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Ato de entronização da Santa Medalha da Paz nos lares

1 - Beija-se a Santa Medalha da PAZ que cada um traz sobre o peito, Sinal da Cruz.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

2 - LEITURA DAS MENSAGENS

Ler as Mensagens de 05.01.2000 (página 790 do Livro "Jesus e Maria nas Aparições de

Jacareí) e de 05.02.2000 (página 801) e 07.02.2000 (página 804) sobre a Santa Medalha da

Paz, a fim de que todos os presentes possam compreender a grandeza da Santa Medalha da

Paz e do Ato que se vai fazer a seguir.

3 - Reza do Terço ou do Rosário Meditado gravado do Santuário das Aparições de Jacareí

4 - Consagração da família e da casa a Nossa SenhoraA Medalha da Paz deve ser colocada

num lugar de honra, bem visível, devidamente preparado para tal, onde a família deverá

rezar ao menos uma Ave-Maria todos os dias.

Pode também, posteriormente, ser colocada nas portas e janelas, se assim quiser, mas

sempre com respeito e devoção. Sim, isto é possível, mas cuidado com exageros, e

também para não expor ao ridículo a Santa Medalha da PAZ. Que se veja bem onde se

pretende colocar este Objeto, pois ele é SAGRADO, e não pode ficar exposto de qualquer

maneira. Pode ser tudo muito simples, mas sempre com respeito e devoção.

ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO DA FAMÍLIA E DOS LARES À VIRGEM DA

SANTA MEDALHA DA PAZ

"Ó Sacratíssima Senhora, Virgem da Santa Medalha da Paz, vimos hoje aos Vossos Pés

consagrar-Vos toda a nossa família, toda a nossa vida, e todas as nossas almas. A Vós

pertence nosso lar, tudo o que somos e tudo o que temos.

Protegei os nossos lares de todo o mal; salvai-nos dos assaltantes, malfeitores,

sequestradores; das catástrofes naturais, tempestades, terremotos e incêndios; da chaga do

divórcio, das drogas e da falta de Fé... Livrai-nos de toda a forma e espécie de mal, e

obtende-nos a indulgência de nossas penas, e livrai-nos, MÃE QUERIDA, de todas as

consequências dos nossos pecados passados.
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Guardai-nos especialmente no 'tempo da dura prova que há de vir', e velai por nós e

conosco, e fazei que estejamos firmes na oração ao Vosso lado, no GRANDE e TEMÍVEL

DIA DO SENHOR, que há de vir...

Dai-nos a Graça da conversão; do gosto pela oração e pelas coisas de DEUS... Dai-nos a

Grande Graça de conhecer e preferir o BEM, porque por nós mesmos, bem o sabeis, não

somos capazes de querê-LO, e ainda a Graça de detestar o mal em todas as suas formas, e

aborrecer todas as suas consequências... Ajudai-nos a viver santamente, e piedosamente

morrer...

Prometemo-Vos hoje, solenemente, guardar os Mandamentos da Santa Lei de DEUS;

prometemo-Vos rezar o Santo Rosário todos os dias; prometemo-Vos divulgar e obedecer

as Mensagens que nos destes em Jacareí para a nossa salvação e o nosso bem; e por fim,

prometemo-Vos levar todas as pessoas a uma Verdadeira Devoção para Convosco, e a uma

total e obediência às Vossas Mensagens.

Assim, entronizamos hoje, solene e definitivamente, a Vossa Santa Medalha da Paz em

nossa casa(empresa, local de trabalho, fazendas, campos, plantações e criações - lógico

que não se pode colocar no pasto nem nos animais!), como Nossa Rainha, Mãe e Protetora

Absoluta de tudo o que temos e somos, e pedindo-Vos que tenhais piedade de nós e que

Vos digneis salvar-nos e guardar-nos em todos os momentos.

