.” (07 de
julho de 1997)
************************************

Novena de três dias em Honra da Santíssima Trindade
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Julho 13-15
1º Dia – 13 de Julho 1997, 9:00pm
Hoje Barnabé teve uma visão de Nossa Senhora descendo das nuvens.
Ela estava adornada com um véu branco e segurava um Crucifixo na sua
mão esquerda e flores na sua mão direita. O seu Rosário estava
pendurado do lado dela. Enquanto descia ela estava cantando. Quando
chegou ela disse; “Meus filhos, hoje eu vim para cooperar convosco e
mostrar-vos toda a bondade amorosa da minha graça Maternal.
Sede felizes e alegrai-vos com o Céu nesta Adoração. Eu sou a Mãe
de Jesus Cristo. Eu venho até vós, para que ameis o meu Filho e O
consoleis na Sua Agonia. A ferida mística para que ameis o meu
Filho e O consoleis na Sua Agonia. A ferida mística no Sagrado
Coração do meu Filho causa-Lhe muita dor por causa dos pecados
do mundo. Os pecados do mundo são muitos. Os homens não
querem ouvir os avisos do Céu. Os seus pecados aumentam
diariamente. Rezai sempre, rezai pelos pecadores, rezai que muitos
mudarão as suas vidas. Meus filhos, eu já vos disse isto antes, agora
estou repetindo-o para vós e para o mundo. Rezai, “O Preciosíssimo
Sangue de Jesus Cristo, cura as feridas no Sacratíssimo Coração de
Jesus.” Eu digo que muitas feridas serão curadas, porque os
pecados do mundo aumentam e dizeis, “Precioso Sangue de Jesus
Cristo, salvai-nos a nós e ao mundo inteiro.” Eu vos asseguro que
muitos serão salvos e os pecadores virão a arrepender-se. Filhos, Eu
estou a dar-vos o meu último aviso acerca dos próximos castigos.
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Hoje ficais sabendo que o Céu assinou esta grande purificação. Eles
dizem, Pai, só a purificação trará o novo mundo. Filhos, não rezeis
para que o Castigo não venha. Eu digo-vos não rezeis para que a
Santa Missa não seja banida por algum tempo. Se isso não
acontecer não virão as grandes trevas. Hoje ficais sabendo que o
computador subterrâneo está fora deste mundo físico. Brevemente
ouvireis algo sobre isso. Este computador tem poder para
informatizar todo o mundo. A hora do demónio está-se
aproximando rapidamente. O grande dia de trevas está chegando.
O grande dia da perseguição está chegando. A Escritura disse-o.
Lede Daniel Capítulo 8. Antes do dia terrível o Santo Sacrifício será
banido. Rezai, rezai e ensinai os outros a rezar. Rezai que muitas
almas serão salvas. Mostrai santo amor uns aos outros. Aceitai todo
o sacrifício diário. Sede fortes na vossa fé para acolher a
perseguição que vem. Meus filhos, estais prontos para me oferecer o
vosso amor? Muitos perderão a sua fé e adorarão o homem iníquo.
Eu sou a estrela mais brilhante nas nuvens. O meu Imaculado
Coração brilha nos meus filhos. Eu protegerei todos os que se
consagram eles mesmos a mim e todos os que vivem vidas santas.
Dizei ao mundo que o Precioso Sangue salvará qualquer um que O
invoque. Através do Precioso Sangue muitas almas serão salvas.
Honrai e Adorai o Preciosíssimo Sangue do meu Filho Jesus Cristo.
Meus filhos tende um Crucifixo na vossa porta. Rezai sempre com o
vosso crucifixo. Vivei com ele. Através deste sinal vencereis. Eu
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estou perto para vos ajudar. Permanecei na paz do céu. Eu vos
abençoo a todos.”
1º Dia de Meditação:
Neste primeiro dia da segunda novena, a nossa Mãe Maria Santíssima vem
à cena. A presença de todas as mães, em qualquer situação de perigo,
significa esperança e conforto. Nossa Mãe Santíssima trata de explicar as
razões para o castigo; que é a única maneira de purificar o mundo do
pecado. Ela adverte Barnabé e o grupo de oração para não rezar contra o
castigo e a proibição da Santa Missa. Todas estas coisas têm a ver com a
visão do profeta Daniel. Ela adverte todos os seus filhos para se prepararem
para a grande perseguição com coragem e perseverança para a devoção ao
Preciosíssimo Sangue de Jesus, o único instrumento de segurança. A
instrução da Mãe é para ser sempre atendida. Temos de recorrer ao seu
Coração Imaculado, um lugar de refúgio seguro.
* Hoje oramos para que todos nós possamos buscar refúgio no
Imaculado Coração da Mãe Maria.
************************************

2º Dia – 14 de Julho 1997, 9:00pm
Hoje Barnabé viu, numa visão, São Miguel Arcanjo com as hostes Celestes
marchando e cantando grandes cânticos de guerra. Eles estavam todos
segurando espadas, mas o Arcanjo Miguel estava segurando um Cálice
cheio do Precioso Sangue. Enquanto marchavam e cantavam, uma nuvem
desceu do Céu e cobriu todo o lugar. Em seguida apareceu o Crucifixo em
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que Nosso Senhor esteve pendurado. O Sangue estava constantemente
fluindo das Suas feridas. O Arcanjo Miguel, que ainda estava segurando o
Cálice, apareceu com dois pequenos Querubins. Eles se inclinaram e
adoraram Jesus Cristo Agonizando na Cruz. Em seguida, o Arcanjo Miguel
disse:
“Filho de homem recebe o Sagrado Corpo e o Sangue de Jesus
Cristo.”
Barnabé recebeu-O. Então ele viu uma grande multidão de pessoas vindas
de terras distantes para a montanha, para receber o Sagrado Corpo e o
Sangue de Jesus Cristo. Depois de algum tempo, o Arcanjo Miguel
apareceu novamente segurando uma espada e disse: “Filhos de Deus, ouvi
a voz do Céu e tratai das vossas vidas. Eu sou o Arcanjo Miguel, Chefe
e Comandante dos Exércitos Celestiais. Eu venho para ensinar e
advertir-vos. Que o Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo vos cubra a
todos. Filhos de Deus, a batalha espiritual está em curso. O inimigo não
está dormindo. Ele tem lutado e ganhou muitas almas. O inimigo tem
enviado todos os seus exércitos para o campo de batalha, porque ele
sabe que o seu tempo é curto. Filhos de Deus, esta é a grande hora de
aridez; a hora do maligno, filhos de Deus. O demónio governa esta
hora, quem vai sobreviver? O espírito maligno causou a guerra na
Santa Igreja, nas famílias, nas escolas e nas empresas. Cardeais lutam
contra Cardeais, Bispos contra Bispos, a guerra no espírito aumenta.
Eles têm causado indiferença espiritual em muitas almas. Eles
manipulam muitos corações que não mais podem rezar ao seu Deus
Vivo. Eles têm derramado o espírito de mentiras e de orgulho no povo
de Deus. Este espírito produz luxúria em muitos corações. Filhos de
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Deus, o demónio Satanás e seus agentes não podem descansar até
vencerem todos os homens. Esta luxúria dá à luz a fornicação e o
adultério. Olha, na desgraça há muitos bebés inocentes ainda por
nascer. O seu número aumenta a cada minuto da hora. O inimigo
aproveitou-se de muitas almas. Muitas almas estão possuídas. Elas
adoram o espírito maligno e atacam os filhos de Deus. Filhos de Deus, a
guerra está em curso! Espíritos Atmosféricos estão-vos combatendo.
Espíritos Hidrosféricos estão-vos combatendo. Espíritos Biosféricos
estão lutando contra vós. Os seus agentes físicos estão lutando contra
vós. Quem vai ganhar a batalha? Muitas almas vão morrer de tristeza.
A Fé de muitas pessoas enfraquecerá. Ouvi, o inimigo conquistou o
universo. Eles estão no topo dos governos. Eles estão sentados em
tronos de governos. Eles estão entrando, olha, eles estão sentados, eles
estão sentados em tronos de governos. Quem vai sobreviver a esta hora
terrível do demónio? Filhos de Deus, esperai com fé pela vinda da
perseguição. Mas filhos de Deus, sejam felizes porque o Sangue de
Jesus Cristo venceu o demónio. Através do Preciosíssimo Sangue de
Jesus Cristo, vamos ganhar ao inimigo novamente. Chamem o
Preciosíssimo Sangue, todos os que estão dormindo espiritualmente, e o
Sangue do Cordeiro Imaculado os acordará. Adorai o Preciosíssimo
Sangue, todos os que estais manipulados pelo inimigo, vós sereis salvos.
Filhos de Deus, que todos os homens consolem e adorarem o
Preciosíssimo Sangue através desta oração, que todas as famílias se
consagrem elas mesmas ao Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo. Nosso
Senhor salvará e por isso, o nosso inimigo será conquistado novamente
e derrotado para sempre. Esta adoração é grande. Qualquer pessoa
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que constantemente consolar e adorar Nosso Senhor através desta
oração não se perderá. A sua descendência será convertida.
2º Dia de Meditação:
São Miguel Arcanjo é o líder dos guerreiros celestiais e o protetor da Igreja
Universal. Por isso, ele fala sobre a crise na Igreja: Cardeais e Bispos em
guerra, uns contra os outros. Muitos membros fervorosos dos fiéis estão
preocupados com as ambiguidades e falsidades fazendo o seu caminho
para os púlpitos da Igreja. O Arcanjo observa que isso faz parte do plano
do maligno. Ele representa as hostes celestiais que nos estão garantindo a
sua defesa durante as tribulações, se permanecermos fielmente dedicados
as Preciosíssimo Sangue de Jesus. A batalha que está para vir é a batalha
final; temos a certeza de vitória através da perseverança na oração.
* Hoje rezamos pela assistência dos Santos Anjos nas nossas
batalhas espirituais.
************************************

