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Introducció 

Us presentem un llibre preciós, escrit per la Mare de Déu. Un llibre que, a 
parer nostre, és molt útil pels cristians, pels creients en general i per 
aquells que desitgin sincerament conèixer Déu. Està escrit en un 
llenguatge senzill, comprensible per a tots els que són de bona voluntat. 
Ens explica els nostres orígens, l’evolució i la maduresa que s’aconsegueix 
en comunió amb la Santíssima Trinitat. Units a Déu, en la dimensió de la 
immaculadesa, es revelen als nostres ulls tots els misteris de la vida: 
nosaltres viurem en la plenitud juntament amb tots els que viuran amb 
nosaltres. Serà la creació nova.  

No és un llibre que es llegeix i s’endreça. Necessita ser llegit pas a pas, 
sota la mirada i guia de la nostra Mare, absorbint-ne el nodriment que 
promou el propi creixement. Ens ofereix un aliment immaculat; exigeix la 
resposta íntegra de totes les facultats del nostre ser, per portar-nos a la 
plenitud de la vida. Es rellegeix i es viu, per arribar a entrar en comunió 
amb Aquell que està en la Santíssima Trinitat. 

Qui ens guia és la nostra Mare que està en AQUELL QUE ÉS. La Mare de 
Déu ens genera i ens instrueix perquè coneix Déu i la vida en Déu. Tot el 
contingut del llibre és la vida amb Déu. Ella és la serventa del Senyor, la 
Mare que acull perfectament la vida divina i la transmet integralment a 
nosaltres.  

L’autora del llibre és un instrument que forma part del Nucli Central. Ella 
està oferta a Déu, juntament amb tots els membres del Nucli Central, per 
tal que aquells que desitgen la vida en Déu siguin ajudats a arribar a la 
creació nova. 

A l’últim missatge del 13 de desembre de 2018, la Mare de Déu conclou 
la formació del poble i un període de la seva missió a la Terra.    

És important destacar tres punts clars d’aquest missatge: 

1) La Mare de Déu resumeix l’essencial de tot el que ens volia dir aquests 
anys durant els quals ens ha instruït. Les seves paraules irradien una llum 
clara que vol il·luminar el poble per un veritable discerniment dels 
esdeveniments de la Terra, de l’univers i del nostre camí espiritual.  
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2) Així com Jesús es va retirar dels apòstols i de la Terra1, així també la 
Mare es retira al lloc on habita eternament. De fet, afirma: “Ara em retiro 
i torno a la Santíssima Trinitat, en la qual visc i d’on he vingut, per 
intercedir com a Mare per tots els meus fills”.   

Ha acabat la fase de la preparació del poble. El poble, és a dir, l’Església 
de Jesucrist de tot l’univers, ha d’estar dempeus, evangelitzar i preparar 
la humanitat per la vinguda gloriosa del Senyor. La Mare ens adverteix: 
“L’Anticrist i el Fals Profeta ja estan actuant per seduir la humanitat i 
arrossegar-la, amb la violència i l’engany, cap a l’abisme. Els homes i la 
natura estan trasbalsats i cada vegada ho estaran més. En va els homes 
buscaran l’ajuda dels científics, teòlegs i mags, perquè la salvació ve només 
de la Santíssima Trinitat, per mitjà del meu Fill Jesucrist”. 

Qui vulgui ser salvat que camini cap a la meta a aconseguir, és a dir, cap a 
la creació nova i que doni un fort testimoniatge de la vida en Déu. 

3) La Mare no abandona els seus fills: “Estaré sempre al vostre costat, en 
tots els vostres passos. Us dono gràcies a tots vosaltres que heu acollit les 
meves paraules. Prego per tots aquells que tenen el cor dur i que estan 
tancats en els seus raonaments i les seves pors. Que davalli damunt vostre i 
les totes les vostres famílies la pau de Déu i l’amor de Jesucrist, que he 
portat al ventre per tots vosaltres”. 

La Mare acompanya a tots els que sincerament volen estar amb ella i a 
tots els que es deixen desvetllar. Intervindrà, instruirà a qui camina, però 
deixarà passar la justícia de Déu, segons la lliure elecció de cadascú. 

Ara toca a tots nosaltres de recórrer el camí que porta dels signes a la 
realitat en Déu. Els signes seran retirats, així com també les gràcies “gratis 
date”. Per arribar al desvetllament de les nostres facultats interiors, 
adormides al llarg dels mil·lennis a causa de la rebel·lió humana de la 
Terra, és necessari obrir-se completament a l’Esperit Sant, per ser 
transformats en criatures noves i entrar a la creació nova. És necessari, 
amb la Mare, viure i caminar en l’Església de Jesucrist de tot l’Univers, 
per ser ajudats a arribar tots junts al Regne de Déu. Caminant així, 
l’Anticrist i el Fals Profeta seran desemmascarats, afrontats i vençuts. 