Pedimo-Vos ainda que venham sobre nós, nossa casa(empresa, local de trabalho, fazendas,

campos, plantações e criações) e nossa família, todas as Promessas que consignastes ao

'uso piedoso' desta Santa Medalha da PAZ, e fazei, pelo Vosso Soberano PODER, que

sempre sejamos dignos do Vosso Favor, ó Virgem Piedosa e Bendita.

Por fim, pedimo-Vos: dai-nos a Graça da Perseverança Final na Fé e nas boas obras, a fim

de que, servindo-Vos fielmente nesta vida, possamos um dia louvar-Vos, amar-Vos e dar-

Vos graças no Céu, por toda a Eternidade. Assim Seja.

5 - ORAÇÃOESÚPLICAS

-da falta de fé e de religião, livrai-nos, ó Virgem da Santa Medalha da Paz!

-da perda da Verdadeira Fé Católica, livrai-nos, ó Virgem da Santa Medalha da Paz!

-da facilidade em calcar aos pés os Mandamentos de DEUS, livrai-nos, ó Virgem da Santa

Medalha da Paz!
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-do vício das drogas, do álcool e da sensualidade, livrai-nos, ó Virgem da Santa Medalha

da Paz!

-da desobediência às Vossas Mensagens de Jacareí, livrai-nos, ó Virgem da Santa Medalha

da Paz!

-dos pecados contra o Espírito Santo, livrai-nos, ó Virgem da Santa Medalha da Paz!

-das ofensas contra DEUS e contra Vós, livrai-nos, ó Virgem da Santa Medalha da Paz!

-da discórdia, do divórcio e da destruição da nossa família, livrai-nos, ó Virgem da Santa

Medalha da Paz!

-de todas as tentações, ciladas e insídias do Demônio, livrai-nos, ó Virgem da Santa

Medalha

da Paz!

-no DIA do JUÍZO, livrai-nos, ó Virgem da Santa Medalha da Paz! Assim Seja!

6 - ENTRONIZAÇÃO

A Medalha da Paz é colocada no lugar preparado enquanto todos rezam a Salve-Rainha.

Ao final, todos fazem o Sinal da Cruz, e depois beijam a Santa Medalha da PAZ que cada

um traz sobre o próprio peito.

(Fonte: Publicação oficial do Santuário das Aparições de Jacareí, Ano III n.º 25 , abril

2002)

MENSAGENS PARA SEREM LIDAS NO MOMENTO DA ENTRONIZAÇÃO DA

SANTA MEDALHA DA PAZ N OS LARES

Jacareí, 05 de janeiro de 2000 - PALAVRAS de Nossa Senhora sobre a Sua Santa

Medalha da PAZ

(Observação - Marcos): Neste dia, foram apresentadas a Nossa Senhora as Medalhas da

Paz, para que Ela as abençoasse, o que A deixou muito feliz
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"- Eis a Medalha da Paz! Paz... Paz...Paz... Ela é o meio pelo qual o mundo encontrará a

Paz, se A usar com piedade e devoção...

Vê, Meu filho, e diz que a Medalha da Paz é o Dom Maior do Meu Coração Imaculado,

que Eu dou aos Meus filhos...

O inimigo recuará diante dEla, e aqueles que A usarem com Fé e Devoção serão livres de

muitos perigos e escaparão do inferno, se rezarem o Rosário e não pecarem, levando-A

sobre o peito com Fé e amor...

Onde a Medalha da Paz chegar, lá Eu estarei também, `VIVA'! realizando as maiores

Graças do Senhor... e aqueles que A usarem sobre o peito, terão a completa certeza da

Minha Presença e da Minha `especialíssima' Proteção, tanto na vida quanto na

morte...

Diga a todos os Meus filhos, que não quero que eles usem a Medalha nem nas bolsas e

nem nos bolsos, e que eles A usem pendurada no pescoço, sobre o peito... Os Meus filhos

devem levá-lA sobre o seu peito!