3º Dia – 15 de Julho 1997, 9:00pm
Numa visão, Nossa Senhora apareceu ao Barnabé com um ramo de
palmeira na mão e disse: “Que a paz do Céu esteja com todos vós. A
vossa adoração agrada ao Céu. Eu sou a Mãe de Jesus Cristo
Agonizante. Hoje é o último dia da novena de três dias. O céu está
feliz, as vossas orações confundem muitos reinos do espírito maligno.
O vosso esforço agrada à Santíssima Trindade. Meus filhos, vós estais
prestes a entrar na hora da grande peregrinação. Orai para que
possais realizar a última novena. Rezai muito por outras pessoas, que
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vos acompanham, a cumprir esta grande hora da oração. O inimigo
vai lutar contra todos vós. Muitos virão mais tarde e o meu Filho
enviá-los-á de volta. Alguns vão dormir e acordar não mais aderindo à
adoração. A fé de muitos enfraquecerá, porque eles não sabiam e não
abriram os seus olhos. As famílias atacarão muito os seus filhos.
Muitas pessoas combaterão esta devoção. Meus filhos, rezai muito,
rezai muito que nada vos impedirá. Alguns estarão doentes e não terão
força para aderir. Mesmo a morte atrapalhará alguns. Felicidade e
Alegria acompanharão quem devotadamente fizer bem a devoção. O
castigo que virá não vai vencê-lo. Lembrai-vos meus filhos que depois
deste grande mês, nenhum poder jamais parará esta devoção. A Igreja
vai aprová-la quando Eu levantar a minha mão salvadora. Orai muito,
oferecei os vossos sacrifícios diários para a novena restante. Preparaivos para torná-la grande. Filhos o último dia deste mês será grande,
tão grande, tão grande que todos os que cumprem a devoção se
alegrarão! A vossa família vai arrepender-se e amar o seu Criador e o
seu Deus. Eu os protegerei e o meu Filho vai salvá-los através do poder
do Seu Sangue. Meus filhos, o Pai Eterno precisa da voz de muitas
pessoas nas orações de consolação e adoração. Que todos os que vão
participar da última Novena digam estas orações em grupos e cantem
num só espírito. Tende o vosso Crucifixo, mostrai amor a Jesus Cristo
Agonizante. Meditai nos seus sofrimentos sempre que orardes,
ganhareis numerosas indulgências. Obedecei a todas as advertências
dos Céus, e estai prontos para receber a vinda do Castigo. Meus filhos,
rezai muito pela vossa cidade, rezai, rezai muito, muitos estão à espera
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de salvação. Eles olham para o meu poder salvador. Mas quando eles o
veem não o reconhecem, eles ouvem-no, mas juntam-se aos agentes do
mal para zombar dele. Orai para que os seus olhos se abram, que eles
verão e seus ouvidos sejam abertos, que eles ouvirão. Eu digo, orai e
quebrai o coração endurecido. Muitas pessoas ouvirão falar desta
devoção e salvarão as suas vidas. Filhos quando deverá o vosso povo
ter conhecimento disto? Ouvi meus filhos, o objetivo do Céu aqui é
ensinar o mundo a orar. Que todos os homens adorem o preço da sua
salvação. O sangue que salvou o mundo do pecado. Todas as gerações
vos adorem, Ó Preciosíssimo Sangue da redenção. Esta devoção
combina todas as devoções do meu Filho e a paixão do meu Senhor.
Céus adorai eternamente o Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo
através destas orações. Preparai-vos para a breve vinda da novena, ela
terá um grande ensinamento para o mundo.
(Silêncio)
Meus filhos, aprendei a mostra amor uns aos outros. Ensinai às
pessoas o Caminho da Verdade. Levai as vossas famílias, os vossos
parentes e amigos junto convosco e parti para as vossas vidas.
Grandes lutas virão. Muitas almas se perderão. Construi a vossa fé
sobre a Rocha, Jesus Cristo, meu Filho. Fortalecei a fé do povo através
do vosso ensinamento. Filhos, o homem perverso já esta em Roma.
Orai pelo meu Papa, orai para que a sua fé seja forte. Em breve
ouvireis as notícias. Não tenhais medo, não sofrais, apenas rezai e fazei
esta adoração. Vereis muitos agentes do demónio e ouvireis acerca das
suas ações. Eles atacarão os meus Sacerdotes e destruirão muitos
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tabernáculos. Não tenhais medo, sede fortes na fé. Filhos, a fé de
muitas pessoas enfraquecerá. Elas adorarão a Besta. Eu digo-vos,
agora orai muito e consagrai-vos ao Preciosíssimo Sangue do Meu
Filho, e sereis salvos. Todas as coisas postas fora do Preciosíssimo
Sangue do Meu Filho sofrerão muito.
Amai-me
Eu estou com todos vós
Permanecei na paz do Céu”
3º Dia de Meditação:
Neste último dia da novena de três dias, a Mãe de Deus está de volta. Com
as suas palavras de conforto, Ela fala novamente sobre as atividades de que
ele o maligno e os seus agentes vão lutar contra esta devoção Celestial, no
entanto, eles não terão sucesso. Pelo contrário, a devoção será reconhecida
pela Igreja, em devido tempo, na dignidade de Rainha do Céu. Ela, então,
explica que esta verdadeira Devoção é uma amálgama de todas as
devoções da Paixão de Nosso Senhor. É por isso que é tão poderosa,
portanto, os demónios temem-na e atacam. Através da perseverança na
oração e consagração ao Preciosíssimo Sangue de Jesus, seremos salvos.
* Hoje, vamos rezar pela propagação da devoção ao Preciosíssimo
Sangue em todo o mundo.
************************************

+ A Segunda Novena acaba aqui +
************************************
31

Para os próximos quatro dias, os devotos consagrados podem retornar à
Devoção mínima diária (Rosário, Terço do Preciosíssimo Sangue,
Ladainha do Preciosíssimo Sangue e Oração Consagração ao Preciosíssimo
Sangue) Ou podem continuar a oferecer diariamente as orações da Novena
do Grande Mês de Julho com uma oferta adicional a Nosso Senhor ou por
uma intenção especial. Se você não estiver consagrado ao Preciosíssimo
Sangue, pode tomar os próximos quatro dias de folga, mas não se esqueça
de voltar a juntar-se a nós para a última Novena!

Um presente adicional de Incentivo
17 de Julho 1997, 9:15pm
Durante uma oração de devoção, do Barnabé e seu grupo de oração, que foi
oferecida com uma Missa e Adoração do Santíssimo Sacramento, Barnabé
teve uma visão de Nosso Senhor, que disse “Meus filhos, tentai o vosso
melhor para cumprir as minhas palavras que vos dou. Qualquer hora
passada nunca voltará novamente. Mantenham todos os minutos
santos. Eu chamo-vos para louvar esta devoção e espalhá-la pelo
mundo. Fazei este santo apelo e que o meu povo volte para mim em
paz.
Ouvi esta palavra e obedecei às advertências divinas.
Eu vos amo a todos
Eu vou abençoo”
************************************
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Novena de doze dias para o Novo Israel
Julho 20-31
1º Dia – 20 de Julho 1997, 9:00pm
No primeiro dia da terceira Novena, numa visão, Barnabé viu a Sagrada
Face de Jesus numa nuvem. Ele tinha uma Coroa de Espinhos na Cabeça e
o Seu Sangue Precioso fluía continuamente das Suas feridas. Na mesma
nuvem estava um pequeno Querubim orando, consolando e adorando o
Jesus Cristo Agonizante. Enquanto ele estava assistindo, Sangue da Sagrada
Cabeça de Nosso Senhor caiu espiritualmente na cabeça de Barnabé. Nosso
senhor disse a Barnabé: “Meu Filho, escuta, esforça-te para gravar estas
palavras”.
Barnabé então viu o seu grupo de oração e um grande número de pessoas
que se juntaram a eles adorando Jesus Cristo Agonizante. Eles foram
cercados por uma multidão de anjos durante a sua adoração. Como
clamavam ao Preciosíssimo Sangue, o Sangue pingava sobre eles a partir
da Sagrada Cabeça de Jesus. Então Nosso Senhor falou, “Meus filhos, vós
sois bem-vindos a esta grande Novena. Que a paz dos Céus esteja
convosco. Hoje, os Céus estão felizes ao ver-vos adorando o
Preciosíssimo Sangue da vossa salvação. Eles se juntam a vós em
oração. Eles permanecerão convosco nesta adoração. Que todos os
homens desfrutem deste grande privilégio. Ouvi, meus filhos, esta
grande Novena não é para bisbilhoteiros, mas para os meus humildes
devotos que permanecem na fé, esperando o retorno do seu Mestre.
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Meus filhos, este verdadeiro apelo não é para os bisbilhoteiros. Eu
digo-vos que este apelo é para os meus pacientes devotos que darão a
conhecer ao mundo esta devoção. Eu vos advirto, a todo o meu povo,
agora nunca faleis sobre esta devoção. Nunca pregueis isto a ninguém
porque vós não podeis explicá-lo agora. Até ao meu primeiro Apóstolo
desta devoção não pode falar muito sobre isso. Juntem-se à Novena.
Todos os que realizarem esta grande Novena terão poder para pregar
e falar acerca dela ao mundo. Filhos, ficai sabendo que este apelo é
para uma vida em santidade. O objetivo desta devoção não é para
fazer uma revelação, mas para ensinar o mundo como orar. Dou este
pequeno esclarecimento para ensinar ao mundo como orar. Eu façovos esta pequena revelação só para os vossos corações se voltarem
para Mim. Eu faço isto para que acrediteis e salveis as vossas vidas…
Meus filhos, Eu chamo todos os homens tal como chamei os Israelitas
no passado. Eu escolhi esta devoção tal como escolhi Israel meu filho
para ser grande. Eles eram fracos, mas Eu fortaleci-os, eles eram
poucos, mas o seu número aumentou. Eles eram aqueles que Eu salvei
do Egito através do sangue de animais. E conduzi-os muitos anos até
que chegaram à Terra Prometida, depois de derrotar muitas nações.
Da mesma forma, Eu escolhi este grupo fora de muitas devoções na
minha Santa Igreja para ser o novo Israel, que será resgatado através
do meu Precioso Sangue. Eu digo-vos o meu Precioso Sangue salvara.
Honrai-O! Todos os que devotadamente invocarem o meu Precioso
Sangue serão salvos. Eles me adorarão, comerão e beberão na grande
festa da Alegria comigo depois da grande tribulação. Todos os que
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vivem a vida da carne não entenderão estas palavras. Apenas um
homem espiritual vai ouvir estas palavras e compreendê-las. Orai e
permiti ao meu espírito abrir o vosso coração para que possais
entender. Meus filhos, a grandeza desta devoção virá após a
purificação que está para vir quando todos os homens que forem
salvos, reconhecerem o valor do preço da sua salvação e me adorarem.
Antes do grande dia chegar Eu vou-vos ensinar muitas excelentes
orações e canções. Eu vou permitir ao meu Anjo revelar e ensinar-vos
orações Celestiais. Por meio dessas orações a nova Jerusalém adorarme-á. Meus filhos, não venham como o povo de Israel veio. Não
recuseis ouvi-Lo falando do Céu. Se recusardes, não escapareis. Leiam
Heb. 12:12-29. Lede isto agora e entendereis o significado. Leiam I
Coríntios. 10:1-19. Lede e meditai, depois ide para vossas vidas. Este
caminho, é um caminho deserto, todos aqueles que o seguirem terão fé.
Mantenham este círculo silencioso a partir das 20:00. Os Céus estarão
Me adorando durante esta hora. Mantenham esta hora santa. Meus
filhos, qualquer um que cai no sono, que chega tarde e não vem para
rezar não participará desta Novena apesar de ter vindo. A minha
raiva vai afastá-lo. Adverti-o para não aderir mais a esta Novena. Que
os meus fiéis permaneçam. Eu tenho uma grande coisa para vos
ensinar. Respondei a este apelo com alegria.
O meu Precioso Sangue vos salvará
Eu vos abençoo a todos”
A visão terminou e uma mão apareceu a partir da nuvem e tocou Barnabé
na testa. Ele acordou e as palavras da visão voltaram à sua memória.
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1º Dia de Meditação:
Neste primeiro dia da última Novena, o Senhor está trazendo um novo
discernimento sobre esta devoção. É necessária oração consistente, expressa
com plena participação na Novena, para a devida compreensão desta
devoção, e é necessário de preferência que alguém se possa envolver em
propagá-la. Esta devoção é uma forma poderosa de se preparar para a
chegada da tribulação que os humildes serão capazes de suportar
completamente abraçando-a. O Senhor lembra-nos que foi Ele mesmo que
liderou os Israelitas do Egipto para a Terra Prometida, mas não sem alguma
dificuldade

