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Introducció
Estimats germanes i germans,
De manera inesperada i amb senzillesa, la Mare de Déu m’ha demanat de
fer-me instrument d’un projecte seu per aquests temps. M’ha explicat que
te la intenció d’ajudar a tots els seus fills, especialment els que se senten
més petits, a caminar en aquests temps difícils. Per aquest motiu, com a
Mare de la humanitat, desitja adreçar unes paraules senzilles a tots, el dia
13 de cada mes. La Mare de Déu demana que aquests missatges breus
siguin llegits i difosos pel bé de moltes ànimes. Juntament amb tots
vosaltres que estimeu la Mare de Déu i desitgeu viure units al seu Cor
Immaculat, em poso humilment a disposició de la Mare de la humanitat.
Que el seu amor matern pugui arribar a tot home de bona voluntat.

Stefania Caterina
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13 de febrer de 2017 – Missatge de la Mare de la
humanitat a Stefania Caterina

Déu existeix
“Estimats fills meus,
Desitjo començar un camí amb vosaltres per guiar-vos en aquests temps
difícils. Vinc entre vosaltres com a Mare de la humanitat per elevar els
meus fills. Us portaré cap als misteris de Déu amb paraules senzilles, per
ajudar-vos a comprendre el que Déu fa en la creació, en cadascú de
vosaltres i al voltant vostre.
La primera cosa que vull dir-vos és que DÉU EXISTEIX. És real i podeu
sentir-lo viu dintre vostre si el busqueu. Déu existeix per tothom però
especialment per aquells que el busquen. Us demano de buscar Déu amb
senzillesa, de sentir-lo viu en vosaltres i al costat vostre. Aleshores Ell us
guiarà. Us agafarà de la mà i guiarà la vostra vida si el deixeu fer. També jo
sóc viva entre vosaltres; no sóc una estàtua sinó una persona viva i vull
parlar-vos per ajudar-vos a trobar Déu viu.
Us demano de començar a reflexionar sobre això i a creure seriosament
que Déu existeix, és viu i actua incessantment per cadascú de vosaltres,
que és present en cada circumstància de la vostra vida i que si el busqueu
amb fe, Ell respon.
Reflexioneu i més endavant seguirem.
Prego per vosaltres i us beneeixo en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit
Sant.”
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13 de març de 2017 – Missatge de la Mare de la
humanitat a Stefania Caterina

Déu escolta i comprèn
“Estimats fills meus,
Avui desitjo dir-vos que DÉU ESCOLTA I COMPRÈN. Escolta les vostres
pregàries i compren les vostres necessitats. Vosaltres, però, heu
d’aprendre a pregar bé. Us explico com pregar: presenteu a Déu els
problemes i les necessitats que us preocupen i deixeu-les-hi a Ell; deixeu
també als seus peus els vostres pecats i els pecats dels altres. Demaneu
ajuda a Déu però no li imposeu les vostres solucions. Déu té les seves
solucions que sempre són millors que les vostres.
A cada prova, demaneu a Déu, en primer lloc, que us faci comprendre allò
que heu de corregir en vosaltres; sempre hi ha alguna cosa per corregir.
Després deixeu-ho tot a les seves mans, deixeu que les coses segueixin el
seu curs sense amoïnar-vos més. Així entrareu en la pau de Déu i veureu
les coses sota una llum nova. L’Esperit Sant us inspirarà nous propòsits i
noves idees; les solucions es mostraran davant dels vostres ulls sense
dificultat i sense neguit.
Estigueu segurs que Déu escolta les pregàries de qui té fe. Quan demaneu
amb fe l’ajuda de Déu, Ell comença a ajudar-vos des del mateix instant
que us adreceu a Ell. Cregueu en això que us dic i les vostres pregàries
pujaran al cel i obriran el Cor del meu Fill. Ell demanarà al Pare el que és
just per a vosaltres i el Pare us ho donarà en el poder de l’Esperit Sant.
Prego per vosaltres i us beneeixo en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit
Sant.”
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13 d’abril de 2017 – Missatge de la Mare de la
humanitat a Stefania Caterina

Déu estima i perdona
“Estimats fills meus,
Avui desitjo dir-vos que DÉU ESTIMA I PERDONA. Us estima tal com sou,
com un pare estima el seu fill encara que sigui fràgil o ingrat. Déu us
estima pel que sou, no pel que teniu ni tampoc pel que feu. Agraeix tot el
que feu per Ell i les vostres bones obres però us estima també quan sou
incapaços d’actuar, us abraça en tota la vostra feblesa i us sosté amb el seu
amor. Pocs de vosaltres comprenen el seu amor, no obstant, Ell continua
estimant-vos, sempre i malgrat tot, en aquesta vida i més enllà d’aquesta
vida. Ell us és Pare per l’eternitat. Us busca sempre per estar amb vosaltres
en cada solitud vostra.
Us demano de començar a creure seriosament en l’amor de Déu per
vosaltres i deixar-vos estimar per Ell. Fills, perquè us és tan difícil deixarvos estimar per Déu? Perquè teniu tanta por d’obrir-vos a Ell i de donar-li
la vida? Us convido a posar la vostra existència a les seves mans amb
plena confiança, deixant que sigui el Senyor qui guiï els vostres passos.
Així veureu florir la vostra vida i ja res més us farà por, ni la mort.
S’acosta la Pasqua i recordareu la mort i la resurrecció del meu Fill Jesús.
Fills meus, no permeteu que les solemnitats pasquals es redueixin a les
festes i al brogit del món. Esforceu-vos a comprendre el que Jesús ha fet
per vosaltres. Demaneu a Déu la llum per experimentar el poder del seu
perdó. Sí, fills, Jesús ha mort i ressuscitat per obtenir-vos el perdó dels
vostres pecats. Us suggereixo de mirar amb sinceritat les situacions de
pecat en les que us heu trobat o en les que us trobeu, i de reflexionar
sobre com Jesús ha mort per donar-vos la possibilitat de sortir-ne una
vegada per totes. Doneu-li gràcies per això i gireu la vostra mirada cap a
Ell.