                                                           
1
 Cfr. Jn, 16 
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Per enquadrar millor els ensenyaments de la Mare de la humanitat dels 
anys 2017 i 2018, hem afegit, a l’apèndix, tres missatges de la Mare de Déu 
que hem rebut en ocasió del centenari de les seves aparicions a Fàtima. 
També a l’apèndix, trobareu el missatge recent de la Mare, del 9 de 
desembre de 2018. 

 

 
Tomislav Vlašić                                                                       29 de desembre de 2018 
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Premissa 

Estimats germans i germanes,  

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 
té 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  
 

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  
 

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  
 

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 deixar-
vos 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. 

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 
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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  
 

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 els quals 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 
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. 
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Per això, quan sofriu en l’ànima o en el cos, adreceu-vos a Déu. Mireu-
vos 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  
 

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 
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 
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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 impedeix 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  
 

Déu venç el mal en vosaltres i 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 
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. 
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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 pels afalacs 
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. 

No podeu vèncer el Mal sols, cap home podria fer-ho sense la intervenció 
de Déu U i Tri. Per tant, doneu 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 
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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  
 

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 perdona, 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. 

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 
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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 i millorar la vostra 
vida. 

Fills meus, no permeteu a Satanàs i a l’esperit d’aquest món de separar-
vos 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 podrà 
destorbar-vos o molestar-vos 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. 

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. 
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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 mateixos 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  
 

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 criatures 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 criatures 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 
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 
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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 força. 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 comparat 
amb 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. 

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  
 

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 servir-
lo 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. Els sants més grans han sigut 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 us 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 
Jesús que us guareix amb les seves llagues i us dóna al Pare, que us acull i 
us dóna una vida nova. 
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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  
 

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. 

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 
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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. Feu-
ho 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  
 

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 forza que us són necessàries 
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 “experts en 
viure”, punts de referència i llum per aquells que busquen la veritable vida 
que només és en Déu. 

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 
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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 cometen 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 resurrecció, us ha fet comprendre el 
sentit de la vida segons les lleis divines i no segons les modes 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 remolí 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-vos i salvar-vos del mal. 

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 creat 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 
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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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13 de gener de 2018  
 

La vida és una força incontenible i existeix a tot 
l’Univers 

 

“Estimats fills meus, 

Avui desitjo dir-vos que LA VIDA ÉS UNA FORÇA INCONTENIBLE I EXISTEIX 
A TOT L’UNIVERS. La vida és tal en tant que prové de Déu U i Tri, font 
perenne de la vida. 

Déu ha imprès en tota creatura la força imparable de la vida que, a la 
vegada, porta en sí mateixa la llavor d’una vida nova. Per això la vida 
genera vida. Si no fos així, regeneraria la mort que és la negació del ser, 
però no és així. La vida és sempre més forta que la mort; s’expandeix 
contínuament i regna en tot l’univers. 

Sou creats a imatge i semblança del vostre Creador. Ell es complau en 
vosaltres i considera la vostra existència un do preciós; per Ell sou 
importants. Sou la joia d’Aquell que us ha creat i cap vida és inútil, perquè 
tots teniu un lloc en el seu pla d’amor i de salvació.  

Malauradament, molts éssers humans no comprenen el valor de la seva 
vida perquè no coneixen Déu Creador! Fills meus, Déu us estima i vol que 
sigueu portadors de la seva vida que és amor, força i bellesa. No us 
doblegueu a la desesperació del món, al buit que domina els cors! Sigueu 
conscients del vostre valor i de la vostra dignitat que vénen de Déu Pare, 
Fill i Esperit Sant. Considereu la vostra vida el fruit de l’amor de Déu. 

Estimats fills, Déu us pensa i us crea i, després d’haver-vos creat, 
continua pensant en vosaltres. Segueix els vostres passos i obre davant 
vostre els camins de la vida. Si l’estimeu i us manteniu units a Ell, els dies i 
els anys flueixen en la pau, també en mig de les dificultats inevitables del 
viure quotidià. A la Terra la vida és dura perquè la major part dels homes 
no estima el veritable Déu U i Tri, i es revela contra Ell. Així els homes es 
fan difícil la vida els uns als altres i la guerra regna en el cor de molts. Però 
vosaltres, no us desanimeu davant les dificultats! Continueu buscant el 
rostre de Déu en tota circumstància i mantingueu-vos-hi fidels. Déu us 
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ajudarà perquè el seu desig és que sigueu feliços i que testimonieu la seva 
bondat. Déu us ajuda sempre, fills meus, de maneres i en els moments 
que no sempre aconseguiu comprendre, però que són els justos per a 
vosaltres. Tingueu fe en Déu i veureu els miracles en vosaltres i al voltant 
vostre. 

