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Seja um apóstolo! Tire cópias e divulgue! Nossa Senhora te abençoará!

 

 

Durante três anos, de 1º de novembro de 1937 a 

Senhora apareceu a quatro meninas na cidade alemã de Heede, perto da fronteira 

com a Holanda, na diocese de Osnabrück. As videntes são Grete Ganseforth, Anni 

Schulte, Maria Ganseforth e Susanne Bruns.

Nossa Senhora 
Segunda Guerra Mundial, em pleno regime nazista. As aparições acontecem 
principalmente na igreja da cidade, dentro do cemitério. A Virgem aparece como 
uma jovem bonita, com uma coroa dourada na cabeça, v
branco. Nos seus braços ela tem o Menino Jesus, que com a mão direita segura 
uma esfera dourada na qual uma cruz é erguida. A Dama está a cerca de um metro 
do solo, entre seus pés e o chão há uma nuvem.

A mensagem de Heede é uma nova
aviso ao mundo. A Senhora mostra-se repetidamente em lágrimas e, como em outras aparições dela, faz um 
apelo urgente à penitência e à oração. A 
pede que seja invocada com os títulos de "Rainha do Universo" e "Rainha das almas".

Cinco anos após o fim das aparições de Nossa Senhora, em 1945, as visitas celestiais recomeçam, mas desta vez é 
o próprio Jesus que se manifesta. Ele vem para incitar a human
Mãe; em sua mensagem ele fala de "um pequeno julgamento" e anuncia (como Nossa Senhora havia feito alguns 
anos antes) uma "vinda", vinda para estabelecer Seu Reino na terra, um Reino de paz.
 

A MENSAGEM DE JESUS (1945) 

"A humanidade não ouviu a minha Santa Mãe, que apareceu em Fátima para pedir penitência. Agora eu mesmo 
venho nesta última hora para avisar o mundo.
Os tempos são sérios. Os homens não fazem penitência por seus pecados. Sincer
orem, orem muito, para que a ira de Deus desapareça.

Recitem com frequência o Santo Rosário, aquela oração que pode tanto diante de Deus.
Menos entretenimentos e passatempos. 

Estou muito perto; a terra vai tremer ... Vai se
estou com você ... Aqueles que esperam por mim têm Minha ajuda, Minha graça e Meu amor. Para aqueles que 
não estão em estado de graça, será assustador. Os anjos da justiça já estão espalhados pel
almas me reconhecerão pelo seu Deus há cinco minutos para 12. Eu venho, estou nos portões. A humanidade vai 
reclamar ... 

Os homens não escutam a minha voz; fecham os ouvidos, resistem à graça e rejeitam a Minha misericórdia, o 
Meu amor e os Meus méritos. O mundo é pior do que nos tempos do dilúvio; agoniza no atoleiro da culpa; ódio e 
ganância enchem os corações dos homens. Tudo isso é obra de Satanás. O mundo está na escuridão densa.
Esta geração merece ser destruída, mas somente por cau

Minhas filhas, eu virei em breve, muito em breve.

 

TRECHO DA MENSAGEM DE NOSSA SENHORA COMUNICADA AO VIDENTE MARCOS TADEU 
NAS APARIÇÕES DE JACAREÍ – SP – 

"Queridos filhos, mais uma vez venho pedir que a mensagem que dei em Heede seja divulgada ao mundo inteiro.
Por causa do desinteresse espiritual e das vidas cheias de prazeres das pessoas
foram desprezadas, escondidas e lançadas no esquecimento e co
aconteceram, sobretudo, a Segunda Guerra Mundial e todas as outras guerras.
Se a minha mensagem de Heede não for dada a conhecer ao mundo, serei obrigada a deixar cair o braço do meu 
Filho com um castigo formidável sobre todas as nações.
É necessário que o povo do mundo conheça as minhas mensagens e que modifique as suas vidas, caso contrário o 
fogo do céu que anunciei em Akita cairá sobre o mundo inteiro.

Aparições de Nossa Senhora em Heede 
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Nossa Senhora te abençoará! 

Durante três anos, de 1º de novembro de 1937 a 3 de novembro de 1940, Nossa 

Senhora apareceu a quatro meninas na cidade alemã de Heede, perto da fronteira 

com a Holanda, na diocese de Osnabrück. As videntes são Grete Ganseforth, Anni 

Schulte, Maria Ganseforth e Susanne Bruns. 

Nossa Senhora  se manifesta em uma série de mais de cem aparições na véspera da 
Segunda Guerra Mundial, em pleno regime nazista. As aparições acontecem 
principalmente na igreja da cidade, dentro do cemitério. A Virgem aparece como 
uma jovem bonita, com uma coroa dourada na cabeça, vestida simplesmente de 
branco. Nos seus braços ela tem o Menino Jesus, que com a mão direita segura 
uma esfera dourada na qual uma cruz é erguida. A Dama está a cerca de um metro 
do solo, entre seus pés e o chão há uma nuvem. 

A mensagem de Heede é uma nova e sincera exortação à conversão e um grave 
se repetidamente em lágrimas e, como em outras aparições dela, faz um 

A Senhora se define como "Mediadora Poderosa da Graça". El
e que seja invocada com os títulos de "Rainha do Universo" e "Rainha das almas".  