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El pecat existeix, fills, no és un concepte abstracte sinó una crua realitat
que us pren la vida i la felicitat. L’autor del pecat és Satanàs, aquell que
odia els fills de Déu. Jesús, morint i ressuscitant, l’ha vençut. Si vosaltres
doneu la vostra vida al meu Fill, la seva victòria sobre el mal serà la vostra
victòria, perquè sereu una sola cosa amb Jesús. Déu us perdona sempre si
desitgeu el seu perdó, però vosaltres heu d’esforçar-vos a corregir la
vostra vida, perquè el perdó de Déu no quedi com un fet isolat sinó que us
porti a la transformació interior. Busqueu de comprendre-ho i pregueu per
rebre la llum. La vida sobre la Terra és un llarg pelegrinatge cap a
l’eternitat; escolliu Déu com a company de viatge i el camí ja no serà mai
més tant feixuc. Busqueu de ser feliços.
Prego per vosaltres i us beneeixo en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit
Sant.”
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13 de maig de 2017 – Missatge de la Mare de la
humanitat a Stefania Caterina

Déu consola i guareix
“Estimats fills meus,
Avui vull dir-vos que DÉU CONSOLA I GUAREIX. Us consola en les vostres
tribulacions i coneix cada un dels vostres dolors. Ell sap com esteu fets, us
coneix més del que us podeu conèixer vosaltres mateixos. Amb la seva
saviesa penetra tota veritat del vostre ser i del vostre viure. No hi ha res en
vosaltres amagat als seus ulls i us mira amb immensa tendresa.
L’Esperit Sant, que és el Consolador, actua en vosaltres. El seu consol no
consisteix en quelcom d’emotiu i encisador sinó que és amor, força i
coneixement, mitjançant el qual podeu sortir de tota situació difícil i girar
full a la vostra vida.
Déu no vol el vostre sofriment però el permet, perquè el dolor ensenya
moltes coses i fins i tot algunes vegades redreça els camins equivocats. El
dolor us obliga a agenollar-vos i buscar Déu. Quan el busqueu, Déu respon
ràpid i us obre nous camins que abans no coneixíeu. Per això, fills meus,
busqueu Déu a cada dolor i no murmureu, tingueu fe. Confieu-vos a Jesús i
ell us enviarà el Consolador, l’Esperit Sant i junts us portaran al Pare que és
la font de la vida i de la pau. Teniu necessitat de la pau de Déu, fills,
perquè el món en què viviu no coneix la pau i molts dels vostres sofriments
provenen de l’agitació del món. Recordeu sempre que la pau de Déu és la
vostra consolació més gran.
Déu no es limita a consolar-vos sinó que també us guareix. Guareix tot el
vostre ésser: esperit, ànima i cos. Totes les vostres malalties, espirituals o
físiques, porten en si mateixes un desordre perquè deriven del mal
funcionament de les lleis de la vida. Les causes són múltiples: el pecat que
és rebel·lió contra Déu; les actituds negatives que porteu en vosaltres quan
no estimeu i no us sentiu estimats, quan no perdoneu i no us sentiu
perdonats; el comportament d’aquells que no us comprenen, us fereixen i
9

us deixen per terra; l’odi del món envers els fills de Déu. Tot això us fa
emmalaltir. Però Déu té el poder de retornar-ho tot a lloc dintre vostre i
al voltant vostre, si li ho permeteu.
Per això, quan sofriu en l’ànima o en el cos, adreceu-vos a Déu. Mireuvos dintre vostre amb sinceritat i poseu-ho tot als peus de Jesús: els
vostres pecats i els dels altres, les persones i les situacions, els mals físics
que us oprimeixen. Poseu-ho tot a les seves mans. Demaneu-li humilment
que intervingui i redreci tota la vostra vida; perdoneu a qui us ha ofès i
deixeu caure tots els vostres raonaments humans. Doneu-li també el
vostre cos, si esteu malalts, perquè ell es glorifiqui en els vostres
sofriments. Jesús sap com guarir-vos i comença sempre des de la vostra
ànima, però vosaltres heu de col·laborar amb ell deixant-lo lliure per
actuar amb tot el seu poder.
Fills meus, la guarició no és un acte màgic de part de Déu; són els pagans
que esperen això dels déus falsos. Déu us obre el camí del guariment i es
posa al vostre costat, però heu de caminar amb fe, renovant-vos
vosaltres mateixos i els vostres pensaments. Ningú pot fer-ho al vostre
lloc. Si camineu al costat de Déu amb humilitat i perseverança, veureu els
veritables miracles que no són altra cosa que senzilles confirmacions a la
vostra fe. Sapigueu, fills, que el miracle més gran és una vida renovada i en
harmonia, una vida santa; aquesta és la veritable guarició que Déu vol per
vosaltres i que hauríeu de demanar.
Estic sempre al vostre costat i prego per vosaltres. Us beneeixo en el nom
del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.”
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13 de juny de 2017 – Missatge de la Mare de la
humanitat a Stefania Caterina

Déu guia i instrueix
“Estimats fills meus,
Avui desitjo dir-vos que DÉU GUIA I INSTRUEIX. Guia la vostra vida de
manera perfecta, si li ho permeteu. El Pare té un projecte únic i irrepetible
per a cadascú de vosaltres i és sempre un projecte de bé i felicitat. En el
moment que us crea, el Pare us confia una missió i us demana d’acollir-la i
de complir-la amb els mitjans i les forces que Ell mateix us donarà.
