
Jesus Cristo veio para nos libertar da 
nossa escravidão do pecado, para nos 
mostrar como viver, para aliviar/iluminar 
as nossas cruzes e para nos abrir as portas 
do céu. Jesus Cristo torna tudo possível. 
Ele está pacientemente à espera que tu o 
procures.

Quem é Deus?
Deus Pai comunicou esta mensagem 

a Fernanda de 
Sequeira em 2017: 
Eu, Deus vosso Pai, 
o meu Filho, Jesus 
de Nazareth e o 
Espírito Santo, o 
Paráclito: somos 
chamados o Deus 

Trino, a Santíssima Trindade. Somos Três 
-Pessoas-em-Uma inseparáveis, indivisas. 
Eu, vosso Deus Pai, criei-vos a todos com 
tanto amor. Amo-vos, a cada um de vós, 
igualmente à minha própria imagem. 
O meu Filho Jesus Cristo é o vosso 
Salvador, o Redentor de todos os vossos 
pecados. O seu amor é incondicional 
por cada um de vós O Espírito Santo, o 
Paráclito, é o vosso sopro de vida. Desde 
que fostes concebidos, ele vive em vós, 
em cada instante da vossa vida. Sem o 
Espírito Santo não há vida. O Espírito 
Santo é a vossa orientação nas vossas 
encruzilhadas, o vosso mestre juntamente 
com Maria Mãe. Mas vós, meu povo, 
vós esqueceis-vos de pedir ao Espírito 
Santo que vos ajude, que vos mostre com 
clareza onde está a escuridão, o que está 
sendo escondido no escuro para o trazer 
à luz. Não receeis pedir-nos, à Santíssima 
Trindade, ajuda, orientação. Quando 
parece que o barco está a afundar-se, o 
meu Filho Jesus lá está para vos salvar, 
para vos trazer para terra em segurança. 
Ele é o comandante do vosso barco. Se o 
chamardes (a nós), nunca vos deixaremos 

naufragar nos mares profundos. O meu 
Filho Jesus é a vossa âncora sempre.

O Que é o Amor?
Deus é caridade, a fonte do amor. O 
amor é bondoso, amável, não egoísta, 
puro, clemente, generoso, paciente, fiel, 
compassivo, misericordioso, confiante, 
tolerante, calmo, procura a paz, lento 
a irar-se, alegre, verdadeiro, caridoso, 
incondicional, capaz de sacrifício e humilde.

Porquê a Igreja Católica?
A Igreja Católica é a verdadeira Igreja  
de Deus, fundada por Jesus Cristo, não  
por homens, e tem  frutos que o 
provam. É a casa de milhares de santos 
canonizados de quem se pode seguir o 
exemplo. É também testemunha de mais 
milagres de que todos os outros grupos 
religiosos juntos.

Porquê os  
Sacramentos?
Os sacramentos são 
dons de Deus para 
purificar e fortalecer 
as nossas almas, para 
trazer o amor e a paz 
de Deus aos nossos 
corações e ajudar-nos  
a vencer o mal. 
Perguntem na vossa  
Igreja Católica mais próxima sobre aulas 
de catequese e recepção dos Sacramentos 
do Baptismo, Confissão, Comunhão e 
Confirmação, entre outros.

Porquê Rezar pelos mortos?
A maioria das pessoas morre em estado 
impuro. Pela graça de Deus, antes de 
entrarem no céu, as almas arrependidas 
passam pelos fogos do purgatório para 
limpar as manchas do pecado nas suas 
almas. As nossas orações suavizam o seu 
sofrimento e ajudam-nas a alcançar o céu 

mais rapidamente. Elas retribuirão este 
amor pedindo por vós até alcançardes  
o céu.

Porquê pedir ajuda 
aos anjos e santos 
do céu?
A vontade de Deus é 
feita na terra tal como no 
céu. No céu os anjos e os 
santos, como nós, fazem parte do Corpo 
de Cristo. Eles ficam até muito felizes por 
pedirem por nós, nos protegerem e nos 
auxiliarem a lutar contra os espíritos maus 
em nome de Jesus Cristo.