A Minha Medalha é o `escudo' que dou para os Meus filhos se defenderem dos ataques

inesperados de satanás!...

(Marcos) "- Senhora, como a Senhora quer que a Medalha da Paz seja divulgada?"

(Nossa Senhora) "- De todas as maneiras... Fale, escreva a todas as pessoas com as quais

você puder entrar em contato! Eis a sua missão, Meu filho, até o fim da sua vida: - levar a

Minha Medalha, e dá-lA a conhecer a todos aqueles com os quais você encontrar...

Seja a Medalha da Paz, sua `companheira inseparável' em todos os momentos, pois onde

Ela estiver, esteja certo de que Eu estarei lá também...

(aqui Ela abençoou as Medalhas e o povo. Quando Nossa Senhora foi dar a Benção sobre

as Medalhas da Paz, Ela levantou a Sua Mão direita ao alto, então Sua Mão inflamou-se,

tornou-se incandescente e dela emanava, irradiava uma Luz brilhantíssima como o Sol.

Então Ela traçou um Sinal da Cruz que ficou luminoso, e que Ela ia desenhando com a

própria Mão. Quando o Sinal da Cruz estava completamente formado, então Ele girou

sobre o seu eixo lateral, como que `tombando' para a frente, ficando na posição horizontal

sobre as Medalhas que estavam colocadas ao chão, à frente de Nossa Senhora.

Então, aquela Cruz de Luz se desfez em inúmeras partículas de Luz que, descendo, foram
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pousar sobre as Medalhas, abençoando-as.

Nunca eu tinha visto Nossa Senhora abençoar com a Sua Mão ficando assim, como um sol

incandescente de Luz, e isto muito me impressionou.

Depois da Benção, antes de partir, voltou Seu olhar novamente para as Medalhas que

estavam no chão, à Sua frente, e com `ternura indizível' disse:)

(Nossa Senhora) "- Você não pode imaginar o quanto Me torna `feliz', com a cunhagem

dessas Medalhas!..."

(Marcos) Depois, elevando-Se, partiu para o Céu...

Jacareí, 05 de fevereiro de 2000 – Mensagem de Maria Santíssima

Capela das Aparições - às 22:30hs -

Mensagem de Nossa Senhora sobre a "Santa Medalha da PAZ", ao abençoá-Las

(Nossa Senhora) "- Desejo que vocês, no dia de amanhã, ofereçam algum sacrifício pelas

almas que virão no Cenáculo do `dia sete'... Serão muitas almas que precisam de

conversão, e somente as suas orações e os seus sacrifícios podem conseguir esta Graça

para elas... Amanhã, que cada um renuncie a qualquer coisa de que gosta muito, para

oferecer pela conversão destas almas..."

(Marcos) "- Eu queria pedir para a Senhora abençoar essas Medalhas que estão aqui.

Espero que a Senhora goste Delas..."

(Nossa Senhora) "- Sim, gostei muito!... A Medalha da Paz é a Grande Graça do Meu

Coração Imaculado para o mundo atual...

A Medalha da Paz será a causa da salvação de muitas almas, porque ao receberem-Na,

imediatamente serão `tocadas' e se tornarão fiéis ao Senhor... A Medalha da Paz será um

Sinal de terror para satanás, e de Glória para DEUS... A Medalha da Paz decidirá a

salvação eterna de muitas almas... Que não fique uma alma no planeta todo, sem receber a

Medalha da Paz... Mande cunhar, Meu filho, muito mais Medalhas... esta é a sua Missão

até a sua morte: - Fazer-Me conhecida e amada, por meio da Medalha da Paz... Eis o

Grande Remédio que dou para a salvação do mundo, da Igreja e das famílias: - o uso da
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Minha Medalha da Paz..."

(Marcos) “Nossa Senhora traçou o Sinal da Cruz sobre as Medalhas, e ele se desfez em

inúmeras `partículas de Luz' sobre as Medalhas. Depois perguntei:

"- A Senhora deseja algo de especial para o Cenáculo de Segunda-feira?