L’elecció és vostra i és una elecció lliure. Si decidiu de viure segons les
lleis de Déu i de complir la seva voluntat, el Pare us confia al Fill i, en nom
del Fill, us dóna l’Esperit Sant. Si sou fidels i si renoveu contínuament el
vostre sí a Déu, en les coses petites i en les grans, la vostra existència
pren una direcció ben precisa i és guiada per l’Esperit Sant. És Ell que us
porta constantment a Jesús, us el fa conèixer cada vegada millor, us
recorda el seu ensenyament, us dóna la gràcia, la intel·ligència i la força
per complir allò que agrada al meu Fill. Jesús us acull en l’Esperit Sant, us
purifica de tot pecat i us dóna al Pare. Així la vostra vida esdevé el miracle
de Déu U i Tri, que es renova a cada respir vostre, a cada batec del vostre
cor.
Sapigueu, fills meus, que si estimeu Jesús i us doneu a Ell, Ell us confia a
mi. Sóc la vostra Mare, Aquella que acompanya tots els vostres passos
cap a Déu. Tot infant té necessitat de l’ajuda de la mare quan aprèn a
caminar. En la vida espiritual també és així: teniu necessitat d’una Mare
que vetlli per vosaltres i us ajudi perquè no caigueu. Satanàs està a
l’aguait i us vol allunyar del bon camí, però no pot fer res contra mi ni
contra els meus fills. Deixeu doncs que us acompanyi i no sigueu fills
tossuts que refusen la meva mà i cauen. Jo us estimo i desitjo només la
vostra salvació i la vostra felicitat.
Déu us instrueix de moltes maneres. Primer de tot, us dona el
coneixement que necessiteu per viure en harmonia amb Ell i per fer la
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seva voluntat. El vostre esperit és el temple de Déu i és allí que l’Esperit
Sant actua per guiar-vos i instruir-vos. Apreneu a escoltar el que l’Esperit
us suggereix, perquè la seva obra és constant en vosaltres. Davant de
qualsevol decisió que hagueu de prendre i de cada situació que hagueu
d’afrontar, l’Esperit Sant està preparat per ajudar-vos amb la seva llum.
Malauradament són pocs els que el busquen i l’escolten. No ho feu així
també vosaltres! Sou capaços d’escoltar les necessitats del vostre cos
quan teniu gana, i en canvi no sabeu escoltar les necessitats de la vostra
ànima quan us demana l’aliment espiritual.
Sapigueu escoltar els impulsos divins en vosaltres i sereu capaços de triar
el bé i evitar el mal. No és difícil, només cal que estigueu oberts a fer al
voluntat de Déu i que sigueu més reflexius i silenciosos. La vida sobre la
Terra ha esdevingut una cursa contínua per aconseguir no se sap ben bé
què. Tot sembla indispensable excepte Déu, però no és així. Capgireu
l’escala dels vostres valors i poseu a Déu al primer lloc. Després
demaneu-li d’ajudar-vos a viure una vida sana a tots nivells i estigueu
disponibles a corregir el que us impedeixi d’estar davant Seu. Espereu amb
fe i Déu us mostrarà què fer, us ho farà entendre de manera inequívoca.
Déu respon sempre; és l’home que no pregunta.
Déu us instrueix també ensenyant-vos a pregar. Fills, la pregària és una
relació ininterrompuda amb Déu, una relació d’amor en la que Déu us
busca a vosaltres i vosaltres el busqueu a Ell. Busqueu Déu en la vostra
jornada, busqueu-lo amb amor en els vostres pensaments, oferiu-li les
vostres dificultats, les vostres alegries. Sentiu-vos lliures en la manera
d’adreçar-vos a Ell, com pugueu i com sapigueu; Déu no us obliga a
recitar fórmules que us oprimeixen. Déu estima la llibertat. Deixeu-vos
guiar per l’Esperit Sant i Ell farà brollar en vosaltres la veritable pregària.
Per mitjà de l’Esperit Sant, serà el mateix Jesús que pregarà en vosaltres
segons el voler del Pare. Així descobrireu el poder de la pregària i res us
serà impossible.
Desitjo ajudar-vos a descobrir la grandesa de Déu en vosaltres perquè sóc
la vostra Mare i no tinc altre desig que el de revelar-vos l’amor que la
Santíssima Trinitat nodreix per cadascú de vosaltres.
Estic al vostre costat en tot moment i us beneeixo en el nom del Pare, del
Fill i de l’Esperit Sant.”
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13 de juliol de 2017 – Missatge de la Mare de la
humanitat a Stefania Caterina

Déu venç el mal en vosaltres el del voltant
vostre
“Estimats fills meus,
Avui desitjo dir-vos que DÉU VENÇ EL MAL EN VOSALTRES I EL DEL
VOLTANT VOSTRE.
El mal, fills, no és un principi abstracte sinó un esperit creat per Déu i que
s’ha revelat contra Déu. Es diu Llucifer, i és en el dimoni en qui s’origina i
d’on en treu força tota malvestat. Al voltant de Llucifer hi ha milers
d’altres dimonis que actuen sota les seves ordres; sembren odi i confusió
en les ànimes, susciten enveges i baralles, indueixen a pecar contra Déu i
contra el pròxim. El conjunt de dimonis i de les seves accions és el Mal,
amb majúscula, que actua contínuament en l’univers i que tot home
troba en el seu camí.
Si l’home s’obre al Mal i n’acull els impulsos negatius, comet el pecat i es
corromp. Això és el pecat: un comportament que neix de l’acceptació
lliure i conscient per part de l’home d’allò que és contrari a Déu. El
pecador sap que comet un pecat i actua amb intenció deshonesta.
No heu de confondre el pecat amb les vostres fragilitats humanes. Sovint
us equivoqueu perquè sou dèbils i superficials; però si reconeixeu els
vostres errors, us penediu i demaneu ajuda a Déu, podeu reparar els
vostres errors. Déu comprèn la vostra fragilitat i us redreça fàcilment, si ho
voleu.