O que é afinal a vida?
A vida é uma lição, uma passagem,  
é aprender e crescer para a vida eterna. 
As nossas cruzes, iluminadas por Jesus, 
são uma purificação para a vida eterna. 
Ao arrepender-nos e ao vivermos como 
Deus nos pede, a nossa capacidade de 
amarmos Deus e ao nosso próximo com 
sacrifício aumenta, o que redunda numa 
recompensa maior na eternidade.

Como posso ser diferente?
Procura verdadeiramente amar a Deus e 
ao teu próximo, e então Deus habitará em 
ti, revelar-se-á a ti e mostrar-te-á como.

Como Posso ficar cheio da Paz  
e Tranquilidade de Deus?
1º passo: Observa os mandamentos  
de Deus
Jesus Cristo disse-nos que, se o amamos, 
devemos observar os seus mandamentos, 
então ele viverá em nós, responderá às 
nossas preces e revelar-se-á a nós. Isto 
trar-nos-á os dons do Espírito Santo de 
sabedoria, entendimento, fortaleza, 
conselho, ciência, piedade e temor de 
Deus, assim como os seus frutos de 
amor, alegria, paz, paciência, bondade, 
longanimidade, benignidade, mansidão, 

fidelidade, modéstia, continência e 
castidade. Quando desobedecemos 
aos mandamentos de Deus, recusamos 
o Espírito Santo em nós e permitimos 
que os espíritos maus nos oprimam, 
atormentem ou possuam, o que resulta 
no comportamento oposto: confusão, 
ignorância, timidez, negligência,  
blasfémia, implacabilidade, depressão, 
ansiedade, impaciência, malevolência, 
egoísmo, dureza, deslealdade, vaidade, 
luxúria e vícios.

2º passo: Lê a Bíblia e cumpre os 
ensinamentos de Jesus
A Bíblia é o único livro religioso 
que é profeticamente, espiritual e 
historicamente exacto. Como foi 
profetizado, os milagres e curas continuam 
ao santo nome de Jesus. Isto é a prova de 
que a Bíblia é a Palavra de Deus.

A Vulgata Latina de S. Jerónimo é a única 
tradução autêntica das Escrituras originais. 
É por isso que as Bíblias vernáculas 
traduzidas directamente da Vulgata 
Latina, como a Bíblia 
de Douay-Rheims, 
são altamente 
recomendáveis.

3ºpasso: Reza, reza o 
Rosário diariamente
A oração é uma 
parceria de amor 
com Deus. Deus dá 
ao mundo a sua força 
e graças por meio 
das nossas orações. Reza pela salvação 
da tua família, amigos, inimigos e aqueles 
por quem ninguém reza: isto torna o 
mundo num lugar melhor. A Igreja Católica 
tem uma rica variedade de orações 
divinamente inspiradas que podemos usar. 
A mais poderosa é o santo Rosário.  
O Rosário é uma prece poderosa através 
de Maria Mãe ao seu Filho Jesus para 



auxiliar a vencer o mal e revelar –te os 
mistérios de Cristo: é a arma dos nossos 
tempos.

4º passo: Confessa-te regular e 
contritamente
Os nossos pecados ferem Jesus, mancham 
as nossas almas e causam opressão 
demoníaca. O Sacramento da Confissão 
liberta-nos dessa escravidão, traz nova 
vida às nossas almas e permite-nos 
desenvolver a nossa própria fortaleza  
no amor de Deus.

5º passo: Recebe dignamente o Corpo  
e o Sangue de Cristo na Santa Missa
Jesus diz-nos que, se não comermos a  
sua carne e não bebermos o seu sangue, 
não teremos a vida em nós (João 6:53).  
Se recebermos Jesus dignamente na Santa 
Missa, pela Confissão regular, Jesus entra 
verdadeiramente em nós e podemos 
ser sua imagem tal como os seus santos 
foram através dos tempos. Contudo, se o 
recebermos indignamente, ofendemo-lo 
e comemos e bebemos a condenação de 
nós próprios (1 Coríntios 11:29). A Santa 
Missa é o sacrifício vivo de Jesus que 
perdura eternamente para nós, sem  
o qual muitos mais sobre a terra sofreriam  
e perder-se-iam eternamente.