Us he dit que la vida és present a tot l’univers. Si tan sols alceu els ulls al 
cel i mireu les estrelles, podeu ben bé comprendre la immensitat de Déu i 
de la seva potència creadora. Tanmateix, el que podeu arribar a veure és 
només una petita part de tot el que existeix. Déu ha creat un nombre 
incalculable de planetes i constel·lacions, i vosaltres no sou els únics sers 
humans de l’univers. Al contrari, teniu molts germans, fills de Déu com 
vosaltres. El pecat original i la duresa de tants cors han impedit fins avui 
el veritable coneixement de l’obra de Déu i de la comunió fraterna entre 
els sers humans. Distàncies inabastables us divideixen d’altres germans 
de l’univers, però no serà així per sempre. Déu és Pare i vol que els seus 
fills estiguin tots reunits al voltant d’Ell. Per això Déu va enviar el seu Fill 
Jesús a la Terra, planeta molt allunyat de Déu, per la salvació de tots els 
homes de l’univers. El sacrifici de Jesús ha fet caure el mur del pecat que 
divideix els homes entre ells. 

El meu Fill Jesús ha obert el camí de la plena reconciliació entre Déu i els 
homes, i entre els fills de Déu. Per això arribarà el temps que ja no hi 
haurà distàncies entre els éssers humans, perquè Déu mateix les 
anul·larà. Cridarà els seus fills de tots els indrets de l’univers. Tots els que 
reconeixeran com únic Déu el Pare, el Fill i l’Esperit Sant i que, renunciant 
al pecat, el serviran fidelment, seran introduïts en una creació nova, on 
Satanàs i la mort ja no regnaran més. Farà de tots els homes de l’univers 
un poble sol i Ell serà el seu Déu. Aquesta serà l’Església de Jesucrist de 
tot l’univers. 

Aquest temps s’està acostant, fills meus, i desitjo preparar-vos als grans 
esdeveniments que involucraran tota la humanitat. Sapigueu que 
l’Església de Jesucrist de tot l’univers ja existeix. És un poble immens, que 
viu en diversos planetes i que és un sol cor i una sola ànima perquè ha 
cregut en Déu Tri i U, i ha acollit el meu Fill Jesús com a Senyor i Salvador. 
Aquesta Església espera unir-se a tots els que a la Terra reconeixen i 
adoren el mateix Déu veritable.  
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Jo sóc la vostra Mare i sóc la Mare de tota la humanitat de l’univers. 
Desitjo reunir tots els meus fills de l’univers per donar-los al meu Fill 
Jesús. Aquesta és la meva obra, la missió que Jesús m’ha confiat al peu 
de la Creu. Us ajudaré a comprendre els temps que viviu i allò que Déu 
està preparant per vosaltres. Us demano que sigueu oberts i dòcils al meu 
ensenyament. No sigueu presumptuosos i arrogants com molts homes a 
la Terra que no saben res i pretenen explicar-ho tot. Sapigueu estar al 
vostre lloc amb humilitat i feu lloc a la saviesa de Déu. Déu no refusa mai la 
seva llum als humils i als petits. Són ells els veritables savis. 

Estic al vostre costat i beneeixo cada un dels vostres passos, en el nom del 
Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.” 
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13 de febrer de 2018  
 

La vida en Déu és una vida d’amor i de comunió 

 

“Estimats fills meus, 

Avui desitjo dir-vos que LA VIDA EN DÉU ÉS UNA VIDA D’AMOR I DE 
COMUNIÓ. Sou fruit de l’amor i de la comunió entre les Tres Persones de 
la Santíssima Trinitat, per això esteu destinats a viure en l’amor i en la 
comunió amb Déu i entre vosaltres. 

Al començament, Déu U i Tri va crear els progenitors, no un sol home i 
una sola dona sinó nombrosos homes i dones que formaven el primer 
nucli de la humanitat. Ell desitjava que s’estimessin amb  veritable amor i 
que s’acollissin els uns als altres com germans i germanes, fills del mateix 
Pare. Els havia cridat a viure com a fills seus estimats, plens d’honore i de 
dignitat, custodis de la creació. Lliures i immortals, els progenitors vivien 
en la presència de Déu, immersos en una natura preciosa i amiga de 
l’home.  

Llucifer, principi de tot mal, envejós de la gràcia que havia perdut 
rebel·lant-se contra el Creador, es va interposar entre Déu i aquells 
primers homes per seduir-los i corrompre’ls. Va prometre als progenitors 
que els faria més poderosos que Déu i una bona part d’ells es va deixar 
enganyar, rebel·lant-se contra Déu. Això és el pecat original, comès a 
l’origen de la vida humana. Aquest es va infiltrar a la creació, generant 
mort, sofriments i malalties. El pecat original va corrompre també la 
natura i va separar constel·lacions i planetes entre ells. 

No tots els progenitors es van rebel·lar contra el Creador i molts d’ells no 
van cometre mai el pecat original. Van romandre fidels a Déu i a les seves 
lleis. Entre ells van néixer les humanitats lliures i evolucionades, que es 
mouen per l’univers al servei de Déu i dels germans més febles.  