Quan molts homes pequen i deliberadament ignoren Déu, com
malauradament passa a la Terra, el pecat es multiplica i forma una
aurèola que embolcalla la humanitat sencera; és igual que una xarxa que
empresona les ànimes i les aixafa. Això és l’esperit del món que fa sofrir
els fills de Déu i que avui és poderós a la Terra. És d’aquest esperit que en
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neixen les idees equivocades, els comportaments ambigus i les modes
perverses que dirigeixen la vida de moltes persones. El dimoni alimenta
l’esperit del món suggerint als homes propòsits dolents i induint-los a
pecar.
La situació de la Terra avui és greu perquè la major part de la humanitat
ha perdut el camí cap al Déu veritable. No obstant, si estimeu Déu i
reconeixeu el meu fill Jesús com a únic Senyor i Salvador no teniu res a
témer. Jesús va venir a la Terra per afrontar i vèncer el Mal una vegada per
totes. Si l’acolliu com a Salvador vostre, Ell actuarà en vosaltres amb poder
i el Mal no us podrà perjudicar més.
Si avui el Mal governa la Terra és perquè massa homes ignoren i refusen
el meu Fill Jesús, l’únic que pot revelar-vos el Déu veritable; l’únic que
sap contrarestar el dimoni i vèncer-lo. Malauradament, la redempció
duta a terme per Jesús a favor de tots els homes no és acollida per tots
els homes. Molts continuen cometent pecats greus,
atrets per
l’engalipada del dimoni que els promet una felicitat il·lusòria i una falsa
llibertat. Així l’esperit del món s’engrandeix, s’enforteix dia rere dia i en
veieu les conseqüències.
Sapigueu, fills, que el diable actua sense treva i tots vosaltres, sense
excepcions, esteu exposats a la temptació. Què és la temptació? És
l’acció contínua del Mal que busca d’entrar a la vostra vida, servint-se
dels vostres pensaments i dels vostres sentits. Déu permet la temptació
perquè us enfortiu en la lluita contra el dimoni, però no us deixa mai sols
en la temptació, us mostra sempre el camí de sortida. Així, cada vegada
que venceu el mal en vosaltres, us santifiqueu cada vegada més i podeu
ajudar a altres a vèncer les temptacions.
Fills, consagreu-me els vostres sentits i els vostres pensaments! Jo els
custodiaré en la puresa i els oferiré a Déu. Refugieu-vos en el meu Cor
Immaculat que no ha conegut mai el Mal, per tal que jo us preservi del
pecat. Us oferiré contínuament al meu fill i intercediré per tots vosaltres
perquè l’Esperit Sant us ompli dels seus dons. Així sereu íntegres,
veritables fills de Déu que honoren el Pare, creuen en el Fill i escolten la
veu de l’Esperit Sant.
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No podeu vèncer el Mal sols, cap home podria fer-ho sense la intervenció
de Déu U i Tri. Deixeu per tant a Déu la possibilitat d’actuar en vosaltres
lliurement, posant la vostra vida a les seves mans. Així sereu sempre
victoriosos sobre el Mal, perquè a cada prova experimentareu la victòria
de Jesús. La seva mort i resurrecció actuaran en vosaltres, us comunicaran
la santedat, els fruits de la qual fluiran en l’ambient que us envolta i sobre
tota la humanitat. La santedat dels fills de Déu és l’arma més poderosa
contra l’infern. Amb la vostra santedat Déu venç el mal en vosaltres i al
vostre entorn. Allà on hi viu un sant la terra floreix i les creatures s’alegren
de la presència de Déu que viu en aquell sant.
Per això us convido a la santedat, que no és una obra humana sinó l’obra
de Déu. Aquesta floreix en l’íntim de qui creu i s’abandona plenament i
humilment a l’acció divina. La santedat no requereix grans obres però
demana fe i abandó confiat. Les grans obres les compleix Déu en vosaltres;
a l’home li pertoca creure i deixar actuar l’Omnipotent, com ho he fet jo.
Sigueu senzills, fills meus, sigueu humils i deixeu que Déu us transformi
dia rere dia. Aleshores emergirà la vostra veritable imatge, la que Déu ha
imprès en vosaltres i no la que vosaltres mateixos o els altres voldrien
veure. Així sereu la joia de Déu i dels fills de Déu. El Mal us tocarà però no
us podrà vèncer.
Sóc la vostra Mare i us estimo. Us vull tots amb mi a la nova creació, allà
on el Mal i el pecat no hi entraran. Camino amb vosaltres i us beneeixo en
el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.”
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13 d’agost de 2017 – Missatge de la Mare de la
humanitat a Stefania Caterina

Déu crea la vida i la custodia
“Estimats fills meus,
Avui desitjo dir-vos que DÉU CREA LA VIDA I LA CUSTODIA. Ell és el
creador i la vida té origen en Ell; sense Ell no existiria res. Quan Déu va
crear l’home i totes les altres creatures, va establir les lleis per promoure
i protegir la vida de tota la creació. Són lleis d’amor i de justícia que
protegeixen la vida, tant físicament com espiritualment. Són les lleis de la
vida.
Les lleis de la vida estan escrites en el més profund del vostre ésser, és a
dir en el vostre esperit, perquè sou creats a imatge i semblança de Déu i
per això esteu orientats naturalment cap a tot el que és de Déu. Estan
escrites també al vostre entorn, resumides en els deu manaments i a
l’Evangeli. Les lleis de la vida també operen en els animals i en les plantes i
tots ells saben orientar-se perfectament cap el que necessiten per a la seva
existència. Així ho fan també les estrelles i els planetes i tota altra creatura.
En Déu tot és perfecte i res s’abandona a l’atzar perquè Déu governa tot
el que existeix.
