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Jacareí, 01 º de setembro de 2019 – Mensagem de Nossa Senhora Rainha e 

Mensageira da Paz ao vidente Marcos Tadeu Teixeira  

 

(Maria Santíssima:) "Queridos filhos, hoje, convido novamente vocês ao amor! 

O Amor é Deus e somente quando Deus estiver em vocês, viver em vocês e vocês em Deus, 

vocês poderão ter o amor divino, para com ele amar todas as coisas. 

Deus quer ter com vocês o amor amizade que os levará ao amor filial, para tanto, vocês 

devem depor fora do coração de vocês todos os inimigos de Deus, porque ninguém pode ser 

amigo de alguém amando os seus inimigos: os inimigos do amigo. 

Por isso, meus filhos, coloquem fora dos seus corações tudo aquilo que é contrário ao 

Senhor, tudo aquilo que afasta vocês do Senhor, para que verdadeiramente vocês sejam amigos 

de Deus e Deus se alegre ao ver o amor de vocês e dê a confiança, o amor e o carinho dele a 

vocês, a predileção dele a vocês. 

Vivam este verdadeiro amor com o Senhor... Quanto mais vocês derem a Deus o amor de 

vocês, mais Deus dará o amor Dele a vocês e quanto mais vocês confiarem nele, tanto mais ele 

também confiará em vocês. 

Cresçam neste verdadeiro amor, depondo fora do coração de vocês tudo aquilo que faz 

vocês procurarem menos a Deus, olharem menos a Deus e amarem menos a Deus. Então, 

verdadeiramente o amor divino crescerá nos corações de vocês e vocês se transformarão numa só 

chama de amor com Deus e serão um só no amor. 

Rezem o meu Rosário todos os dias, pois aos devotos do meu Rosário o meu divino Filho 

Jesus Cristo não nega nada. 

Depois de cada terço do Rosário rezem assim: 

'Graças dos Mistérios do Rosário de Maria, descei na minha alma.' 

Desta forma vocês receberão ainda em maior profusão e plenitude as graças dos Mistérios 

do meu Santíssimo Rosário. 

Deem, meus filhos, 10 filmes da minha Aparição em Lourdes aos meus filhos que não me 

conhecem. Sim, este filme maravilhoso que o meu filhinho Marcos fez e que tanto revela o meu 

amor, a minha bondade, a minha misericórdia para com todos os meus filhos, este filme deve ser 

visto por todos para que os meus filhos me conheçam, eu que sou o refúgio dos pecadores, a 

consoladora dos aflitos, a saúde dos enfermos e sou, verdadeiramente, a Mãe da Piedade, a Mãe 

amorosa e compassiva de todos os meus filhos. 

Que eles conheçam o meu amor através deste filme que é poderoso para que os meus 

filhos sintam o meu amor e, assim, me acolham nos seus corações. 
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Conversões já aconteceram, grandes conversões, com este filme que o meu filhinho Marcos 

fez. O que lhe deu já muitos méritos para o Céu e muitas outras acontecerão: almas tíbias, frias, 

duras, gélidas como o mármore se apaixonarão por mim e se tornarão filhos fiéis a mim e ao 

Senhor! 

Por isso, vão e deem aos meus filhos esse filme belo, para que o quanto antes eu possa 

transmitir a minha Chama de Amor e triunfar na Terra! 

Deem também aos meus filhos seis Horas da Paz 68 para que eles conheçam as minhas 

glórias, conheçam o meu amor e a minha misericórdia e corram para os meus braços, para que 

então, eu possa guardá-los todos no refúgio seguro do meu Coração Imaculado. 

A todos eu abençoo com amor e especialmente a você, Marcos. 

Obrigada, por este belíssimo filme que você fez para mim há tantos anos atrás. Sim! Muitas 

almas foram tocadas por ele e me aceitaram como mãe e se tornaram filhos meus. E tudo isso , 

meu filho,  deu a você muitos e muitos méritos no Céu. 

Por isso, como já sei o que você sente em seu coração e quer, concedo ao seu pai Carlos 

Tadeu, que é a pessoa que você mais ama neste mundo, concedo agora a ele 8 mil bênçãos do 

meu Coração Imaculado. E nos dias 11 de fevereiro de cada ano darei a ele  11 graças particulares 

e especiais do meu Coração. 

Também nos dias 11 de cada mês, virei do Céu para dar ele cinco graças que ele poderá 

também compartilhar e oferecer para quem ele quiser... E tudo aquilo que for da vontade do 

Senhor será realizado, porque o meu Filho Jesus ama tanto o meu coração que nada, nada me 

nega. 

Eu sou a Mãe de Deus, fui elevada a mais alta dignidade depois da de ser Deus e, por isso, 

minha dignidade e minha glória são quase infinitas! E eu reino no Céu, reino sobre o Coração do 

meu Filho, ele me ama e por mim converterá os pecadores. 

A todos Eu abençoo com amor agora: de  Pellevoisin, de Lourdes e de Jacareí." 

 

(Marcos Tadeu): "Farei sim, Senhora...” 

“O que a Senhora deseja que eu fale nos programas (da rádio) dessa semana?” 

 

(Maria Santíssima): "Conforme já disse, onde quer que uma dessas Imagens, Medalhas 

cheguem, ali estarei viva levando comigo as grandes graças do Senhor. 

A todos abençoo novamente com amor para que sejam felizes e deixo a minha paz." 

 

 