(Nossa Senhora) "- Quero que você fale muito sobre a Medalha da Paz, leia muitas

Mensagens que dei no decorrer desses nove anos, fale dos pecados que ofendem muito a

DEUS e de Sua Misericórdia; fale, sobretudo, que o `tempo da conversão' acaba e já é

chegada a `Hora da Justiça', do `acerto de contas' de cada um com a Justiça DIVINA..."

(Marcos) "- Sim, será feito tudo como a Senhora deseja... A Senhora deseja alguma coisa

de mim?"

(Nossa Senhora) "- Quero que você vá amanhã ao Santuário, beba da Fonte, e reze uma

Ave-Maria e um Pai-Nosso enquanto bebe, e ofereça pela conversão dos pecadores..."

(Marcos) "- Só isso?"

(Nossa Senhora) "- Só isso, mas... você deverá rezar com muito AMOR, com todo o

AMOR da sua alma... A medida do seu AMOR naquele momento, será a medida das

Graças que descerão para os pecadores..."

(Marcos) "- Está certo, entendi. E no Sábado que vem, quando São José e Jesus vierem

com a Senhora, aonde a Senhora quer que os espere? Aqui, ou no Monte, ou lá no

Santuário?"

(Nossa Senhora) "- Eu quero que você Me espere lá no Santuário, no Lugar da Fonte..."

(Marcos) "- Por quê?"

(Nossa Senhora) "- Jesus, São José e Eu vamos abençoar mais uma vez a `Água da

Fonte'..."

(Marcos) "- A que horas?"

(Nossa Senhora) "- Às sete e meia. Às dez e meia voltarei a aparecer, mas sozinha, aqui

na Capela..."

(Marcos) "- A Senhora deseja mais alguma coisa de mim?"

(Nossa Senhora) "- Não... não quero mais nada. Vem receber a sua Benção..."

(Marcos) Olhei para Nossa Senhora, ela impôs Suas Mãos sobre mim, rezou de Olhos

fechados em silêncio, e de Suas Mãos caíram `aquelas pedrinhas brilhantes'; então agradeci

a Nossa Senhora...
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Ela juntou as Mãos no alto do Peito, olhou para as pessoas presentes, olhou para o Céu, e

foi-Se elevando serenamente...

Jacareí, 07 de fevereiro de 2000 - NONO ANIVERSÁRIO DAS APARIÇÕES

Mensagem de Maria Santíssima

"- Meus filhos...(pausa) Eu Sou a Rainha e Mensageira da Paz! Do Céu vim, e desde 1991

apareço nesta cidade de Jacareí, para dar-lhes as Mensagens de Paz(pausa) que o Senhor

Me concede... Nove anos se passaram... Quantas graças!... Quantas conversões!... O Meu

Coração Imaculado Se alegra, por ver aqui muitos filhos, que as Minhas Mensagens

arrancaram do poder do demônio, dos vícios e dos pecados, e que agora estão aqui, a

glorificar o Meu Filho Jesus e o Meu Coração, com suas vidas cheias de oração,

penitência, e sacrifício...(pausa) O Meu Coração Se alegra, por ver tantas crianças(pausa)

que responderam ao Meu `chamado'...(pausa) O Meu Coração Se alegra, ao ver tantos

jovens, que renunciando aos prazeres deste mundo, à pornografia, à impureza, à

prostituição, às drogas e à moda cada vez mais indecente e provocante, se decidiram a

caminhar Comigo(pausa) na estrada da oração, da pureza, e da santidade...(pausa) O Meu

Coração Se alegra, por ver aqui tantos casais e tantas famílias, que renunciaram aos

programas imorais de televisão; que renunciaram aos seus prazeres; que renunciaram ao

luxo, ao poder e ao apego ao dinheiro, para viverem uma vida de oração, de simplicidade,

e de anúncio das Minhas Mensagens e das Mensagens do Meu Filho Jesus...(pausa) O Meu