La vostra vida tampoc és abandonada a l’atzar: si estimeu Déu i el
busqueu amb tot el cor, si us doneu i us confieu a Ell deixant-lo actuar
lliurement, les lleis de la vida actuen en vosaltres amb força; aleshores
Déu us guia i compleix la seva obra en vosaltres. I com que la seva primera
gran obra és la vida, Déu té cura de vosaltres: us estima, us guia en les
vostres decisions i il·lumina tots els vostres passos. Llavors la vostra
existència ja no és més una successió caòtica d’esdeveniments o una
sèrie de deures frustrants, sinó que esdevé un do immens per a vosaltres,
per als que estan al costat vostre i per a tots els que trobeu pel camí.
També la natura percep l’amor de Déu en vosaltres i us el retorna.
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Si estimeu Déu U i Tri esteu immersos en la vida i permeteu a la vida que
germini en vosaltres i que doni fruits d’amor, de pau i de bondat. Per això
us convido encara una altra vegada a donar la vostra vida a Jesús, a
través del meu Cor. Aquesta donació, si és lliure i sincera, us introdueix a
la vida divina i, dia rere dia, us transforma.
Jo sóc la vostra Mare i us presento contínuament a Jesús. Jesús us ofereix
al Pare que us acull en el seu Fill i us dóna l’Esperit Sant en el nom de
Jesús. L’Esperit Sant sosté la vostra vida física i espiritual, us adreça de
manera infal·lible cap a Jesús, Camí, Veritat i Vida, i el cicle recomença:
Jesús us dóna al Pare, el Pare us acull i us dóna l’Esperit Sant i així
contínuament. Aquesta és l’acció de la Santíssima Trinitat en vosaltres
que us fa fills de Déu, l’única acció capaç de transformar completament la
vostra vida.
Fills meus, no permeteu a Satanàs i a l’esperit d’aquest món de separarvos de Déu! Si abandoneu Déu, abandoneu la vostra vida a les mans del
lladre que la pren i l’aixafa. Satanàs odia la vida de Déu perquè la va
refusar o us odia perquè sou de Déu i li recordeu la seva misèria. Destruint
la vostra vida es pensa que destrueix l’obra de Déu que us ha creat. No
tingueu por, fills! Si poseu la vostra vida a les mans de Déu U i Tri, esteu
protegits. Cap acció de l’enemic podrà destruir-vos perquè Déu és més
gran que tots i que tot, la seva força és invencible. Satanàs us pot
molestar però no us podrà abatre mai perquè el defensor, l’Esperit Sant,
actua en vosaltres. Ell és el Custodi de la vida i no permetrà que el lladre
entri dins vostre.
Tingueu clar, fills, que Déu ha creat la vida i no la mort. La mort és obra
de Satanàs i dels homes que s’han aliat a ell. El pecat original va obrir la
porta a la mort, abans desconeguda, perquè va trencar la llei de la
immortalitat, la més important entre les lleis de la vida. Déu ho ha
permès per justícia i per respecte a la vostra llibertat però no serà per
sempre.
Arribarà el dia que la mort ja no tocarà més la creació i Déu restablirà la
llei de la immortalitat violada pel pecat. El Mal serà vençut per sempre i
els fills de Déu viuran eternament lliures a la creació nova, units al seu
Creador i en comunió entre ells.
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Aquest és el vostre destí, fills meus! Esteu cridats a una gran esperança. La
fidelitat a Déu alimenta aquesta esperança i l’Esperit Sant la fa perenne en
vosaltres; en aquesta esperança floreix la vida.
Com a Mare vostra, desitjo veure-us florir en la plenitud de la vida.
Intercedeixo contínuament per vosaltres i demano a Déu que sigueu
feliços, plens de gràcia, immersos en la fe, en l’esperança i en l’amor.
Pregueu també vosaltres amb mi i no només per vosaltres sols sinó per
tants germans vostres que no coneixen el Déu veritable per ignorància, no
per rebel·lió, i són de bona voluntat. La pregària dels fills de Déu pot fer
molt per a la humanitat.
Estic al costat vostre, camino amb vosaltres cap a la creació nova i us
beneeixo en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.”
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13 de setembre de 2017 – Missatge de la Mare de la
humanitat a Stefania Caterina

Déu salva del pecat i de la mort
“Estimats fills meus,
Avui desitjo dir-vos que DÉU SALVA DEL PECAT I DE LA MORT. Ell és l’únic
que pot salvar-vos. El meu Fill Jesucrist, segona Persona de la Santíssima
Trinitat, va venir entre vosaltres i es va encarnar a la Terra per salvar
homes i creatures de la corrupció de Llucifer, senyor del pecat i de la mort.
Després del pecat original comès pels progenitors, el pecat i la mort van
entrar a la creació, obstruint el camí cap al Déu veritable. Els homes
adoraven falsos déus que no eren sinó dimonis. Així la humanitat de la
Terra s’allunyava cada vegada més del Déu U i Tri. Per això Déu Pare, que
vetlla sempre pels seus fills, va enviar Jesús per tornar a obrir el camí cap a
Déu i transformar la vida dels homes. Morint i ressuscitant per vosaltres,
Jesús us ha donat la possibilitat d’esdevenir creatures noves.
Fills meus, no us enganyeu pensant trobar la llibertat del mal i del pecat
fora de Jesús! No és possible perquè Jesús és Déu veritable i Home
veritable i el que Ell va acomplir és obra de Déu. Jesús no és un just entre
molts altres, un profeta, un heroi o un somniador, sinó que és Déu. A
través seu, Déu ha entrat a la vostra història d’homes amb tot el seu
poder i us ha salvat. Quina seguretat podeu tenir més gran que aquesta?
No escolteu les veus dels que us enganyen, mostrant-vos Jesús humà,
fundador d’una religió que s’anomena cristianisme. No existeix un “Déu
cristià” que es barreja amb altres déus! Existeix un sol Déu, U i Tri, aquell
Déu que s’ha fet visible a la terra en el meu Fill Jesús. Davant d’Ell, els
falsos déus desapareixen perquè no tenen altre poder més enllà del que
els mateixos homes els donen.
Fills, el món és ple de falsos déus i molts estan disposats a adorar-los.