necessariamente.

Aqueles

que

perseverarem,

não

só

sobreviverão à Grande Tribulação, mas se alegrarão com a grande festa
depois disso, assim como aqueles Israelitas que sobreviveram à viagem
através do deserto desfrutando da promessa de uma terra onde corre leite e
mel.
* Hoje, vamos rezar pela graça de compreender o grande valor
desta devoção.
************************************

2º Dia – 21 de Julho 1997, 9:00pm
Enquanto se rezavam as orações da novena de hoje; de Consolação,
Adoração e Apelos Angustiados, Barnabé viu Nosso Senhor amarrado a
um pilar. Os soldados Judeus batendo n’Ele sem piedade e infligiram
muitas feridas brutais no Seu Corpo Sagrado. Ele chorou amargamente.
Uma nuvem desceu e cobriu todo o lugar. Na nuvem apareceu Jesus Cristo
Agonizante com as mãos amarradas e com o Seu Corpo coberto com
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inúmeras feridas. A Sua Cabeça foi coroada com espinhos e o Sangue fluía
dessas feridas constantemente, escorrendo pelo Seu Corpo, que estava
coberto com as feridas provocadas pela flagelação. A Sagrada Face de
Jesus apareceu e disse: “Honrai o meu Precioso Sangue, ó meus filhos
amorosos e salvai as vossas almas e as do mundo inteiro. Fazei uma
devoção constante ao Meu Precioso Sangue. Estareis protegidos contra
as ciladas do demónio. Meus filhos, a hora da grande devoção virá.
Esta hora será um longo período de vida santa no mundo. Mais de mil
anos, o poder das trevas será acorrentado e o Meu Sangue Precioso
reinará para sempre. O grande sacrifício oferecido diariamente na
Santa Missa louvará e levantará o trono do Pai Eterno. O Sagrado
Corpo e Sangue oferecido diariamente reinarão para sempre. Rezai,
rezai muito que vereis este grande período. Praticai a devoção do meu
Precioso Sangue, e alcançareis esta era feliz. Felizes são aqueles que
atingem a grande hora da felicidade. A segunda morte não tem poder
sobre eles. Meus filhos, o meu Sangue é uma grande arma. Através do
Meu Precioso Sangue os Exércitos Celestiais vencerão a grande
batalha e expulsarão o inimigo para longe. Lutai contra o vosso
inimigo, os espíritos malignos, com o Meu Precioso Sangue. Vencê-loseis. O Meu Precioso Sangue é a circuncisão dos gentios. Através do
Meu Precioso Sangue a grande salvação chegou a todos os homens
judeus ou gentios. Todos foram batizados num corpo, e espírito,
através do meu Precioso Sangue. O meu Sangue é o preço da salvação.
Através do meu Precioso Sangue vós fostes reunidos como membros
de uma família. O Meu Precioso Sangue pagou a dívida da escravidão
humana e fez dos homens filhos adotados. Não mais sois escravos, mas
filhos. É por isso que Eu vou chamo meus filhos. Eu digo-vos, honrai o
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preço da vossa redenção. O Meu Sangue é a esperança das almas
inocentes. Só o meu Precioso Sangue irá conceder misericórdia para as
almas inocentes não nascidas. Só o meu Precioso Sangue as salvará:
Eu digo-vos batizai-as com o Meu Precioso Sangue. O Meu Precioso
Sangue é a misericórdia do Pai Eterno através da qual o meu Precioso
Sangue concede misericórdia ao mundo. E mesmo na grande hora de
trevas, a hora da ira do meu Pai, o meu Precioso Sangue tem poder
para conceder misericórdia à humanidade. Clamai sempre pelo meu
Precioso Sangue, isto acalma a ira do Pai Eterno. Filhos, eu digo-vos,
amai-me e consolai-me sempre. Rezai e ensinai os outros a rezar.
Honrai o Preciosíssimo Sangue que os homens negligenciam. Ouvi,
meus filhos, exponde o Santíssimo Sacramento 30 minutos antes de
iniciar a Novena, deixai que todos vós Me ofereçais músicas e petições
durante dez minutos. Depois, olhai para o meu Santo Crucifixo e
meditai sobre a minha paixão. Tende misericórdia de mim. Em
seguida, oferecei-me as vossas intenções particulares. Antes da
Novena, convidai a Trindade com canções. Meus filhos, no dia 26 deste
mês, ireis escrever as vossas intenções. Escrevei os nomes dos
pecadores não arrependidos na vossa família. Vou responder-vos de
acordo com a Vontade Divina. Eu digo-vos, dareis testemunho,
quando a vossa oração for respondida. No último dia desta Novena as
petições serão queimadas após a Santa Devoção. Filhos, muitos
dormiram ontem, mas eles não estão aqui hoje. Eu digo-vos para
nunca acolherdes alguém que chega tarde, que adormece na Minha
presença, e aqueles que não vêm para rezar. Se não podeis ouvir, Eu
interromperei a Novena antes do final da mesma. Eu digo-vos que esse
hábito desagrada o Céu. Meus filhos, é melhor acolher aqueles que
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ouviram a informação tarde, do que aqueles que perdem a Novena
depois de assistir a ela. Venham com a vossa Bíblia Sagrada amanhã
Eu vou-vos ensinar muitas coisas. Por favor, meus filhos estudem estas
mensagens. Eu sou o Jesus Cristo Agonizante, tende misericórdia de
mim.
Eu amo-vos.
Eu abençoo-vos a todos.”
A visão terminou e a mão trespassada de Jesus apareceu e o Seu Sangue
Precioso caiu três vezes no Barnabé. Em seguida, ele acordou e escreveu
esta mensagem.
2º Dia de Meditação:
Na mensagem de hoje estamos destinados a compreender o grande poder
de Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor. Uma cena de Sua flagelação no
pilar é exibida pela primeira vez ao visionário para mostrar o preço amargo
da Paixão de Nosso Senhor que Lhe custou em redimir a humanidade,
fazendo o Seu Precioso Sangue tão eficaz, mesmo em nossos dias. Este
Preciosíssimo Sangue é a circuncisão dos gentios, trazendo-os para a
família do seu povo escolhido; a esperança das almas das crianças
inocentes; a misericórdia sem limites do Pai Eterno. É fonte e ápice de
todos os meios de salvação. É por isso que temos de consolar e adorar o
Preciosíssimo Sangue de Jesus incessantemente.
* Hoje, vamos rezar pela graça de reconhecer o poder do
Preciosíssimo Sangue de Jesus e adorá-lo dignamente.
************************************
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3º Dia – 22 de Julho 1997, 9:00pm
Na oração Novena, hoje com Missa e Adoração, Barnabé viu o Céu aberto.
Na visão, ele viu um Cordeiro sentado no trono de Deus, segurando uma
bandeira que dizia: “Alegrai o Preciosíssimo Sangue da Redenção”
Lá apareceu um grande número de pessoas que estavam adorando o
Cordeiro. Eles representavam países e línguas de todo o mundo. Um anjo
apareceu a Barnabé e disse. “Filho de homem, tu conheces estas
pessoas? De onde é que elas vêm?”
Barnabé respondeu: “Vós sabeis mais do que eu, Senhor. Dizei-me.”
O anjo continuou: “Essas pessoas são o povo de Deus que superaram a
grande provação e o castigo. Eles já venceram e lavaram-se com o
Sangue do Cordeiro. Eles reinarão com Ele mais de mil anos.”
Uma nuvem desceu e cobriu todo o lugar. A Sagrada Face de Jesus
apareceu com a Sua Cabeça coroada de espinhos. O Sangue corria
constantemente das Suas feridas. Ele aproximou-se e disse: “Meus filhos,
abri a vossa Bíblia Sagrada, e estudai a minha Santa Mensagem, abri
os vossos olhos que ireis entender a Escritura”.
O Precioso Sangue da Sua Sagrada Cabeça caiu sobre nós e Ele continuou:
“Nos tempos antigos, os homens ofereceram o sacrifício de touros para
a remissão dos pecados. Mas na presente época o meu Corpo serviu
como expiação. Moisés fez um selo de aliança, com o sangue dos
animais, que eles deviam obedecer à lei do Pai Eterno. Leiam o livro
do Êxodo 24: 1-8. Este pacto foi renovado todos os anos, porque não
podiam pagar a dívida dos seus pecados para sempre. É por isso que o
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meu Pai preparou o meu Sangue como uma aliança eterna. Leiam
Heb. 9: 21-fim e no capítulo 10: 1-9. Na Minha Última Ceia na terra,
Eu, tomei o pão e o vinho e dei-lhos como um sacrifício divino para o
Meu Pai. Imediatamente o pão se transformou no Meu Corpo e o
vinho no Meu Sangue. Este é o maior sacrifício. Leiam Mateus 26: 2728 e o Evangelho de Marcos 14: 23-24. O mesmo sacrifício foi
confirmado pelo Espírito Santo como a aliança eterna através do Meu
Apóstolo Paulo na carta que ele escreveu aos Coríntios, 1 Cor. 11:25.
Meus filhos, o Espírito deixou claro na carta aos Hebreus 9: 19-22 que
só o Sangue pode lavar os pecados. E o Meu Precioso Sangue faz isso
para sempre. Meus filhos, vós podeis ver que quem quebrou a lei dada
a Moisés foi apedrejado até à morte. Eles fizeram isso porque o sangue
é um grande selo. Quem destrói o sangue dos meus filhos sofrerá
muito. Como é que, qualquer um negligencia o Precisíssimo Sangue da
sua salvação pode ser salvo? O Espírito diz na carta aos Hebreus
10:29, que ele vai sofrer. Mas agora Eu estou-vos dizendo que eles
amaldiçoarão o dia em que nasceram, os que mostram frieza e
negligencia para com o Sangue da sua salvação.
A terra para a qual estais sendo chamados é santa. Este apelo é santo.
Há mistérios que os olhos não podem ver. Eu digo-vos para ler a carta
aos Hebreus 12: 22-27. Compreendei estas palavras. Isto é o que é.
Meus filhos, Eu digo-vos, orai muito por esta cidade, orai para que os
seus olhos se abram para ver o seu grande privilégio. Se eles não
podem mudar os seus corações até à chegada do castigo, eu vou tirar a
glória da terra santa e dá-la a quem a acolher. Esta terra é santa.
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Alegrai-vos, pois estais sendo chamados para a alegria da festa dos
filhos primogénitos de Deus. O Meu Precioso Sangue vai salvar todos
aqueles que pedirem ajuda.
Leiam Hebreus 12: 24. Construi a vossa fé nos três testemunhos da
Água, Espírito e Sangue. Vós sereis salvos. Leiam a primeira carta de
João 5: 6-12. Meditai nestas palavras. Foste batizados através da água.
O Espírito renovou-vos e batizou-vos com fogo e o meu Sangue
Precioso salvou-vos. Fortalecei a vossa fé, participai na minha
vergonha e sofrimento, alegrar-vos-eis comigo no final. Incentivai-vos
a vós mesmos com as palavras do Espírito em 2 Hebreus 13: 10-16. Eu
digo-vos, amai o sofrimento, amai as perseguições que sofreis por
causa de mim. Digo mais uma vez rendei-vos a todas as cruzes. Mesmo
se morrerdes por minha causa, o meu Precioso Sangue vos salvará.
Reinareis comigo para sempre.
Meditai em Apocalipse 7: 8 e deixai a vossa fé crescer. Meus filhos,
estudai essas palavras com cuidado e estai prontos para pregar esta
devoção, quando chegar a hora certa. Fazei uma morada para o meu
Espírito, e Eu vos ensinarei muitas coisas. Barnabé, recebe todas as
perguntas do teu povo e Eu lhes responderei. Eu amo aqueles que
rezam e meditam sobre a Paixão. Eu os abençoo e o meu Espírito
enche-os. Continuai a Adoração como a tendes feito hoje.
Eu estou com todos vós.
Eu estou-vos abençoando.”
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Imediatamente a visão terminou e um livro se abriu na nuvem. Mas
Barnabé não conseguiu ler nada nele.
3º Dia de Meditação:
Na mensagem de hoje, o Próprio Senhor nos dá uma catequese sobre o
preço da nossa Redenção. O sangue é o preço para a expiação dos pecados.
No Antigo Testamento, durante o tempo de Moisés, o sangue dos animais
foi utilizado para este fim, e por meio deste sangue, o velho pacto foi
estabelecido no livro do Êxodo. Mas desde que isto foi apenas temporário e
foi incapaz de redenção eterna, o Pai Eterno preparou o Preciosíssimo
Sangue do Seu Filho para uma aliança eterna que iria pagar uma vez por
todas o preço da nossa Redenção. Isto é o resumo do conteúdo das
passagens citadas na carta aos Hebreus. Na Última Ceia, o Senhor instituiu
esta Aliança Eterna do Seu Sangue no sacramento da Eucaristia para nós
celebrarmos em perpétua memória d’Ele; no entanto, como já muitos a
esqueceram.
* Hoje, vamos orar pela graça de apreciar o valor incomparável da
Santa Missa.
************************************