Coração Se alegra, ao ver quantos religiosos e quantos Sacerdotes, que voltaram a ser

fervorosos, depois que leram as Minhas Mensagens (pausa) daqui de Jacareí...(pausa) O

Meu Coração Se alegra, ao ver quantos e quantos dos Meus pobres filhos, que estavam

caídos no ateísmo, no materialismo e no hedonismo! que se converteram, se libertaram, e

mudaram de vida... com as Minhas Mensagens... (pausa) O Meu Coração Se alegra, ao ver

que muitos se decidiram totalmente pela santidade... O Meu Coração Se alegra, porque

aqui neste Local... Sou amada, venerada, invocada e ouvida por tantos dos Meus filhos,

que aqui vêm, com a verdadeira Fé e a Verdadeira Devoção por Mim, em seus

corações...(pausa) O Meu Coração Imaculado Se alegra, porque desde que apareci aqui, no

longínquo 7 de fevereiro de 1991, o Santo Terço, o Santo Rosário, é rezado aqui todos os

dias!! infalivelmente, primeiro, por este Meu filho Marcos, a quem tanto AMO, e a quem

tanto dei das Minhas Graças, e das Minhas Misericórdias... depois, pelos Meus filhos fiéis,
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que ouvindo o Meu `chamado', vieram, do norte e do sul, do leste e do oeste, desta terra

por Mim tão amada... O Meu Coração Se alegra, porque aqui se faz penitência, porque

aqui se busca verdadeiramente a intimidade Comigo, e sobretudo!! a imitação das Minhas

Virtudes... O Meu Coração Se alegra, por vê-los tão numerosos hoje, no dia da Minha

Festa...(pausa) Acolho as flores que vocês depositaram no Meu Altar, bem como os

familiares que vocês Me consagraram em cada flor... Eu tomarei(pausa) a peito, a salvação

dos seus familiares, por meio deste gesto da entrega destas flores... Confiem em Mim!! não

falharei com vocês... Eu prometi e cumprirei... Salvarei vocês!! e suas famílias...

Continuem a rezar o Rosário todos os dias.... Continuem a viver todas as Mensagens que

lhes dei durante estes nove anos... Renunciem a satanás!! Fujam do pecado!! Renunciem

ao pecado...(pausa) Eu os abençôo em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. "

Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo

"- Geração!(pausa) Povo Meu!(pausa) EU AMO-vos!... Em Verdade vos digo: - Aquele

que tiver a Medalha da Paz, a Santa Medalha da Minha Mãe!... não perecerá... Não

permitirei(pausa) que se perca!! a alma que usar com devoção, a Santa Medalha da Paz da

Minha Mãe... Esta Medalha(pausa) saiu das entranhas da Minha Misericórdia... Esta

Medalha(pausa) nasceu das profundezas do Meu Misericordiosíssimo Coração... EU disse

à Minha MÃE: - Ó Minha MÃE Amada, vai... mostra-TE ao `pequeno' Marcos, manda

que ele cunhe uma Medalha com o TEU Santo `Modelo', e diz que todos os que A usarem,

receberão(pausa) a Graça de serem livres de muitos perigos e pecados,(pausa) de

receberem a Paz!! e de alcançarem Misericórdia do Meu Coração ... e a Minha MÃE, toda

cheia de AMOR e fidelidade a MIM, veio, apareceu a este NOSSO `pequeno filho', e a ele

SE mostrou na forma que se vê, na Santa Medalha da Paz... Geração!!! não entendeste

ainda, que A Medalha da Paz é o Dom que dou para salvar-te, das armadilhas sutis do Meu

`eterno inimigo'?... Geração!!! não percebes que A Medalha da Paz(pausa) é como que o

`pára-raios' da Ira DIVINA, do Meu Eterno Pai?... Geração!!! não percebeste ainda, que A