6º passo: Jejua e pratica actos de 
Misericórdia
Qualquer sacrifício por amor de Deus e 
do nosso próximo aproxima-nos de Jesus. 
Jejuar é a chave para combater o inimigo, 
é alimento para as nossas almas e fortalece 
as nossas orações. Perdoar àqueles que 
nos ferem, amar com sacrifício e fazer bem 
aos outros santifica-nos e traz alívio ao 
coração dolorido de Jesus.

7º passo: Passa algum tempo em Adoração
Jesus pede-nos que passemos pelo 
menos uma hora por semana com ele em 
frente do Santíssimo Sacramento, do que 
resultarão muitas graças.

Tudo começa com uma Oração
Deus Pai comunicou a seguinte mensagem 
a Fernanda de Sequeira em 2016:
Minha filha Fernanda, esta é uma oração 
para ser recitada pelo fim dos tempos, 
o Castigo. O meu povo deve rezar esta 
oração continuamente.

Reza pelo Sagrado Coração do meu 
Filho Jesus e pelo Coração Imaculado 
de Maria Mãe. Reza ao meu Filho Jesus 
pela conversão dos pecadores, pelo Fim 
dos Tempos. A Segunda Vinda do meu 
Filho está próxima. Está próxima, minha 
Pétala, meu meigo cordeiro. O tempo 
está a esgotar-se. Sairás para o mundo 
para retransmitir esta mensagem Reza o 
seguinte...

Em nome do Pai [mão direita sobre a 
testa] e do Filho [mão direita no peito] e 
do Espírito Santo [mão direita no ombro 
esquerdo e depois no ombro direito]. 
Ámen.

Meu Deus, meu Senhor Jesus Cristo, 
meu Salvador, meu Deus o Pai de toda a 
criação, sois o meu Pai, o meu Criador. 
Meu Jesus Cristo, agradeço-vos por 
morreres e sofreres pela minha salvação. 
Meu Espírito Santo em mim, meu sopro de 
vida, dá-me a sabedoria e entendimento 
para compreender a vontade de Deus para 
me salvar. Minha Santíssima Trindade, os 
Três-em-Um inseparáveis: sois os mais 
fortes no céu e na terra.

Meu Senhor Jesus Cristo, sois o meu 
Rei. Arrependo-me dos meus pecados. 
Reconheço que sois o Filho de Deus. Jesus 
Cristo, salvai-me, perdoai-me. Arrependo-
me. Arrependo-me de todos os meus 
pecados. Peço desculpa pelas muitas 
vezes que vos desprezei e ignorei como 
meu Salvador. Quero ser salva por vós 
meu Deus, meu Rei, Jesus Cristo. Por favor 
perdoai-me. Amo-te meu Jesus. Ámen.

Pai Nosso que estais nos céus, santificado 
seja o vosso nome. Venha o vosso reino. 
Seja feita a vossa vontade assim na terra 
como no céu. O pão nosso de cada dia nos 
dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas 
assim como nós perdoamos a quem nos 
tem ofendido e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal. Ámen.

Avé Maria cheia de graça, o Senhor 
é convosco. Bendita sois vós entre as 
mulheres e bendito é o fruto do vosso 
ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, 
rogai por nós pecadores, agora e na hora 
da nossa morte. Ámen.

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito  
Santo, como era no princípio, agora e 
sempre Ámen.

Minha Santíssima Trindade, salvai a  
minha alma.

Salvé, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, 
doçura, esperança nossa, salvé! A Vós 
bradamos, os degredados filhos de Eva. 
A Vós suspiramos, gemendo e chorando 
neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada 
nossa, esses Vossos olhos misericordiosos 
a nós volvei. E, depois deste desterro, 
mostrai-nos Jesus, bendito fruto do Vosso 
ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce 
Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe 
de Deus, para que sejamos dignos das 
promessas de Cristo. Ámen.

Maria minha Mãe, roga por mim pela 
minha salvação, poupa-me da Geena  
pela tua intercessão junto ao teu Filho 
Jesus Cristo.

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Ámen.

Para mais informação
Visite www.alpha-omega.org.za  
para mais ensinamentos, mensagens  
e orações do nosso Deus Trino e de  
Maria Mãe Santissima.

God’s Way Till Eternity

“Eu sou o Alpha e o 
Omega, o princípio e  
o fim… Eu sou aquele  

que te cura” 

Vinde a  
Jesus Cristo