4º Dia – 23 de Julho 1997, 9:00pm
Durante a oração da Novena de hoje com a Missa e Adoração, Barnabé viu
Nosso Senhor numa nuvem durante uma visão. O Senhor aproximou-se de
Barnabé, enquanto segurava uma espada que estava brilhando intensamente
com Luz Divina. Então Ele disse: “Hoje, eu venho a vós com amor e vos
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peço meus filhos amorosos para orar e vigiar sempre. Tenham sempre
cuidado. Nunca deixes o inimigo vencer-vos. Eu digo-vos, a qualquer
um de vós, nunca, nunca vos deixeis cair nos pecados da carne. Eu
digo-vos para terdes cuidado de não afastar o Espírito Santo para
longe. O vosso inimigo está lutando contra vós. Eles planeiam a vossa
queda. Orai sempre, meditai na minha agonia e sereis preenchidos com
poder. Chamai o Meu Sangue Precioso. O vosso inimigo será
derrotado. Consolai e adorai o meu Precioso Sangue. Eu vos
protegerei. Fazei reparação constante pelos pecados cometidos contra o
Meu Precioso Sangue. Os pecadores mudarão os seus caminhos e
voltarão para mim. Meus filhos, rezai esse Terço do Precioso Sangue.
Eu prometo destruir muitos reinos dos vossos inimigos – os maus
espíritos. Muitos de vós olhastes para o meu Crucifixo e endurecestes os
vossos corações, que a minha agonia toque as vossas almas. Meus
filhos, amai-me e consolai-me. Eu não responderei a todas as vossas
perguntas, porque fazeis barulho, perturbais o Céu na vossa Adoração.
Mantenham-se santos e falem menos. Vivei uma vida de silêncio de
amanhã à noite e vencereis o vosso inimigo. Por favor, meus filhos, se
alguém dentre vós me ama, deixai-o consolar-me e mostrar-me amor
nesta Adoração e sempre. O Meu Precioso Sangue mostrará
misericórdia.
Eu estou com todos vós.
Eu vos abençoo a todos.”
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A visão terminou e apareceram nas nuvens, duas grandes espadas cruzadas,
uma sobre a outra. Onde as espadas cruzam, apareceu um Cálice com uma
Hóstia por cima.
4º Dia de Meditação:
Hoje, num encontro bastante curto, o Senhor mostrou a Barnabé uma
espada brilhando na luz divina. A espada é definitivamente um sinal de
batalha. Na mensagem que segue a visão, somos advertidos contra os
planos do inimigo contra nós. A indolência é perigosa. Vigilância em
oração e recorrer ao Preciosíssimo sangue é aconselhado. Ser vigilante e
evitar todos os pecados da carne.
* Hoje, oremos para superar os espíritos da preguiça e luxúria.
************************************