Tenen noms a vegades diferents però un sol esperit: el de Llucifer que
s’amaga darrere seu per seduir els homes i portar-los lluny del Déu
veritable. Estigueu atents, fills! El dimoni és astut i fort i us tempta de totes
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les maneres. Us indueix a la rebel·lió contra el veritable Déu, posa sota els
vostres ulls ídols de tot tipus, us sedueix amb falses promeses de riqueses
fàcils i de poder. Us fa creure que vosaltres sou com Déu, capaços de
vèncer tot obstacle. No, això no és veritat!
Fills meus, us convido a reconèixer amb humilitat que sou només
creatures i que teniu necessitat de l’amor i de la protecció de Déu.
Aquest és el primer pas cap a una autèntica conversió. Deixeu de banda
l’orgull i deixeu-vos salvar per Jesús. Salvar-vos de què? Del pecat que és
violació de les lleis divines i que us porta a la mort. La mort no és només la
mort física que posa fi a l’existència terrena. Hi ha una mort més tortuosa i
subtil que molts de vosaltres experimenten cada dia: la falta de pau, de
joia, que va unida al pes de les preocupacions i del sentiment de culpa. La
veritable mort és la manca de la vida de Déu dintre vostre, que només
Jesucrist pot donar-vos. La vida de Déu és una vida que ressorgeix
contínuament i que no coneix impediments. Jesús ha vençut la mort per
vosaltres, per donar-vos una vida nova amb la que podeu afrontar i vèncer
les tenebres del món. Us ho repeteixo: deixeu-vos salvar per Jesús!
Reconèixer-se com a creatures senzilles no significa no valer per res.
Molts pensen que Déu vol sotmetre-us a Ell, negant i menystenint les
vostres capacitats. Això és un engany! Donant-vos la vida, Déu us ha fet el
do de l’amor, de la intel·ligència i de la fortalesa. Us ha creat a la seva
imatge i semblança i el vostre destí és el de ser fills de Déu, plens de glòria
i d’esplendor. Fills meus, no malgasteu els talents que Déu us ha donat i
doneu la vostra vida a Jesús! Ell us omplirà del seu Esperit i us conduirà al
Pare i sereu salvats, plens de dignitat i feliços.
Fills meus, la vida sobre la Terra és breu, és només una alenada en
comparació de l’eternitat. Feu servir bé el vostre temps i feu de la vostra
vida un mirall de la bellesa i la bondat del vostre Senyor. Ell us estima i us
estimarà sempre, més enllà de les vostres debilitats. I si passa que pequeu,
no us espanteu! Aneu humilment a trobar al meu fill Jesús i li dieu que
l’estimeu, fins i tot si no us sentiu capaços d’estimar-lo. Us acollirà, us
perdonarà, us salvarà. Mitjançant l’Eucaristia, us nodrirà amb el seu Cos i
la seva Sang i sereu regenerats, preparats per reprendre el camí cap a una
vida nova. I jo estaré amb vosaltres cada vegada que buscareu Jesús, us
ajudaré sempre a trobar-lo i intercediré per vosaltres.
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Us acompanyo en el vostre camí i us beneeixo, en el nom del Pare, del Fill i
de l’Esperit Sant.”
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13 d’octubre de 2017 – Missatge de la Mare de la
humanitat a Stefania Caterina

Déu santifica la vostra vida
“Estimats fills meus,
Avui desitjo dir-vos que DÉU SANTIFICA LA VOSTRA VIDA. L’Esperit Sant és
el Santificador que us guia pel camí de la santedat. Ell actua en el vostre
esperit per comunicar-vos la santedat de Déu. La santedat és una llavor
posada en cada un de vosaltres perquè sou creats a imatge i semblança de
Déu, font de tota santedat. Si decidiu estimar Déu, donar-vos a Ell i servirlo amb amor, la llavor de santedat creix i arriba a ser un arbre florit que
dóna joia i repòs a totes les creatures. Sí, fills meus, cada un de vosaltres
pot i ha d’arribar a ser sant, perquè tots esteu cridats a resplendir com a
veritables fills de Déu, sants i immaculats.
La santedat és un camí per a tots i no un privilegi per a pocs.
Malauradament, molts pensen que els sants són individus extraordinaris,
afavorits per Déu, models inabastables en la vida de cada dia. No, no és
així! La grandesa dels sants no està en la seva capacitat excepcional sinó
en l’acció de Déu en ells. Aquesta acció, que sovint és extraordinària, ha
estat possible gràcies a la disponibilitat dels sants a deixar-se modelar per
Déu, i abandonar el propi egoisme per posar-se a disposició de l’Esperit
Sant. El sants més grans han estat les persones més humils i senzilles, que
han permès que l’omnipotència de Déu actués en ells. A Déu tot li és
possible en una persona quan aquesta és senzilla.
L’Esperit Sant ens crida contínuament al camí de santedat, fet de
senzillesa, humilitat i abandó confiat a l’acció divina. Malauradament no
són molts els que responen perquè els homes prefereixen les seves falses
seguretats, tenen por d’haver de renunciar a les seves comoditats per
servir a Déu. No penseu això també vosaltres! Déu no vol prendre-us res,
excepte allò que us fa mal. Quantes coses us fan mal, fills meus, i ni us
n’adoneu! Sapigueu que l’acció santificadora de l’Esperit Sant és també i
sobretot una acció guaridora. L’Esperit Sant, en efecte, us condueix a
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Jesús que us guareix amb les seves ferides i us dóna al Pare, que us acull i
us dóna una vida nova.
La santedat és una vida nova que neix de la crida de Déu i de la vostra
resposta. Si us decidiu per la santedat, la Santíssima Trinitat us guia pas a
pas fins a fer de vosaltres criatures noves, capaces de pensar i actuar en
harmonia amb les lleis de Déu, que són les lleis de la vida. La santedat és
també una vida plena que no coneix la tristesa, malgrat les proves de la
vida. Déu no treu les proves als seus sants; les permet precisament per
reforçar-los en la fe i fer-los créixer en la santedat. Però els sants són
sempre victoriosos perquè actua en ells la força de Jesús que ha
ressuscitat d’entre els morts, i els morts ressusciten amb ell en cada prova,
més forts que abans.