Els progenitors de la vostra humanitat, en canvi, es van rebel·lar contra 
Déu, fins a establir una veritable i concreta aliança amb Llucifer. La vostra 
humanitat va esdevenir fràgil, corrupta i enemiga de Déu. 
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Després de la mort, la conseqüència més greu del pecat original  va ser la 
divisió entre els fills de Déu. Encara avui els homes estan dispersos per la 
immensitat de l’univers i viuen en condicions molt diferents: alguns en 
planetes separats per distàncies immenses, altres sobre planetes en 
conflicte entre ells; altres encara aïllats en la foscor, com vosaltres, aïllats 
de l’existència d’altres germans de l’univers.  Només les humanitats que 
s’han mantingut fidels a Déu han conservat la comunió entre ells i viuen 
en planetes veïns i a l’abast uns dels altres. 

El meu Fill Jesús va ser enviat pel Pare, en la potència de l’Esperit Sant, a 
la Terra, el planeta més allunyat de Déu, per reparar el pecat de 
tantíssims progenitors i restablir l’aliança amb el Creador. Va prendre 
sobre seu el pecat dels progenitors, la mort i el sofriment, fruit d’aquell 
pecat, i els va vèncer amb el seu Sacrifici i amb la total obediència al Pare. 
Jesús va morir i ressuscitar a la Terra per tots els homes de l’univers. Ha 
reobert el camí cap a Déu i cap a la comunió entre tots els fills de Déu. 
Tots els que han cregut i creuen en el meu Fill Jesús estan destinats a 
formar part de la humanitat nova. Aquesta serà reunida de tots els 
planetes i habitarà a la creació nova, a la fi dels temps.   

He recorregut breument amb vosaltres la història dels vostres orígens per 
fer-vos comprendre millor la grandesa del vostre camí cristià. La 
redempció realitzada per Jesús no es limita només a la Terra sinó que 
abraça l’univers sencer. Per tant, vosaltres formeu part d’una obra 
grandiosa d’amor i de comunió universal, aquella obra que el pecat 
original ha malmès però no destruït. Efectivament, Déu Pare restituirà als 
seus fills la seva bellesa original i la seva dignitat per mitjà del seu Fill 
Jesucrist i en la potència de l’Esperit Sant, a la fi dels temps. Ara esteu en 
camí i jo estic aquí per ajudar-vos a comprendre i per caminar amb 
vosaltres. 

En aquest relat podeu veure com el pecat original ha trencat la comunió 
fraterna dels primers homes. Això val també per vosaltres avui: els 
pecats que feu en la vostra vida, us allunyen de Déu i trenquen els 
lligams d’amor amb els altres homes. Sí, fills meus, el pecat és rebel·lió 
contra Déu i  contra les seves lleis. Aquest porta sempre en si mateix les 
amargues conseqüències de l’egoisme, de la indiferència, de l’odi, que 
excaven distàncies profundes entre els éssers humans. El pecat és el 
principi de tota corrupció i és la saba que alimenta la mort, física o 
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existencial. La Terra és plena de pecats, per això els homes s’odien cada 
vegada més. 

Protegiu-vos del pecat, fills, no us rebel·leu contra Déu i visqueu en pau 
entre vosaltres! Si estimeu Déu i poseu la vostra vida a les seves mans, 
coneixereu la seva voluntat. Si feu la seva voluntat estareu a recer del 
Maligne i dels seus enganys que sedueixen el món. 

Alceu la mirada, fills, i penseu en quants germans i germanes viuen a 
l’univers. Sentiu-vos en comunió amb ells. Teniu germans fidels a Déu, 
purs i potents, que us estimen immensament; preguen per vosaltres i 
esperen poder trobar-vos quan Déu ho voldrà. Teniu germans que 
sofreixen com vosaltres i com vosaltres creuen en Déu i esperen en Ell; 
uniu les vostres pregàries i els vostres sacrificis als seus, i eleveu amb ells a 
Déu cada un dels vostres sofriments. 

Sapigueu que Déu està cridant els seus fills, en aquest temps, per formar 
la humanitat nova i ja hi ha un poble que a l’univers viu segons les lleis 
de Déu. Aquest creix cada vegada més. Uniu-vos a aquest poble i sentireu 
la grandesa de la comunió universal!  No importa si ara per ara no podeu 
veure i conèixer cada  cosa perquè Déu us ha donat l’Esperit Sant que 
actua en vosaltres i us farà conèixer el que necessiteu. El vostre esperit és 
intel·ligent i posseeix una vista molt superior a la dels telescopis. La vostra 
vista interior esdevé aguda per la fe: qui creu veu allò que altres no veuen. 
Per això, no feu com els homes privats de fe que volen comprendre-ho 
tot abans de creure i no arriben a res. Cregueu i comprendreu. 