5º Dia – 24 de Julho 1997, 9:00pm
Durante a oração da Novena de hoje com Missa e Adoração, Barnabé viu
numa visão, Nosso Senhor pendurado na cruz numa montanha. A Sagradas
Face de Jesus apareceu com numerosos Querubins. Ele ficou em silêncio
em grande agonia. Então ele disse: “Meus filhos amorosos, mantende a
vossa raiz forte na minha Santa Igreja. Obedecei aos seus ensinamentos
e vivei uma vida santa. Confessai os vossos pecados ao meu Presbítero e
preparai-vos sempre para o despertar do meu Espírito. Vivei na
plenitude do amor e oferecei as vossas vidas para o meu serviço.
Segurai firme a vossa fé. Ajudai a reconstruir o templo por causa de
mim. Eu digo-vos, nunca violenteis a carne, Nunca, Eu digo, nunca
ataqueis o templo do Espírito. Se o fizerdes o Pai vos julgará. Orai e
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pedi ao Pai a sabedoria divina em meu nome, Eu digo-vos orai pedindo
sabedoria. O espírito dá a sabedoria em meu nome, Eu digo-vos orai
pedindo sabedoria. O espírito dá a sabedoria aos humildes e ensina-lhes
formas divinas. Eu derramei o Meu Sangue para que os vossos olhos se
abrissem com a força sagrada da minha promessa. O Meu Precioso
Sangue é o poder do Espírito Santo. Filhos, sempre que recorrerdes ao
meu Precioso Sangue, de todo o coração e com amor, o Espírito Santo
vem e habita em vós. Chamai o meu Precioso Sangue e sereis
preenchidos com poder. Meus filhos, a porta estará aberta. O modo de
vida, será dado a conhecer, mas apenas poucos vão segui-lo até ao fim.
Quando a porta está prestes a fechar, o rebanho vai-se apressar a
entrar. Mas o tempo vai ser curto. Quem os salvará? E qual será a sua
esperança? Muitas pessoas vêm aqui, mas o seu coração está longe de
Mim. Quando conhecerão esta verdade? Quando será que os seus
corações estarão abertos para este grande favor? Muitos vão
arrepender-se no fim. Participem e façam esta santa devoção. Rezai,
rezai, consolai-me. Eu amo-vos. Mostrai-me amor de modo que não
tenhais nada a lamentar. Barnabé, recebe as perguntas do teu povo. Eu
permitirei que tu lhe perguntes e Eu responderei a ti. Aquele que julga
será julgado. Conhecei o Bom Pastor, ouvi o seu alarme e segui para as
vossas vidas. Meus filhos, Eu digo-vos, rezai para que as minhas
ovelhas ouçam a voz do Bom Pastor e sigam para as suas vidas.
Aqueles que me amam e adoram o meu Precioso Sangue não se
perderão. O Meu Precioso Sangue vai salvá-los; Barnabé, muitos não
entenderão esta mensagem. Reza por eles.
Eu vos amo a todos
Eu vos abençoo a todos”
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A visão terminou e uma grande cruz apareceu na nuvem.
5º Dia de Meditação:
A orientação divina é muito necessária para ser capaz de conhecer e realizar
a Santa Vontade de Deus. Nós nunca podemos vencer qualquer tentação,
apenas confiando na nossa própria força. O nosso inimigo é muito mais
esperto do que nós. Por isso não podemos enfrentá-lo. Pelo contrário,
devemos rezar pedindo sabedoria para saber a verdade e com o Espírito,
vencê-lo. Devemos permanecer humildes para receber essa sabedoria.
Adorar e consolar o Preciosíssimo Sangue é sempre um verdadeiro meio
para a obter.
* Hoje, vamos rezar pedindo sabedoria para saber a Vontade de Deus.
************************************

6º Dia – 25 de Julho 1997, 9:00pm
Durante a oração da Novena de hoje com Missa e Adoração, Barnabé teve
uma visão em que viu numa nuvem, Jesus Cristo Agonizante amarrado
com uma corda em torno de Seus Pulsos. Havia muitas feridas no seu
Corpo a partir do qual o Seu Precioso Sangue fluía constantemente. Em
seguida, apareceu a Santa Face de Jesus. Ele disse calmamente; “Meus
filhos, a paz esteja convosco.” Imediatamente o Sangue da Sua Sagrada
Cabeça caiu em todos os presentes. Nosso senhor continuou dizendo;
“Oferecei-Me as vossas perguntas.” Então Ele ficou em silêncio.
Barnabé respondeu, “Que o vosso nome seja adorado para sempre. Ó
meu Senhor. Adoração a Jesus Cristo Agonizante, Senhor VENHA O
TEU REINO.” E acrescentou, “Por Favor, Senhor respondei às petições
das vossas criaturas pecadoras.” Elas perguntaram, “Entre todos os
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vossos sofrimentos qual deles é o principal sofrimento que mais doeu?”
Por favor, dizei alguma coisa acerca dos espinhos na vossa Sagrada
Cabeça e esse do vosso Sagrado Coração. Outra é, “por que é que a
maioria das coisas que Vós fizestes estão em trio? Por exemplo, a vossa
ressurreição, as tentações, no terceiro dia fostes encontrado no templo,
e muitos outros. Por favor, Senhor falai sobre estas questões. E qual é o
Imaculado Coração entre as duas estrelas, é a Oriental ou a Ocidental?
Oh Senhor, responde-nos.”
O Senhor respondeu: “Meus filhos aprendei a consolar-me sempre na
minha agonia. Eu sofri muitas torturas para a vossa salvação. Essas
torturas estão escondidas, e não foram escritas na Bíblia Sagrada. Eu
revelo isto aos meus filhos que me amam e me consolarão. Os soldados
Judeus amarraram-me ao pilar e bateram-me sem piedade. Depois de
me terem batido, amarraram as minhas mãos e os pés, e rolaram-me
de um lado para o outro. Eles bateram-me e racharam Minha Cabeça
com barras de ferro. Eles pisaram-me um após o outro, e quando
ficaram cansados eles juntaram-se picando-me com alfinetes e
agulhas, em seguida derramaram chumbo líquido nas feridas e
deixaram-me lá. Eu digo-vos meus filhos amorosos, se alguém dentre
vós me ama, que ele me console. Se alguém me ama, que ele adore o
Meu Precioso Sangue. Eu mostrarei amor àquele que me ama, e
mostrarei misericórdia àquele que conhece as minhas Chagas e o meu
Precioso Sangue. Meus filhos, todo o meu sofrimento e agonia estão
refletidos no meu Sagrado Coração. O Meu Coração carrega todas as
dores. A mística Coroa de Espinhos no meu Coração representa a
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coroa na minha Sagrada Cabeça, a Coroa de Espinhos é real,
Consolai-me. Vivei no amor Trinitário. Acreditai no poder Trinitário.
Adorai o Deus Trinitário. Um Deus, eterno. O Imaculado Coração
apareceu nas nuvens. Ela é a mais brilhante entre todas as estrelas.
Conhecei a Arca da Aliança e alegrai-vos. Recitai sempre o vosso
Rosário. Entrareis na Arca. Meus filhos, ficai sabendo isto.”
(Silêncio)
Barnabé então disse: “Senhor seja o vosso nome para sempre adorado.
Senhor, por favor respondei-me a mais esta questão. Quando é que
começa o problema em Roma? E que ordem os vossos filhos seguirão?
Em algumas aparições dizem que a Nigéria vai afundar-se (ser
destruída). E sobre os inocentes? Será que todos vão perecer? Sobre a
vinda do Castigo, há aqueles que não têm dinheiro para comprar as
velas ou mesmo dizer as orações recomendadas. O que farão eles? E o
que acontece com aqueles que não acreditam nas vossas mensagens? O
que devemos fazer para os convencer? Senhor falaste-nos sobre outros
videntes, Senhor podeis dizer-nos algo sobre eles? Senhor, como
podemos conhecer a tablete dos comprimidos? A cegueira dos rios, é
entre…”
A nuvem em que Nosso Senhor apareceu, balançou e Ele respondeu:
“Barnabé, sê sábio e faz perguntas razoáveis. Pergunta o que vai
ajudar o mundo. Eu responderei a todas as tuas perguntas. Eu farei
tudo claro para eles. Não tenhas medo. Eu amo-te. Continua meu
filho.”
Barnabé continuou, “Senhor, muitos perguntam o que terão de fazer
para satisfazer o vosso desejo de seguirem este convite até ao fim. O
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que vamos fazer para que este apelo seja santo? Senhor responde-nos,
vós sabeis que estamos dispostos a mostrar que vos amamos. Ajudainos a amar-Vos. Por favor, Senhor dai-nos a resposta.”
O Senhor respondeu, “Meus filhos quando vós ouvirdes, quando vós
sentirdes e quando vós virdes que o meu Papa é mantido refém ou que
o meu Papa fugiu de Roma a correr para um outro país para salvar a
sua vida, chegou a hora. Os Meus filhos vão sofrer muito. Eu digo-vos
que rezeis muito para que os meus verdadeiros ensinamentos
permaneçam nos vossos corações. Muitas nações perecerão e
desaparecerão da face do mundo. Mas os meus filhos serão salvos.
Aqueles que me amam e me chamam para ser protegidos serão salvos.
Eu digo-vos, aqueles que adoram o meu Precioso Sangue e me
consolam na minha Agonia não serão afetados. O Meu Precioso Sangue
salvará e o Imaculado Coração da minha Mãe protegerá. Meus filhos,
durante o Castigo muitos morrerão no acontecimento, porque eles não
obedeceram às minhas advertências. Muitos sofrerão terrível agonia
porque negligenciaram as minhas advertências. Eu digo-vos, orei para
que o rebanho ouça a voz do Pastor e parti para as vossas vidas. Se o
rebanho permanece inflexível ao alarme do Pastor o animal selvagem
vai vir e destrui-lo-á. Eu digo-vos que o Pastor não vai ter remorsos. Eu
digo-vos, rezem, rezem muito, fazei um esforço e obedecei a todas as
instruções. Ensinai-lhes orações simples. Ensinai-lhes, “O Preciosíssimo
Sangue de Jesus Cristo – salvai-nos a nós e ao mundo inteiro.” O Meu
Pai vai protegê-los e salvá-los. Orai pelos meus videntes e místicos de
renome na cidade, quando a hora chegar. Vou chamá-los e pô-los a
trabalhar. Quando virdes ou ouvirdes algo sobre a tablete dos
comprimidos, o meu Espírito irá dizer-vos qual das tabletes é. Sede
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humildes e aceitai a vontade Divina, chegareis ao fim. Oferecei os
vossos familiares ao Meu Precioso Sangue. Eu os salvarei. Eu prometo
convertê-los antes de vir a Grande Tribulação. Haverá paz e amor. Eu
digo-vos, adorai e honrai o Meu Precioso Sangue. Eu permitirei que o
meu Precioso Sangue caia no coração de cada pecador oferecido ao
Meu Precioso Sangue. Eu digo para mos oferecerdes e rezardes sempre
por eles através do meu Precioso Sangue; Eu vou destruir todos os
males nas vossas famílias. Eu tenho ouvido as vossas orações. Alegraivos porque o vosso pedido foi atendido. Meus filhos, nunca deixeis de
dar testemunho quando vedes a bondade d’Aquele que vos ama.
Adorai o meu Precioso Sangue e que todos os homens se juntem a vós.
Barnabé, os dias restantes são grandes e santos. A vossa adoração será
grande e santa. Vinde com reverência e temor e adorai o vosso Deus.
Todos os que se sentirem sonolentos e fracos não devem estar nesta
Capela. Deixai-os ficar de fora e oferecei a sua adoração a mim. Eles
não devem entrar nesta Capela até os dias da devoção acabarem. Se
lhes permitirdes, Eu vou bloquear o meu maior favor a vós. Eu não
voltarei a falar sobre isto até ao último dia desta Novena. Se alguém
dentre vós me ama, deixai-o consolar-me rezai pelos pecadores
impenitentes.
Eu vos amo a todos
Eu vou abençoo a todos”
A visão terminou e o Coração Imaculado de Maria perfurado com sete
espadas apareceu na nuvem. Barnabé podia ouvir os Querubins na nuvem a
rezar o rosário.
6º Dia de Meditação:
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Hoje, o Senhor toma tempo para tratar de algumas das nossas perguntas.
Nós temos sempre dúvidas sobre mudanças no mundo, sobre a vinda do
castigo, sobre a nossa preocupação com a salvação. Estamos preocupados
com o que nos vai acontecer e aos nossos entes queridos quando o
Anticristo assumir a Igreja como já foi dito para contar com isso. Estamos
preocupados com aqueles que estão cientes desta devoção e aqueles que
não se importam com isso, os endurecidos no pecado. Muitos devotos têm
parentes e entes queridos que abandonaram a sua fé. A todas estas
preocupações o Senhor se refere hoje. Ele nos dá apenas um sinal sobre o
início da grande tribulação – o Santo Padre vai fugir de Roma. A única
resposta definitiva para todas as nossas preocupações é a constância em ir
consolando-O e adorando o Seu Precioso Sangue. Ele irá converter até
mesmo os pecadores mais empedernidos recomendados ao Seu Precioso
Sangue através desta devoção.
* Hoje, vamos orar pelos nossos entes queridos que se desviaram da fé.
************************************