Fillets, mireu com el món té necessitat de sants! Té necessitat de la
resposta de cada un de vosaltres, perquè la humanitat no podrà canviar si
no canvien els cors dels homes. Us convido a una veritable conversió.
Deixeu els pecats, els mals hàbits, els mals pensaments i poseu la vostra
vida a les mans del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant per ser estimats, guarits i
guiats per l’amor veritable, que és només el de Déu.
Fills estimats, no us deixeu enganyar per les promeses de l’enemic que us
ofereix una felicitat falsa a través de les coses i els regnes d’aquest món.
Són nècies il·lusions! La veritable felicitat és la santedat que us fa
pertànyer a Déu, perquè el vostre Creador no té altre desig que el de
veure-us feliços. Camineu amb Ell i si sofriu, sofriu amb Ell. El sofriment
no és amarg si és viscut amb Déu, al contrari, és ple d’esperança. Res és
feixuc quan Déu camina al costat vostre. No oblideu que esteu cridats a
vèncer el mal i a regnar per sempre amb Ell a la nova creació.
Us acompanyo en el camí de la santedat i us sostinc en cada prova.
Us beneeixo en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.”
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13 de novembre de 2017 - Missatge de la Mare de la
humanitat a Stefania Caterina

La vida no és vida sense Déu
“Estimats fills meus,
Avui desitjo dir-vos que LA VIDA NO ÉS VIDA SENSE DÉU. Si deixeu Déu
fora de la vostra existència, no viviu, sinó que us limiteu a sobreviure.
Només Déu dóna sentit als vostre ésser perquè només en Ell compreneu
qui sou, d’on veniu i cap a on aneu.
Vosaltres sou fills de Déu i és l’Esperit Sant qui us ho revela. Quan naixeu
podeu reconèixer immediatament l’amor de la vostra mare i estimar-la.
Qui us ha ensenyat a estimar i a sentir-vos estimats? Déu que és Amor. Des
del moment que sou creats a la seva imatge i semblança, sou cridats a
estimar. Per això l’Esperit Sant parla al vostre esperit i l’instrueix, us
desvela poc a poc l’existència de l’acció de Déu en vosaltres, us porta a
percebre un Amor més alt, que omple la vostra vida més enllà dels
vostres mèrits i imperfeccions. Així arribeu a creure en Déu, a estimar i a
sentir-vos estimats. Malauradament no és així per a tothom. Molts de
vosaltres, mentre aneu creixent, s’obliden de l’Amor que els ha creat i no
arriben mai a creure en Déu. Això pot passar a causa de l’ambient, de les
circumstàncies o de les tries personals. Aleshores, al lloc de Déu U i Tri, hi
entren altres amors i altres ídols davant dels quals avui es prosterna molta
part de la vostra humanitat.
Fillets, a fora del Déu veritable esteu perduts i ja no sabeu qui sou.
Quants de vosaltres obliden la pròpia dignitat de fills de Déu i esdevenen
esclaus de Llucifer, el vostre pitjor enemic, aquell que us degrada i us
converteix en una còpia lletja del que hauríeu de ser! Fills meus, Déu no
para mai de buscar-vos; dintre vostre i fora vostre, intenta fer-vos sentir
la seva veu de totes les maneres. Encara que no us sembli ser-ne dignes,
Déu és al costat vostre i només espera que us agafeu a la seva mà. Encara
que estigueu en les tenebres, Ell en té prou amb una escletxa a la vostra
ànima per fer entrar la llum que esberla tota foscor.
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Estimats fills meus, no deixeu que l’Amor passi pel costat vostre sense
que us n’adoneu; és hora que torneu a Déu; no a qualsevol déu sinó al
Déu veritable: Pare, Fill i Esperit Sant. Tots els altres només són ídols i no
poden ajudar-vos i encara molt menys salvar-vos. El meu Fill Jesús, que és
Déu, va venir a la Terra per revelar-vos la Santíssima Trinitat. Va morir a la
creu per treure la culpa dels vostres progenitors, que us impedia de ser
amics de Déu. En el rostre del meu Fill hi podeu veure el veritable rostre de
Déu. En la seva paraula hi podeu conèixer les lleis de la vida. No perdeu
més temps, fills, i torneu al Déu veritable!
Heu nascut de l’amor de Déu i esteu destinats a retornar al seu amor
després de la mort. Sí, fills, res i ningú, ni tan sols la mort pot separar-vos
de Déu, si l’estimeu i creieu en Ell. Qui viu una vida de fe senzilla i viva, no
té por de res. Sap d’on ve i cap on va, i la mà poderosa de Déu el guia
durant la vida i més enllà de la vida. El dolor i les proves de l’existència
terrena, la mateixa mort, ja no fan por, perquè la fe en Déu viu i veritable
ho transforma tot i torna dolç fins i tot allò que és amarg.
Fills meus molt estimats, on anireu sense Déu? Cap a qui o cap a què
dirigireu els vostres passos? M’adreço especialment a vosaltres, estimats
joves: mentre encara resplendeix alt el sol de la vida, no oblideu Déu!
Estimeu-lo, espereu i creieu en Ell, i sereu omplerts d’amor i de coratge
per realitzar els vostres ideals més bonics. Demaneu que us protegeixi en
el camí de la vida i Ell ho farà; estareu a recer dels enganys del món.
Recordeu-vos dels Sants que van posar la seva vida a les mans de Déu i
han realitzat empreses immenses perquè Déu era en ells i amb ells. Feuho així també vosaltres.
Com a Mare us encoratjo a tots: deixeu els camins equivocats i
encamineu-vos decididament cap al meu Fill que és Camí, Veritat i Vida.