Estic al vostre costat per ajudar-vos a comprendre allò que necessiteu. 
Tingueu confiança en Déu i en el meu amor de Mare. Us beneeixo en el 
nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.” 
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13 de març de 2018  
 

La vida de Déu creix i es transmet en la comunió 
 

“Estimats fills meus, 

Avui desitjo dir-vos que LA VIDA DE DÉU CREIX I ES TRANSMET EN LA 
COMUNIÓ. Creix en la mesura que es dóna. Com més estimeu més us 
sentiu estimats, com més oferiu més rebeu. Aquesta és una gran llei 
espiritual que malauradament pocs entenen. De fet, la majoria dels 
homes no surten de si mateixos, no estimen i, per tant, no reben amor; 
menys en reben i menys estimen. Així es tanca el cercle i la humanitat 
llisca més i més cap a la foscor de l'egoisme i la solitud. 

Fills, això no us ha de passar també a vosaltres! Recordeu que esteu 
cridats a estimar Déu amb tot el vostre ésser i estimar els altres com a 
vosaltres mateixos. Aquesta és l'ensenyança que el meu Fill us va deixar2. 
Aquesta és la llei més important que pot orientar la vostra vida cap a la 
veritable felicitat. Desitjo ajudar-vos a entendre millor tot això. 

En primer lloc, heu de comprendre que la vida brolla de la Santíssima 
Trinitat i flueix de forma ininterrompuda entre les Tres Persones Divines. 
La vida és dinàmica, incontenible, eterna i immutable, però sempre nova. 
És la Vida que genera la vida. Quan Déu us crea, posa en vosaltres l'alè del 
seu Esperit que nodreix el vostre esperit, ànima i cos. Creixeu perquè en 
vosaltres creix la vida; Déu la sosté contínuament. A mesura que 
esdeveniu adults, en vosaltres floreixen l'AMOR, la INTEL·LIGÈNCIA i la 
FORÇA que Déu ha posat en vosaltres a la seva imatge i semblança. Així, 
la vostra existència comença a donar fruits i a incidir sobre la realitat que 
us envolta. 

Si decidiu estimar i servir el vostre Creador i acolliu el meu Fill Jesús com 
a Fill de Déu i Salvador, la vostra vida esdevé un do immens per a tot 
l'univers. Produeix fruits d'amor i de salvació per a moltes ànimes, perquè 
entra en el gran vòrtex trinitari la força immensa que governa l'univers. En 
el vòrtex trinitari l'amor, la intel·ligència i la força de la Santíssima 

                                                           
2
 Cfr. Mc 12, 28-34 
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Trinitat s'uneixen a aquells que formen part del seu poble sant. Així la 
vida de Déu arriba a tota la creació. El vòrtex trinitari, de fet, retorna 
amor, intel·ligència i força, abocant en els fills de Déu i sobre tota la 
creació la potència que porta dintre seu. 

No obstant això, la vostra decisió personal no és suficient. Déu us ha 
creat per viure en comunió, per ser germans i germanes, fills del Pare 
celestial per mitjà de Jesucrist, en l'Esperit Sant. Per això, sou cridats a 
donar la vida a Déu pels vostres germans. Aquest és l'amor més gran3 i és 
això el que us fa fills de Déu i veritables cristians. La comunió viscuda 
sincerament us enforteix i us completa. De fet, on no podeu arribar per 
vosaltres mateixos, un altre hi arriba, completa la vostra acció i reforça la 
vostra pregària. Així esdeveniu part del Cos Místic de Crist, on cada 
membre actua sota la guia de l'únic Cap: el meu fill Jesús. Els àngels, els 
sants del Paradís i els vivents, les ànimes del Purgatori, vosaltres i jo 
mateixa formem part d'aquest Cos. 

Us he revelat que existeixen altres germans a l'univers, els quals creuen 
en Déu Tri i U i estan units a vosaltres, tot i les distàncies físiques que us 
separen. La comunió amb ells és per a vosaltres de vital importància. De 
fet, la humanitat de la Terra no és suficient per si mateixa, perquè és fràgil 
i rebel a Déu. Comenceu, doncs, a pregar i a viure la vostra fe en comunió 
amb tot el Cos Místic de Crist. Sentiu-vos especialment units als germans 
de l'univers que, com vosaltres, creuen en Déu i lluiten per la veritat. 
Així, la vostra vida s'elevarà i entrarà plenament en el gran vòrtex 
trinitari. Allà es trobarà amb la vida i la força de tot el poble de Déu 
present a l'univers i serà enfortida i santificada. Tant com haureu donat 
us serà tornat per centuplicat. 

Fillets, no us explico faules sinó que us parlo de la realitat de Déu. És una 
realitat concreta i present en vosaltres, al costat vostre i en tot l'univers. 
Està feta de coses visibles i invisibles; totes dues estan més frec a frec 
vostre del que us penseu. La frontera entre el que veieu i el que no veieu, 
entre el que enteneu racionalment i no enteneu, és molt fina. En Déu no hi 
ha fronteres infranquejables. 