7º Dia – 26 de Julho 1997, 9:00pm
Durante a oração da Novena com Missa e Adoração, Barnabé viu numa
visão o céu aberto. Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu, estava no trono da
Sua majestade e levantou a Sua mão direita segurando uma Cruz. Então, eu
vi uma grande multidão de anjos e os anfitriões do Céu, que O estavam
adorando. Eles curvaram-se diante d’Ele e disseram: “Glória, honra e
louvor a vós, O glorioso Senhor. Vós sois bom, e é justo que sejais
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honrado. Que todas as criaturas Vos adorem. Adoração a Vós
eternamente.”
Depois disso uma grande nuvem desceu e cobriu todo o lugar. Na nuvem
apareceu a Santa Face de Jesus com a Coroa de Espinhos na Cabeça. O
sangue estava fluindo constantemente das feridas feitas pelos espinhos na
Sua Sagrada Cabeça. Então Ele disse: “Meus filhos, vivei na minha paz.
Sejam sábios para vos tornardes num instrumento de paz. Vós ides
desfrutar de uma vida feliz. Meu filho, por que é que apenas algumas
pessoas entre vós me mostram amor? Só alguns me conhecem. Meus
filhos, amai-me, consolai-me e adorai-me. Eu prometo proteger, do
ataque do maligno, a quem devotamente me consolar e adorar com
esta oração. Ele não morrerá de morte súbita. Ele não será queimado
pelo fogo. Qualquer soldado que disser esta oração antes de entrar
num campo de batalha não será derrotado. Nenhuma bala terá
qualquer efeito sobre ele. Dizei esta oração por uma mulher em
trabalho de parto e a mulher terá menos dores. Qualquer mulher que
devotamente disser esta oração será livre de dores, seguramente.
Coloquem esta oração na cabeça de qualquer criança que esteja
perturbada por espíritos malignos e o meu Querubim a protegerá. Eu
prometo proteger dos efeitos dos relâmpagos e trovões toda a família
que devotadamente disser esta oração. Qualquer casa onde esta oração
é mantida será protegida contra tempestades. Se esta oração é dita
pelo moribundo antes da sua morte, Eu prometo que a sua alma não
será perdida. Meus filhos, os que não passarem pelo meu Precioso
Sangue estarão perdidos. Qualquer pecador que me consolar e me
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adorar através desta oração obterá a conversão. Eu prometo protegêlos com o Meu Precioso Sangue e escondê-los nas minhas Santas
Chagas a todos os que me consolarem e adorarem. O veneno não terá
nenhum efeito em vós. Eu guardarei os vossos cinco sentidos.
Qualquer um que lutar contra vós perderá. O Arcanjo Miguel vos
defenderá. Eu prometo batizar as crianças abortadas que são mortas
diariamente no mundo e colocar uma profunda contrição nos corações
de seus pais através do poder do Meu Precioso Sangue. Todos os que
devotadamente me consolarem e adorarem com esta oração até à
morte, juntar-se-ão aos Exército e Coros celestiais. Eu lhes darei a
Estrela da Manhã. Eu digo-vos, rezai e deixai que outros se juntem à
vossa adoração.
Mostrai-me amor.
Eu amo-vos.”
Então Barnabé perguntou: “Senhor, o nosso Sacerdote, vosso servo, vaise retirar, o que devemos fazer? Por favor, meu Senhor, dizei algo
sobre isto. Senhor, venha a nós o Vosso Reino!”
(Silêncio)
Nosso Senhor respondeu: “O santíssimo Sacramento estará exposto
diariamente durante esta hora. O meu Anjo vai proteger. Ninguém vai
prejudicá-lo. O Querubim estará sempre com ele. O Meu Sacerdote,
faz um esforço, Eu estou convosco. Meus filhos, rezem muito por ele. A
chuva da purificação vai cair, na hora e no dia que o Céu quer. Todos
os que se juntarem a esta Novena irão sentir a minha agonia e serão
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purificados. Aventurados sois vós, todos os que se juntarem a este
grande mês do início ao fim, o Castigo não tem poder sobre vós.
Estou à procura de um para me consolar.
Eu vos abençoo a todos “
Imediatamente a visão passou e a grande besta apareceu na nuvem com o
fogo que saía da sua boca. Barnabé estremeceu e voltou.
7º Dia de Meditação:
Entre todas as orações desta devoção, as orações de Consolação e de
Adoração ao Preciosíssimo Sangue têm alguns privilégios especiais. É com
estas orações que nós consolamos o Senhor pelo Seu sofrimento contínuo e
adoramos o Seu Precioso Sangue derramado continuamente pelos nossos
pecados. Na mensagem de hoje, o Senhor enumera esses privilégios
especiais, para nos encorajar a perseverar rezando-as, especialmente em
tempos de necessidades especiais.
* Hoje, vamos orar por todos aqueles que sofrem de dor.
************************************