Ell us revelarà el Pare i vosaltres el coneixereu i l’estimareu. El Pare, en el
nom de Jesús, us donarà l’Esperit Sant que us guiarà per nous camins, els
únics que porten a la veritable felicitat. Coneixereu la Vida i viureu.
Estic sempre amb vosaltres i intercedeixo per tots vosaltres davant la
Santíssima Trinitat. Us beneeixo en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit
Sant.”
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13 de desembre de 2017 - Missatge de la Mare de la
humanitat a Stefania Caterina

La vida és un misteri d‘amor
“Estimats fills meus,
Avui desitjo dir-vos que LA VIDA ÉS UN MISTERI D’AMOR. Sí, fills estimats,
la vostra vida és un misteri que podeu llegir només a la llum de Déu, el
vostre Creador. La paraula misteri no indica necessàriament alguna cosa
fosca i indesxifrable; sou vosaltres els homes que li atribuïu gairebé
sempre aquest significat. Als ulls de Déu, misteri significa immensitat,
profunditat, intimitat i sacralitat; és en aquest sentit que la vida és
misteri. És com l’oceà immens i profund que no podeu explorar sense els
mitjans adequats per fer-ho; és com un cim altíssim que no podeu
aconseguir si no sou escaladors experts.
Déu U i Tri, que us ha creat, coneix fins al fons la vostra vida. Coneix el
vostre origen i el vostre destí. Ha imprès en vosaltres la seva imatge i
semblança, on hi ha totes les vostres capacitats. Quan Déu us crida a la
vida, us fa el do de la intel·ligència i de la fortalesa que us és necessària
per afrontar el món. Us transmet el seu amor. Això és com una llavor
posada en cada un de vosaltres; dia rere dia, la llavor creix i us orienta en
les vostres decisions.
Si compreneu que la vostra vida ve de Déu i a Déu retorna, si decidiu
posar-la a les seves mans, aleshores la vida s’obre davant vostre com un
llibre. Aleshores esteu en disposició de comprendre les coses que us
passen, de superar les proves i les contrarietats petites i grans, de llegir els
vostres sentiments i els dels altres, i situar-los al lloc just. El mosaic de la
vostra existència es va formant de mica en mica i forma la vostra
veritable imatge, allò que sou als ulls de Déu. Esdeveniu “destres del
viure”, punts de referència i llum per aquells que busquen la veritable vida
que només és en Déu.
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Fills meus, molts homes de la Terra ja no aconsegueixen veure en ells la
imatge de Déu. Així es tornen esclaus d’imatges falses, creades segons les
pautes de les modes i de les idees que els poderosos imposen i que
anul·len la identitat dels individus i dels pobles. No us adoneu que
Satanàs, a través dels que el serveixen, està buscant de plasmar la vostra
humanitat a la seva imatge i semblança? Fins quan li consentireu de
profanar el misteri de la vida? Tot el que passa és perquè la humanitat
de la Terra està separada en gran part del Déu veritable Tri i U, i ja no sap
comprendre el misteri de la vida. No en coneix ni l’origen ni el destí, ni la
profunditat ni la bellesa i encara menys la sacralitat. Per molts la vida no
val res; ho demostren els pecats brutals contra la vida que es comenten a
la Terra, començant per l’avortament.
Desitjo convidar-vos, fills, a descobrir el misteri de la vostra existència,
mirant-la en Déu. S’acosta el sant Nadal que és la festa de la vida perquè
la VIDA -és a dir, el meu Fill Jesús- s’ha manifestat a la Terra. Jesús, amb
la seva paraula, amb la seva mort i la seva resurrecció, us ha fet
comprendre el sentit de la vida, segons les lleis divines i no segons les lleis
dels homes. En aquest sant Nadal, demaneu al meu Fill que us ajudi a
comprendre qui sou i què podeu fer. Demaneu-li de fullejar juntament
amb Ell el llibre de la vostra vida i rellegiu amb Ell totes les pàgines,
boniques i no tan boniques, de la vostra història. Jesús us donarà l’Esperit
Sant i podreu entendre el perquè de tantes coses que no heu entès.
Especialment, comprendreu el que Déu ha fet per vosaltres i el sant
Nadal serà una veritable festa de l’esperit, no un penell de divertiments i
regals.
Us convido a restituir al Nadal el seu veritable significat. Allunyeu de
vosaltres i de les vostres famílies les interpretacions paganes que han
reduït el naixement del meu Fill a una festa sense sentit. El món ha
substituït la Persona divina de Jesús amb imatges de figures sense vida;
ha substituït la gràcia divina d’aquesta gran solemnitat cristiana amb la
“màgia del Nadal”, gràcies a la qual les persones haurien de ser més bones
i intercanviar-se regals. Enteneu que tot això no té sentit? Torneu al meu
Fill Jesús! Torneu a la Vida que no és una màgia buida sinó una realitat
concreta que pot transformar-nos i salvar-nos del mal.
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Fills, no oblideu que Déu té un projecte d’amor i de plenitud per cada un
de vosaltres, però no pot realitzar-lo sense la vostra col·laboració, perquè
us ha deixat lliures i respecta la vostra llibertat. Per això us demano de
donar-vos a Déu i de deixar que Ell actuï lliurement en vosaltres, per tal
que pugui revelar-vos tot el valor de la vostra vida. Cada un de vosaltres és
important en el pla de Déu, però si us perdeu per camins equivocats,
l’univers quedarà privat per sempre de la bellesa i de la santedat de cada
un de vosaltres. No doneu aquest dolor al meu Cor! No em traspasseu
encara altra vegada amb l’espasa de la vostra indiferència! Recordeu que
sóc la vostra Mare i que desitjo veure-us feliços a les mans de Déu viu i
veritable.
Estic sempre al vostre costat, especialment en aquest sant Nadal, i us
beneeixo amb el meu petit Jesús, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit
Sant.”
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