Cinco anos após o fim das aparições de Nossa Senhora, em 1945, as visitas celestiais recomeçam, mas desta vez é 
o próprio Jesus que se manifesta. Ele vem para incitar a humanidade a aceitar as mensagens de Sua Santíssima 
Mãe; em sua mensagem ele fala de "um pequeno julgamento" e anuncia (como Nossa Senhora havia feito alguns 
anos antes) uma "vinda", vinda para estabelecer Seu Reino na terra, um Reino de paz. 

"A humanidade não ouviu a minha Santa Mãe, que apareceu em Fátima para pedir penitência. Agora eu mesmo 
venho nesta última hora para avisar o mundo.  
Os tempos são sérios. Os homens não fazem penitência por seus pecados. Sinceramente, distanciem
orem, orem muito, para que a ira de Deus desapareça. 

Recitem com frequência o Santo Rosário, aquela oração que pode tanto diante de Deus.  

Estou muito perto; a terra vai tremer ... Vai ser terrível. Um pequeno julgamento. Mas você não tem medo, eu 
estou com você ... Aqueles que esperam por mim têm Minha ajuda, Minha graça e Meu amor. Para aqueles que 
não estão em estado de graça, será assustador. Os anjos da justiça já estão espalhados pel

á cinco minutos para 12. Eu venho, estou nos portões. A humanidade vai 

Os homens não escutam a minha voz; fecham os ouvidos, resistem à graça e rejeitam a Minha misericórdia, o 
os Meus méritos. O mundo é pior do que nos tempos do dilúvio; agoniza no atoleiro da culpa; ódio e 

ganância enchem os corações dos homens. Tudo isso é obra de Satanás. O mundo está na escuridão densa.
Esta geração merece ser destruída, mas somente por causa DO JUSTO eu deixarei minha misericórdia triunfar.

Minhas filhas, eu virei em breve, muito em breve.” 

MENSAGEM DE NOSSA SENHORA COMUNICADA AO VIDENTE MARCOS TADEU 
 BRASIL DO DIA 31/07/2019 

uma vez venho pedir que a mensagem que dei em Heede seja divulgada ao mundo inteiro.
Por causa do desinteresse espiritual e das vidas cheias de prazeres das pessoas, as minhas mensagens de Heede 
foram desprezadas, escondidas e lançadas no esquecimento e como consequência disso

a Segunda Guerra Mundial e todas as outras guerras.   
Se a minha mensagem de Heede não for dada a conhecer ao mundo, serei obrigada a deixar cair o braço do meu 

sobre todas as nações.  
É necessário que o povo do mundo conheça as minhas mensagens e que modifique as suas vidas, caso contrário o 

Akita cairá sobre o mundo inteiro.” 

 

Aparições de Nossa Senhora em Heede –Alemanha
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de novembro de 1940, Nossa 

Senhora apareceu a quatro meninas na cidade alemã de Heede, perto da fronteira 

com a Holanda, na diocese de Osnabrück. As videntes são Grete Ganseforth, Anni 

em uma série de mais de cem aparições na véspera da 
Segunda Guerra Mundial, em pleno regime nazista. As aparições acontecem 
principalmente na igreja da cidade, dentro do cemitério. A Virgem aparece como 

estida simplesmente de 
branco. Nos seus braços ela tem o Menino Jesus, que com a mão direita segura 
uma esfera dourada na qual uma cruz é erguida. A Dama está a cerca de um metro 

e sincera exortação à conversão e um grave 
se repetidamente em lágrimas e, como em outras aparições dela, faz um 

se define como "Mediadora Poderosa da Graça". Ela também 

Cinco anos após o fim das aparições de Nossa Senhora, em 1945, as visitas celestiais recomeçam, mas desta vez é 
idade a aceitar as mensagens de Sua Santíssima 

Mãe; em sua mensagem ele fala de "um pequeno julgamento" e anuncia (como Nossa Senhora havia feito alguns 
  

"A humanidade não ouviu a minha Santa Mãe, que apareceu em Fátima para pedir penitência. Agora eu mesmo 

amente, distanciem-se do mal e 

  

r terrível. Um pequeno julgamento. Mas você não tem medo, eu 
estou com você ... Aqueles que esperam por mim têm Minha ajuda, Minha graça e Meu amor. Para aqueles que 
não estão em estado de graça, será assustador. Os anjos da justiça já estão espalhados pelo mundo. Todas as 

á cinco minutos para 12. Eu venho, estou nos portões. A humanidade vai 

Os homens não escutam a minha voz; fecham os ouvidos, resistem à graça e rejeitam a Minha misericórdia, o 
os Meus méritos. O mundo é pior do que nos tempos do dilúvio; agoniza no atoleiro da culpa; ódio e 

ganância enchem os corações dos homens. Tudo isso é obra de Satanás. O mundo está na escuridão densa.  
sa DO JUSTO eu deixarei minha misericórdia triunfar. 

MENSAGEM DE NOSSA SENHORA COMUNICADA AO VIDENTE MARCOS TADEU 

uma vez venho pedir que a mensagem que dei em Heede seja divulgada ao mundo inteiro. 
as minhas mensagens de Heede 

mo consequência disso, tantos castigos 

Se a minha mensagem de Heede não for dada a conhecer ao mundo, serei obrigada a deixar cair o braço do meu 

É necessário que o povo do mundo conheça as minhas mensagens e que modifique as suas vidas, caso contrário o 

Alemanha 