                                                           
3
 Cfr. Jn 15, 13 
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En l'espai infinit del Misteri que és la vida de Déu, el vostre esperit pot 
veure la realitat tal com és només si s'uneix al seu Creador. Per tant, no 
us entesteu en conèixer i classificar-ho tot partint de la vostra 
racionalitat i amb les vostres forces perquè no podeu. La vida de Déu no 
es deixa atrapar per les mans cobdicioses d'aquells que volen posseir-la, ni 
tampoc es doblega a les especulacions dels superbs. Hi ha una 
intel·ligència més subtil que la racional, que resideix al més profund del 
vostre esperit i és activada per la santedat. Només aquesta us pot fer 
entrar al Misteri de Déu i de la creació. Pregueu i us ajudaré a comprendre. 
És per això que Déu m'envia entre vosaltres. 

Estic a prop vostre i us beneeixo en nom del Pare, del Fill i de l'Esperit 
Sant". 
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13 d’abril de 2018  
 

La vida de Déu està dins vostre. 
Heu estat creats a imatge i semblança de Déu i 
esteu fets d’esperit, ànima i cos. 

 

“Estimats fills meus, 

Avui desitjo dir-vos que LA VIDA DE DÉU ESTÀ DINS VOSTRE. HEU ESTAT 
CREATS A IMATGE I SEMBLANÇA DE DÉU I ESTEU FETS D’ESPERIT, ÀNIMA 
I COS. No tots coneixen la realitat de la que esteu formats i aquest és el 
motiu de molts desordres i malalties a nivell físic i psíquic. Desitjo ajudar-
vos a comprendre això. 

En el vostre ESPERIT hi viu i actua l’Esperit Sant. Aquest actua 
incessantment en vosaltres per mantenir-vos en vida, tant físicament 
com espiritualment. La seva acció conté en si la potència de la Santíssima 
Trinitat. L’esperit de l’home custodia la presència divina. Des de l’inici de la 
seva existència, l’home ha de triar si permetre a l’Esperit Sant actuar 
lliurement o no, obrint-se o tancant-se a la seva presència. Aquesta decisió 
la pren l’esperit. 

Si l’esperit acull Déu i s’obre a la seva acció, s’omple del seu poder. 
Floreixen l’AMOR, LA INTELIGÈNCIA i la FORÇA que fan que l’home 
participi de la vida i de l’acció de Déu. Les lleis de la vida despleguen tota 
la seva eficàcia i el desenvolupament existencial és harmoniós. L’esperit 
de l’home vibra a l’uníson amb les vibracions de Déu i es tanca a l’acció 
del Mal. El camí de l’home és dirigit pas a pas cap a la plena identitat de fill 
de Déu. Així l’esperit esdevé temple de Déu, en el qual l’ésser humà troba 
el Creador cara a cara i rep d’Ell els impulsos vitals. 

En canvi, si l’esperit es tanca a Déu i a les seves lleis, l’Esperit Sant es 
limita a mantenir físicament en vida l’home, però les prerrogatives 
divines que fan d’ell un fill de Déu, romanen enterrades, inactives. La vida 
es desenvolupa lluny de Déu, de la veritable pau i de la plena identitat. 
Déu respecta la llibertat de l’home i no força mai res; pertoca a l’home 
decidir el seu propi destí. Tanmateix, Déu no abandona mai ni tan sols els 
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que el rebutgen. Sempre està disposat a estendre la mà a cada fill que 
vulgui tornar a Ell.  

L’esperit de l’home es comunica amb l’ÀNIMA que és com un embolcall 
que conté l’esperit. Quan l’Esperit Sant comunica un impuls vital a 
l’esperit, aquest el transmet a l’ànima. L’ànima està dotada de tres 
potències: MEMÒRIA, INTEL·LIGÈNCIA i VOLUNTAT. A través d’aquestes 
potències, elabora l’impuls provinent de l’esperit i el transmet al cervell, 
que transforma tot impuls en pensaments, paraules i accions.    

Si doneu la vida a Déu i decidiu viure segons les seves lleis, l’impuls diví 
passa sense dificultat del vostre esperit a l’ànima i després al cos. Així 
l’amor, la intel·ligència i la força que Déu us comunica, mitjançant el pas 
esperit-ànima-cos, poden actuar integralment i la vostra vida esdevé 
harmoniosa en tot. Si en canvi us oposeu a Déu, el vostre esperit és àrid i 
no comunica res a l’ànima, excepte els impulsos necessaris per la vida 
física. L’ànima, llavors, ha d’arreglar-se sola i comença a fer servir les seves 
tres potències per elaborar un pensament propi, separat del pensament de 
Déu. Els impulsos vitals no arriben o arriben de manera confusa i neixen 
les malalties. Acabeu vivint una vida egoista i problemàtica. Les lleis del 
món i l’acció del maligne us envaeixen i deformen la vostra identitat.  

Quin paper té el vostre COS en tot això? És importantíssim que ho 
entengueu, perquè el cos ha estat considerat pels cristians de manera 
injusta i negativa. Gairebé mai considerat en la seva justa dimensió, el cos 
no ha estat estimat com mereix. No obstant això, Jesús us ha salvat oferint  
també el seu Cos i cada dia us nodreix en l’Eucaristia amb el seu Cos i la 
seva Sang! 