Santa Medalha da Paz da Minha MÃE(pausa) é o `Escudo' que EU dou, para que te

defendas dos ataques e embustes do Meu inimigo?... Esta Medalha(pausa) é terror para os

demônios, porque na Mão direita da Minha MÃE, estou EU, Jesus-Hóstia DIVINA, o

Santíssimo Sacramento!! e onde EU estou com a Minha MÃE, a cabeça da serpente é
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esmagada, e os demônios fogem... Enquanto a humanidade não receber este Dom dos

NOSSOS DOIS Corações: - A Santa Medalha da Paz!(pausa) não terá Paz... Que não fique

nenhum ser humano na face da Terra!! sem receber e usar a Medalha da Paz... EU... desejo

que Ela seja conhecida por todos os Continentes da Terra, para que o mundo todo conheça,

que o Meu Coração nunca SE dilatou tanto!! quanto aqui nesta cidade... Para que o mundo

conheça que a Minha Misericórdia transbordou de forma nunca vista, como aqui, em

Jacareí... Para que o mundo inteiro conheça, que `este lugar' foi eleito por MIM e pela

Minha Santa MÃE, bem como pelo Eterno Pai, e o Meu Espírito Santo, desde toda a

`eternidade'... Aqui! será o Altar do Mundo... Todas as Nações virão aqui(pausa) para

adorar a DEUS!! para bendizer o NOME da Minha Santa MÃE!! e para beber da Fonte de

NOSSAS Graças... Por mais que satanás tente!! e se oponha, seus dias já estão contados, e

tudo o que ele fizer contra NOSSAS Aparições aqui, só servirá para aumentar (pausa) o

seu suplício eterno... e tudo o que os partidários de satã(pausa) tramarem contra NOSSAS

Aparições aqui!! só servirá para aumentar ainda mais, o `fogo' que os devorará no

inferno... O Meu NOME é Santo!!!... e não permitirei! que ELE seja zombado, por homens

vis! e infames... O NOME da Minha MÃE é Santo!! e Imaculado, e não permitirei(pausa)

que seja calcado por pés imundos, por homens indignos!!! de mesmo ter nascido... Ai

daqueles que se puserem a perseguir a Minha Voz, e a Voz da Minha MÃE... Ai

daqueles(pausa) que se tornarem inimigos da Minha MÃE... Seus gritos se levantarão do

fogo do inferno, sem haver jamais! quem os console, pelos séculos dos séculos...(pausa)

Eis aqui um dos jovens! profetizados pelo Meu Profeta Joel, um daqueles jovens! que teria

visões... Neste tempo do Meu Espírito Santo, eis aqui o Meu eleito! sobre quem os Meus

Olhos, e os Olhos da Minha MÃE!! pousaram com agrado... SOU EU!! que dirijo `este

Lugar'... SOU EU!! que dirijo este jovem... é a Minha MÃE!! que o protege, que o

acompanha, e que vela por ele(pausa) mesmo enquanto ele dorme... São os NOSSOS

DOIS Sagrados Corações!! que vos chamaram aqui, que vos AMARAM, antes que vós

NOS amásseis... São os NOSSOS DOIS Corações que vos tiraram das trevas!! e vos

fizeram provar da LUZ... São os NOSSOS DOIS Corações!! que derramaram

bálsamo(pausa) sobre os vossos olhos, cegos e fechados, e os fizeram abrir-se para a LUZ

da Salvação... Ó Geração! NÓS vos AMAMOS... Geração, participa da NOSSA Alegria!!

no dia de hoje... Alguns que aqui vieram nos anos passados, e já morreram, já estão no

Céu... graças, às Mensagens da Minha MÃE!! e às Minhas Mensagens, em Jacareí...
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Muitos outros chegarão ao Céu, se perseverarem e continuarem neste caminho, contra

tudo, e todos... E neste instante, NÓS vos damos a `Benção Especial', aquela que

permanecerá convosco, até o fim de vossas vidas... EU e a Minha MÃE vos abençoamos,

em Nome do Pai... do Filho... e do Espírito Santo... Ide em Paz... que os Meus Anjos vos

acompanhem, e que vós sejais fiéis! ao Meu AMOR..."