8º Dia – 27 de Julho 1997, 9:00pm
Durante a oração da Novena, Nosso Senhor apareceu a Barnabé numa
visão segurando uma cruz, e disse: “Meus filhos, a paz esteja
convosco. Eu sou o Jesus Cristo Agonizante. Eu sou aquele que
amais e morreu de amor. Mostrai amor por mim e consolai-me
sempre. Acreditai no poder do Meu Precioso Sangue e salvai a vossa
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vida e a de todo o mundo. O Meu Precioso Sangue é um oceano de
misericórdia e compaixão. Através do meu Precioso Sangue o
mundo encontrará a paz. Eu digo-vos que qualquer pecador que diz
“Precioso Sangue de Jesus Cristo – salvai-me a mim e ao mundo
inteiro” ira obter a conversão. Meus filhos permitam aos pecadores,
venerar a graça do meu Precioso Sangue. Eu prometo atraí-los para
perto de mim, através do poder do Meu Precioso Sangue. Oferecei
todos os vossos problemas ao meu Precioso Sangue e ficai em paz.
Estejam sempre em paz. Nunca deixeis o mundo perturbar-vos.
Fazei isso e oferecei-me Adoração diária. Meus filhos, felizes são
todos os que ouvem este aviso e o executam. Eles se alegrarão com o
passado. Felizes são os que praticais esta devoção com amor e fé.
Vós conquistareis o mundo. Grande felicidade é para todos os que
praticam esta devoção e a tornam conhecida no mundo inteiro. Eu
estarei sempre com eles para os proteger. Vou ensinar-lhes os meus
caminhos. E recebê-los com amor no dia do julgamento. Meu Pai
lhes dará a coroa gloriosa. Eles devem comer o Meu Sagrado Corpo
e beber o Meu Sangue com meus Exércitos celestiais. Meus filhos,
rezem, rezem. Eu digo, orai por aqueles que odeiam este apelo.
Oferecei-lhes o meu Precioso Sangue, mostrai-lhes amor. Eu digovos amai-os. Acreditai que em breve se juntarão a esta santa
Adoração. Eu digo, eles vão adorar o Meu Precioso Sangue. O Meu
Precioso Sangue é um Sangue de cura. Invocai o Meu Precioso
Sangue para os enfermos e eles serão curados. Eu digo-vos, invocai
o Meu Sangue para eles. Haverá testemunhos. No último dia desta
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Novena, trazei algumas pessoas doentes até mim. Eu vou curá-las,
meus filhos. Eu digo algumas, não muitas. Deixai-as entrar na vossa
Adoração. Após o culto glorioso e feliz ungi-as com o óleo sagrado.
Dizei-lhes para ir e dar testemunho. O Meu Precioso Sangue vai
salvá-las. Meus filhos, a hora para os grandes e numerosos milagres
está chegando, Eu digo, orai para que a minha Igreja venha a ver o
favor escondido no meu Precioso Sangue. Orai para que a minha
Igreja o venha a acolher bem. Nessa altura, Eu vou fazer muitos
milagres através do Meu Precioso Sangue. Eu vou fazer isso na
vossa presença para fazer crescer e fortalecer a vossa fé. No último
dia desta Novena, a Adoração vai começar pelas três (3) horas da
tarde na terra santa. Fazei o dia grandioso, consolai e adorai o Meu
precioso Sangue na terra santa. Oferecei a Santa Missa pelo mundo
inteiro e queimai as petições. Depois vós ides passar três horas nesta
terra. Voltai aqui e oferecei uma grande procissão do Rosário para
mim. Meditai sobre o Crucifixo e rezai o Terço do Meu Precioso
Sangue 3 vezes, segurando a vossa cruz, eu digo consagrai-vos na
vós mesmos ao Meu Sangue. Oferecei uma Santa Missa e dai um
testemunho das minhas maravilhas. Antes que o dia venha, vós
sabereis o que fazer. O grande julgamento vai abalar as fundações.
Que o Meu Sangue segure firme as fundações. Eles vão falar muito
contra este apelo. Meus filhos, tende fé no que vós conheceis e que
vós acreditais. Esta hora é a sua hora. Em breve os seus poderes vão
diminuir. Muitos vão encontrar obstáculos no caminho e perder
esta devoção.
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Eu digo, rezai.
Eu vos abençoo a todos.”
Imediatamente a visão terminou e Barnabé viu estrelas caindo do céu.
8º Dia de Meditação:
Estamos numa época onde as pessoas desejam sinais e maravilhas,
visitas e relaxamento, televisão e vídeos. Mas a devoção ao
Preciosíssimo Sangue serve para nos ensinar o caminho da reflexão e
penitência, oração e adoração. Consequentemente, muitas pessoas vão e
farão odiá-la. O Senhor exorta-nos a rezar por elas. Ele prometeu que
muitos milagres fluirão da devoção, quando chegar a hora, para
recompensar aqueles que permanecem fiéis.
* Hoje, vamos rezar especialmente por aqueles que odeiam ou
perseguem esta devoção.
************************************

9º Dia – 28 de Julho 1997, 9:00pm
Hoje, durante as orações da Novena com Missa e Adoração, Bernabé
viu Nosso Senhor em grande agonia no Jardim do Getsémani. Como
Nosso Senhor orou intensamente, um suor de sangue cobriu Seu Corpo.
Uma nuvem desceu e cobriu todo o lugar, e a Santa Face de Jesus
apareceu. E Ele calmamente disse: “Meus filhos, o amor que Eu tenho
pelo meu povo esta queimando como uma chama. Mas eles odeiamme, crucificando-me, assim, dia e noite com o pecado.
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Vinde a mim no Getsémani e vigiai comigo. Vinde orar comigo para
a renovação da face da terra. Vinde, meus filhos amorosos, o grande
sofrimento esta chegando. O sofrimento é tão grande – quem
sobreviverá a ele? Quem vai aguentar até ao fim? É por isso que Eu
vos peço meus filhos amorosos, para virdes a mim no Getsémani.
Entrai, consolai e adorai-me. Eu digo-vos, consolai-me. Eu estou em
agonia.
Filhos, o meu Coração está-me doendo muito por causa dos pecados
do mundo. O Meu Coração está muito aflito porque muitas almas
estarão perdidas para sempre. Oh meus filhos, estou procurando
alguém para me consolar por palavras. Só que, porque o seu
coração está longe de mim. Ninguém me mostra amor profundo, vós
não vos lembrais que Eu estou sempre em agonia. Em profunda
tristeza, Eu venho a vós para que vós me possais consolar. Vós não
me reconheceis, porque o vosso coração está longe de mim.
Eu choro em grande angústia e tristeza, vós deixastes-me e fostes à
vossa vida, porque não podeis meditar na minha agonia. Tende
misericórdia de mim. Eu amo-vos.
Meditai no meu sofrimento. Eu me revelarei a vós. Orai e vigiai
sempre na meia-noite de quinta-feira para sexta-feira. Eu chamo a
esta hora a hora do Getsémani. Consolai-me e adorai-me com esta
oração que vos ensinei. A vossa oração será grandiosa durante esta
hora. Qualquer família ou indivíduo que praticar a hora do
Getsémani estará protegido contra os poderes infernais. A doença
fugirá deles constantemente com o Meu Precioso Sangue com amor.
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Eu vou enviar Sta. Teresa, que irá ajudá-los nos seus trabalhos
diários e eles vão crescer no amor. Meus filhos, ouvi estas palavras e
guardai-as. Mostrai amor pela pessoa que salvou todos os homens
do pecado. Consolai-me e adorai o preço da vossa salvação. Dizei
sempre, ‘Preciosíssimo Sangue e água do Sagrado Lado de Jesus
Cristo purificai a Igreja e lavai-nos inteiramente’. A água do meu
Sagrado Lado vai limpar a ferida e o meu Sangue vai salvá-lo.
Eu vos amo a todos.
Eu vos abençoo a todos.”
Imediatamente a visão terminou e Barnabé viu o Sagrado Lado de Jesus.
O Precioso Sangue e água caíram doze vezes e depois parou.
9º Dia de Meditação:
Hoje, o vidente viu nosso Senhor em Agonia no Jardim do Getsémani.
Ele nos convida para nos juntarmos a Ele em oração. Ele lembra o ódio
dos homens em relação a Ele e a neglicência daqueles que O amam.
Assim, Ele consagrou cada noite de Quinta-feira como a Hora do
Getsémani. Ele convida todos os que O amam para Lhe fazer
companhia na oração da hora tardia da noite de Quinta-feira para as
primeiras horas de Sexta-feira. As grandes promessas para a
observância nesta hora de oração são destinadas a incentivar-nos a
mantê-la fielmente.
* Hoje, vamos orar pela graça de perseverar na Hora do
Getsémani.
************************************
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10º Dia – 29 de Julho 1997, 9:00pm
* Nota do Editor: Uma vez que nenhuma mensagem foi dada neste dia
29 de Julho, em 1997, passámos a mensagem de 30 de Julho. Uma
mensagem muito longa foi dada no último dia da novena original (31 de
Julho) e dividimo-la em dois dias, assim vós tereis uma mensagem para
cada dia desta novena.
Hoje durante as orações da Novena com Missa e Adoração, Barnabé
teve uma visão de Nosso Senhor pendurado na Cruz em grande agonia.
O Sangue fluía constantemente de todas as Suas feridas, especialmente
das quatro grandes feridas das Suas mãos e pés. A Sagrada Face de
Jesus, coroada de espinhos apareceu e disse: “Meus filhos, sendo hoje
a véspera do último dia desta Novena, no grande mês dedicado ao
meu Precioso Sangue, que todos os que vêm aqui mantenham o seu
templo santo, vivendo numa mudança completa de vida, uma vida
cheia de amor, humildade e fé. Fujam da vida pecaminosa e sejam
sempre caridosos uns com os outros.
Meus filhos, alguém que destrua o seu templo pelo pecado, sofrerá o
inferno eternamente. Eu digo-vos sejam santos porque este apelo é
santo. Este apelo vai passar por muitas provas. O caminho é um
caminho deserto. Somente aqueles que querem fazer a vontade do
seu Deus irão juntar-se em primeiro lugar. Vós sereis abalados e
purificados de modo que os firmes e os purificados sejam salvos.
Muitas nações lutarão contra vós e este santo apelo. Eu digo-vos,
muitos entre vós não chegarão à nova Jerusalém, por causa das
suas vidas pecaminosas. Muitos reclamarão e lutarão contra os seus
líderes. Muitos abandonarão o Deus Vivo e adorarão ídolos. E
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muitos serão mortos em batalha por causa de sua fraca fé. Meus
filhos amorosos, rezem, rezem, rezem para que o vosso olho esteja
aberto para verem a grande felicidade que vos espera após esta
grande batalha. Rezai, Eu vos revelarei mistérios ocultos sobre este
apelo para que a vossa fé seja forte. Todos os que vivem vidas
naturais, não entenderão este apelo. Eu digo-vos que as coisas
espirituais estão longe deles. Nunca, Eu digo-vos, nunca abandoneis
a vossa fé. Esforçai-vos para entrar na terra prometida. Ouvi meus
filhos, hoje, Eu escrevi isto no Céu que nenhuma nação dominará
esta devoção do meu Sangue Precioso. Eu prometo derrotar muitas
nações por causa de vós. As nações vão ouvir sobre vós e louvarão
ao Deus vivo. Eu digo, a devoção ao meu Precioso Sangue será
conhecida no mundo, de uma geração para outra geração, mesmo
que os meus primeiros devotos abandonem a sua fé. A devoção ao
meu Precioso Sangue será conhecida pelo mundo. Todos os que
estão sob o meu Precioso Sangue não mais temerão a morte.
Quando chegar a hora para a sua canonização, a Igreja vai recebêlos e torná-los conhecidos de todos os homens através do poder do
Espírito Santo de amor. Eu digo-vos somente obedecei e cumpri as
minhas ordens. Nunca desistais da oração. Filhos, as vossas orações
farão a hora vir em breve. Nunca nenhumas das vossas orações
serão infrutíferas. Vou ouvi-las e responder-lhes quando a boa hora
chegar. Meus filhos, Satanás não tem poder sobre os obedientes, eu
amo-vos a todos.
Continuai a mostrar-me amor.
Eu vos abençoo a todos.”
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A visão passou e Barnabé viu um Anfitrião aparecer do Céu. Metade
dele era carne enquanto a outra metade era pão.
10º Dia de Meditação:
(Na ausência de uma mensagem para o dia 29, hoje refletimos sobre a
mensagem do dia 30). A mensagem de hoje fala de uma mudança
completa de vida. Um verdadeiro devoto deve “manter o seu templo
santo”, que é manter-se puro de coração e mente. Humildade, amor e
obediência são as virtudes essenciais para cultivar. O próprio Senhor
verá a propagação desta devoção em todo o mundo, se permanecermos
fiéis a Ele em oração. Quando chegar a hora, a Igreja irá reconhecê-la.
Isso só vai acontecer por meio das orações dos devotos sinceros.
* Hoje, vamos orar pela graça de permanecer obedientes a todas as
autoridades da Igreja.
************************************