El cos us assegura l’existència a la Terra i és l’instrument a través del qual 
comuniqueu als qui us envolten la vida divina que hi ha en vosaltres. 
Paraules, gestos, mirades, somriures, etc., són l’única manera que teniu 
de transmetre i testimoniar el que sou i penseu. Un sembla poc? És just 
doncs que el vostre cos s’expressi de manera digna de la vida que porteu 
en vosaltres, digna de la vostra imatge i semblança amb Déu. 

Fillets, no feu del vostre cos un maniquí, que només serveix per lluir 
vestits de moda. No el tracteu com un pobre ruc, sobre el qual carregueu 
els pesos enormes que el món us endossa: modes, comportaments, 
models de vida sovint insensats i nocius. Sigueu conscients que el vostre 
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cos conté l’esperit i l’ànima en els quals resideix un tresor immens: la vida 
que Déu ens ha donat. Deixaríeu la vostra casa sense vigilància si hi 
tinguéssiu un immens tresor? Certament no. I tanmateix el vostre cos és 
sovint una habitació sense vigilància on qualsevol persona pot entrar i 
saquejar al seu aire. Així permeteu que us sigui robada la vostra dignitat, 
us ofeneu a vosaltres mateixos i al vostre Creador. 

Cuideu el vostre cos amb intel·ligència i tracteu-lo amb respecte, ja que 
no és menys important que l’esperit i l’ànima. No el poseu mai al centre 
com un ídol fins al punt d’esdevenir-ne esclaus tal com passa a molts de 
vosaltres, obsessionats per l’aparença. Si viviu en Déu sabreu orientar-vos 
cada vegada millor segons les seves lleis; veureu que també el vostre cos 
estarà més sa i serà més harmoniós. 

Us demano que comenceu a pensar en vosaltres mateixos com a 
criatures dignes de la imatge i semblança amb Déu que porteu impreses 
en vosaltres. Prengueu consciència del vostre esperit, de l’ànima i del cos 
com un tot perfecte, on tot és vital i està interconnectat perquè tot està 
guiat per Déu, si permeteu al Senyor que visqui i actuï en vosaltres. Si Déu 
és capaç de governar tot l’univers, no podrà tanmateix dirigir la vostra 
vida? 

Fillets, emmalaltiu perquè no deixeu lliure en vosaltres la mà de Déu. 
Voleu fer-ho tot sols i no podeu. La vostra ànima sovint va per davant del 
vostre esperit i decideix per  ella mateixa el que és bo o dolent i no arriba 
a res. Si us doneu a Déu, l’esperit reprèn el seu lloc just i així l’ànima i el 
cos reben correctament els impulsos, tant físics com espirituals. Així us 
guariu i contribuïu a guarir el món i l’univers. 

Demaneu la llum de Deu Tri i U per comprendre tot el que us he dit. No 
tot es pot explicar amb  paraules, però en el vostre esperit hi ha un canal 
de comunicació amb Déu que és perfecte i és allà on podeu rebre tota 
explicació. Endinseu-vos en el vostre esperit, Déu us guiarà en aquest 
vostre “pelegrinatge interior”. També jo us ajudaré a comprendre. Déu 
desitja que comprengueu, no és gelós de la seva saviesa, ans al contrari, 
voldria distribuir-la generosament als seus fills però aquests, en canvi, la 
rebutgen. Estan més atrets per la saviesa del món, per llums artificials i 
espurnejants, que enganyen la vista interior i amaguen la veritable llum. 
No feu el mateix vosaltres! 
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Estic a prop vostre, especialment en aquest temps pasqual de resurrecció, 
perquè desitjo veure-us ressorgir, lliures finalment de les vostres malalties 
i de les vostres pors. Us beneeixo en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit 
Sant”. 
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13 de maig de 2018  
 

La vida neix en el moment de la concepció 

 

“Estimats fills meus, 

Avui desitjo dir-vos que LA VIDA NEIX EN EL MOMENT DE LA CONCEPCIÓ, 
quan Déu us crea. A partir d’aquí comença el misteri meravellós de la vida. 
Als ulls de Déu, sou criatures completes ja des del primer instant en què 
comenceu a desenvolupar-vos al ventre matern. El vostre cos ha de 
seguir les etapes del creixement però l’esperit i l’ànima són eterns i 
funcionen des de l’inici. Si no fos així, l’embrió seria només un “grumoll de 
carn” com malauradament molts de vosaltres pensen i d’aquí neix el pecat 
greu de l’avortament. S’enganyen perquè consideren que un home només 
és tal quan és capaç de pensar amb el seu propi cervell. El cervell, però, és 
un òrgan que necessita temps per desenvolupar-se; el vostre pensament, 
en canvi, es forma en l’esperit i en l’ànima des del primer instant de vida 
i simplement espera ser manifestat a l’exterior. Això passa a partir del 
moment que el vostre cervell està desenvolupat i ja és capaç de rebre els 
impulsos que li transmet l’ànima la qual, al seu torn, els rep de l’esperit. Us 
he explicat que en l’esperit de l’home hi actua l’Esperit Sant que ens manté 
en vida físicament i espiritualment. Des del moment de la concepció i per 
tota la durada de l’existència terrena, l’Esperit Sant us transmet la vida, 
mitjançant els seus impulsos. Aquests contenen tota la informació 
genètica, biològica, química pel funcionament del cos; us transmeten 
també l’AMOR, la INTEL·LIGÈNCIA i la FORÇA de Déu, que fan de 
vosaltres creatures capaces de viure i actuar a imatge i semblança de 
Déu. 