(Comentários do Vidente Marcos Tadeu, após a Aparição): Jesus veio todo de dourado

e Nossa Senhora também. A diferença de hoje é que Nossa Senhora tinha muitas estrelas

prateadas no Manto dEla e no Vestido, e Jesus também, tinha muitas estrelas prateadas que

brilhavam muito, ao longo da túnica toda.

Eu perguntei a ELES o significado das estrelas, e ELES me responderam que são almas, as

almas que depois que conheceram as Mensagens dos DOIS Corações aqui em Jacareí, se

converteram totalmente, mudaram de vida e agora vivem uma vida de oração, sacrifício e

penitência, na direção da santidade.

Eram muitas estrelas, tanto que eu nem podia contá-las todas... por aí eu entendi que

existem muitas pessoas que estão se santificando depois que vieram aqui.

Depois da Mensagem de Nossa Senhora , eu perguntei a Jesus o que ELE queria de mim, e

ELE disse que queria que eu propagasse a Medalha da Paz o mais que eu pudesse, até os

confins do mundo, para todos os países da Terra. Então eu LHE pedi `forças' para realizar

isto, e ELE me disse que a minha `força' é Nossa Senhora, é a MÃE DELE, e ELA está

comigo a todo o dia e à toda a hora, e que eu poderia pedir a ELA todas as vezes que

quisesse, que ELA me ajudasse na divulgação e propagação da Medalha.

Depois da Mensagem de Jesus, uma `multidão' de Anjos muito grande apareceu aqui em

volta da Árvore toda, em volta de Nossa Senhora e de Jesus, Anjos de todos os tamanhos,

jovens, crianças, adolescentes, e Eles cantavam hinos maravilhosos e foi assim, neste

`coro' Angelical que os DOIS Sagrados Corações subiram ao Céu...

No instante da Benção Especial, Jesus e Nossa Senhora fizeram um grande Sinal da Cruz

que se transformou depois num grande Coração Vermelho, e então os DOIS Sagrados

Corações abriram os Braços, e aquele Grande Coração como que `explodiu' numa Grande

LUZ,, em grandes `Fachos de LUZ', que foram descendo na direção de todas as pessoas
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que aqui estavam presentes... e esta Benção Especial que foi dada por Nossa Senhora,

permanecerá conosco até o fim da nossa vida.

Depois eu levantei a Nossa Senhora e a Jesus um Terço em forma de anel, para ser

abençoado; ELES abençoaram, e de novo me afirmaram que no Sábado que vem, dia 12 de

fevereiro, que é o dia do meu aniversário, em que eu vou fazer 23 anos, Jesus, Nossa

Senhora e São José me aparecerão ali embaixo, na Fonte de Nossa Senhora, pontualmente

às sete e meia da noite.

ELES já me haviam anunciado isto desde o dia 25 de dezembro, na `Vigília de Natal'.

Nossa Senhora reafirmou esta semana, na Capela, em casa, e agora ELA e Jesus me

confirmaram de novo que no Sábado que vem, a Sagrada Família vai me aparecer aqui, na

Fonte de Nossa Senhora, pontualmente às sete e meia da noite.

E enquanto isso, ELES sorriram o tempo todo durante a Mensagem, tanto Nossa Senhora,

como Jesus; Jesus só ficou um pouco mais `sério' quando ELE dizia ... "- Geração! ainda

não entendeste que a Santa Medalha da Paz é o Remédio que EU vos dou...", mas em

nenhum momento ELES demonstraram hoje nem `tristeza' nem `dor', pelo contrário, ELES

irradiavam uma grande `alegria' e uma grande Paz...