11º Dia – 30 de Julho 1997, 9:00pm
Local: Montanha do Carmelo em Olo.
Hoje sendo o último dia da última novena do Grande Mês de Julho,
Barnabé e todos os devotos estiveram na montanha consolando e
adorando Jesus Cristo Agonizante. Numa visão, Barnabé viu um grande
número de espíritos malignos (demónios Arch) provenientes do
Ocidente para atacá-los. Eles vieram com um grande vento e muita
força. Ao mesmo tempo, ele viu o Exército de anjos e arcanjos
Celestiais vindos do Oriente para atacá-los. Quando os espíritos
malignos viram os exércitos celestiais, eles pararam e o grande vento
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parou também. O Arcanjo Miguel e o exército de anjos voaram para
atacá-los. Imediatamente, um Crucifixo sagrado apareceu no ar, o
sangue fluiu a partir da Sagrada Cabeça que se transformou em fogo, à
medida que caia sobre eles e os consumia. Imediatamente, uma nuvem
desceu do Céu e cobriu todo o lugar. Na nuvem apareceu a Sagrada
Face de Jesus. O Sangue ia fluindo constantemente das feridas causadas
pela Coroa de Espinhos. Nosso Senhor calmamente disse: “Que o meu
Preciosíssimo Sangue vos cubra a todos” Imediatamente o sangue
fluiu para fora da sua Sagrada Cabeça e cobriu-nos.
Ele continuou dizendo. “Meus filhos, hoje estais atravessando o
Grande Mar Vermelho. Felizes são aqueles que são escolhidos
para serem apóstolos do meu Precioso Sangue. O vosso inimigo
não voltará a ver-vos novamente. Não voltareis mais a ser escravos
numa terra estrangeira. Eu estou-vos levando de volta para a terra
prometida através do poder do meu Precioso Sangue. Vós e os
escolhidos adorareis o meu Precioso Sangue naquela terra. Os
filhos dos vossos filhos vão-me adorar e adorarão o meu Precioso
Sangue para sempre. Eu digo, todas as nações irão reconhecer o
valor do meu Precioso Sangue e da minha Santa morte. Hoje, vós
passastes a segunda purificação e a hora da transformação. Felizes
são aqueles que aceitam todos os sofrimentos. A minha grande
promessa esta esperando por eles. Alegrai-vos. Oh, 24 pessoas que
foram escolhidas pelo Céu, porque elas cumpriram a ordem que
Eu dei, Eu estou impermeável com as minhas Santas Chagas e
meu Sangue Precioso. O homem malvado não vos fará mal. O meu
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precioso Sangue vai defender-vos sempre. Eu prometo revelar-vos
as minhas cinco chagas e as minhas torturas escondidas. Vós e a
vossa família adorareis o Preciosíssimo Sangue e os salvarei. Eu
ouvi todas as vossas orações.” (Continua)
11º Dia de Meditação:
(nós refletimos sobre a mensagem de dia 31 de Julho para estes últimos
dois dias da Novena) Na primeira das duas visões que precedem a
mensagem deste dia, é-nos mostrado o poder de proteção dos santos
anjos sobre nós, especialmente quando os espíritos malignos estão no
ataque. Proteção contra eles é um dos benefícios mais importantes desta
devoção. As graças e privilégios desta devoção vêm até nós de acordo
com o nosso grau de fidelidade.
* Hoje vamos orar pela ajuda dos santos anjos.
************************************

12º Dia – 31 de Julho 1997, 9:00pm
Local: Montanha do Carmelo em Olo.
(Continuação do dia 30 de Julho) Num instante, o Céu abriu-se. A
Santíssima Trindade apareceu. Eu vi as vinte e quatro pessoas,
ajoelhadas atrás do Crucifixo. A luz divina do Espírito Santo brilhou
sobre elas e o Filho levantou as suas mãos e disse: “Eu vos abençoo
a todos.”
Em seguida, o Céu fechou-se. A Sagrada Face continuou dizendo,
“Todos os que participaram da primeira Novena estão
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abençoados. Através do meu Precioso Sangue serão salvos. Os
Poderes e os Domínios Celestiais lutaram por todos vós. Alegraivos todos vós, que cumpriste a segunda Novena. O Coração
Imaculado da minha Mãe irá proteger-vos. São Miguel Arcanjo
vai guardar-vos sempre. Eu vos esconderei no meu solo sagrado,
a todos os que cumprirem esta grande última Novena. O vosso
inimigo não vos verá. Antes da vossa morte, Eu vos darei o meu
Precioso Sangue. Meus filhos, qualquer um que ouça as minhas
mensagens e devotamente adora o meu Precioso Sangue será
favorecido bem como aqueles que fizerem bem esta grande
Novena. Meu Sacerdote, a Tua grande agonia passou. Consolame. Agora Eu vou consolar-te. Através do meu Precioso Sangue
Eu vou elevar-te. Os teus dias terríveis passaram. Recebe a
plenitude do Espírito Santo e espalha esta devoção pelo mundo
inteiro. Eu digo-te não temas. Não temas por esta devoção, a hora
terrível já passou. Quando chegar a hora certa, a minha Igreja
vai recebê-la. Eu digo-te, meu humilde Sacerdote e Ministro, com
o meu Precioso Sangue – Isto será feito. Ordena a toda a doença
que se faça Cura através do poder do meu Sangue – Eu prometo
curar-vos. Libertar os cativos através do meu Precioso Sangue e
dizer aos justos para se alegrarem no meu sangue. Que o Arcanjo
Rafael e os vinte Querubins celestiais estejam contigo e lutem por
ti. Se me amas, faz esta devoção conhecida de todo o mundo. Eu
te abençoo. Meus primeiros devotos, os Apóstolos escolhidos do
meu Precioso Sangue, o Céu está feliz convosco. O vosso esforço
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muito me agrada. Alegrai-vos porque Eu manterei todas as
minhas promessas a vós. Aqueles que vos odeiam amar-vos-ão.
Eu vou trazer o vosso povo de volta para vós. IDE EM PAZ e
ABRAÇAI AS VOSSAS VOCAÇÕES. A segunda hora dolorosa
passou. Espalhai esta devoção e rezai muito. Barnabé, Eu
mudarei a base da tua vocação e a adaptarei melhor a este apelo.
Nada vos impedirá a ti e aos teus irmãos novamente. Eu estou
com todos vós. Eu vos abençoo a todos. Meus filhos, as vossas
preces foram atendidas. Uma das mulheres que estão aqui nesta
montanha vai dar à luz um menino. O menino será um Apóstolo
do meu Precioso Sangue. Uma mulher veio de Owa. Digam-lhe
para se alegrar pois a sua doença está curada. O Meu Sacerdote
abençoará os seus familiares e destruirá o encanto dos ídolos.
Todas as pessoas doentes que foram ungidas, ide e dai
testemunho, porque todos estais curados. Muitos pecadores
impenitentes voltarão. Adorai o meu Precioso Sangue quando os
vires a voltar para mim. Meus filhos, não vos alegreis pelos
milagres, mas alegrai-vos porque estais entre as primeiras
pessoas que testemunham este apelo. Todos os que permanecem
fiéis até ao fim, não se perderão. Lembrai-vos sempre de mim, Eu
sou Jesus Cristo Agonizante.
Mostrai-me amor e consolai-me.
Eu vos abençoo a todos.”
Imediatamente a visão passou e Barnabé viu a grande batalha contra
as forças das trevas. Através do poder do Preciosíssimo Sangue, o
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Arcanjo Miguel derrotou o inimigo. Então eu vi Jesus que saía das
nuvens, segurando uma palma na sua mão, com os exércitos
celestiais, cantando uma canção de vitória. Na nuvem, ouvi uma
grande voz, dizendo: “Através do Sangue do Cordeiro Imaculado,
os inimigos foram derrotados. Que todos os homens, adorem o
Precioso Sangue da sua salvação.”
12º Dia de Meditação:
A segunda parte da mensagem continuou coma visão de vinte e quatro
pessoas adorando a Santíssima Trindade e recebendo a recompensa
pela sua fidelidade ao pedido de Nosso Senhor. Esta mensagem
também apresenta as graças generosas dadas a todos aqueles que
devotadamente completarem as várias novenas. Se completarmos a
primeira novena, teremos os Domínios Celestiais lutando por nós. Se
completarmos a segunda novena, o Imaculado Coração da Mãe Maria
irá proteger-nos e o Arcanjo Miguel nos guardará. Se completarmos a
terceira novena, estaremos protegidos contra os nossos inimigos e será
dado a beber o Preciosíssimo Sangue na hora da morte. Há promessas
de grandes graças para o sacerdote, o diretor espiritual da devoção.
Devemos alegrar-nos sempre nas graças desta devoção e ter cuidado
para não ansiar pelos milagres que o Senhor prometeu que se seguirão.
* Hoje, vamos rezar especialmente pelo Santo Padre e Suas
intenções e a proteção da Igreja e das nossas famílias de todo o
mal.
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************************************

+ A Terceira Novena acaba aqui +
************************************
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