Els  científics de la Terra no us han explicat mai això perquè ells mateixos 
no ho coneixen i tampoc ho comprenen. La seva ciència es basa en 
l’observació dels fenòmens físics, dels quals en dedueixen hipòtesis, 
teories i lleis. Tot allò que no pot ser demostrat, per ells no existeix. Així la 
vida de l’home esdevé un fenomen a observar i no un misteri a explorar a 
la llum de la fe. És cert que la vida està feta també de lleis físiques i de 
fenòmens a observar però la vida no és només això: més enllà del 
fenomen físic, de fet, existeix l’immens espai de l’esperit on operen les lleis 
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espirituals que governen la creació sencera i determinen els fenòmens. Si 
no es comprèn això, no s’arriba mai a descobrir les veritables causes que hi 
ha a l’origen de tot esdeveniment físic i espiritual. Aquesta és la raó per la 
qual el metges i científics de la Terra no arriben a resoldre i guarir molts 
problemes i patologies d’aquesta humanitat: la major part d’ells no 
accepta el misteri de la creació i l’existència de Déu Creador. No coneixen 
les lleis de l’esperit i això tanca els seus ulls a l’espai del misteri, perquè 
Déu concedeix la seva saviesa als humils i a tots aquells que el busquen. 
Sense Ell, la saviesa es manté saviesa humana, parcial i limitada. Si la 
ciència demanés ajuda a Déu podria resoldre molts problemes. 

Us he dit que comenceu a pensar des del moment de la concepció. Per 
tant, podeu també triar: tan bon punt sou creats esteu cara a cara amb 
Déu Tri i U, el vostre Creador. Ell us demana de decidir si estimar i servir-
lo a Ell o a Llucifer; si voleu viure una vida oferta a Ell o si voleu viure una 
vida egoista; si accepteu o no Jesucrist com a Fill de Déu i Salvador. Aquest 
és el moment més solemne i decisiu de la vostra existència, comparable 
només al moment que viureu després de la mort, quan us retrobareu una 
vegada més cara a cara amb Déu, aquest cop per donar comptes del do de 
la vida i de com l’heu fet servir. 

Per què Déu us demana escollir al moment de la creació? Perquè  així ho 
ha fet amb els vostres progenitors i així ho fa amb cada home, donant a 
cadascú la possibilitat d’exercir la seva llibertat quan encara no està 
influenciat per les experiències de la vida. Déu no crea pecadors sinó 
homes lliures; el pecat és sempre una tria de l’individu. Perquè se’ns 
demana acollir Jesucrist? Perquè només a través d’Ell coneixeu el Pare, 
reveu l’Esperit Sant i sou apartats del poder del dimoni. 

Si al moment de la concepció l’home tria Déu, rep una missió que es 
desenvoluparà al llarg de l’existència terrena; si escull Llucifer, la seva 
vida serà orientada cap al mal. Si no escull ni a Déu ni a Llucifer, com 
passa sovint, la seva vida serà incerta i vacil·lant. En tots els casos, 
l’home serà lliure de canviar les seves tries durant la vida, perquè és 
sempre lliure. Déu  no abandona ningú i ofereix a tots la llum per 
comprendre, a través de les experiències i les proves de la vida, com 
corregir les eleccions equivocades. El vostre Creador no deixa mai 
d’indicar-vos el camí recte i ho fa de moltes maneres. Perdona a qui sigui 
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que es penedeixi i vulgui canviar de vida. En Déu hi ha sempre esperança 
per tots, també pel més gran pecador. No ho oblideu mai. 

La vida a la Terra posa a prova les decisions, per això no n’hi ha prou amb 
el sí a Déu en el moment de la concepció per fer-vos sants als seus ulls: 
cal renovar aquell sí cada dia i en plena llibertat. Les proves, de fet, poden 
reforçar el vostre sí inicial però també afeblir-lo, si no sou perseverants en 
la fe. Per això Jesús ha dit de pregar sempre per no caure en temptació.4 

De la decisió al moment de la concepció en deriven conseqüències 
importants per l’home. La primera i la més immediata de totes elles és la 
seva col·locació a l’univers, és a dir, pertànyer a aquesta o aquella 
humanitat. De la decisió inicial en depenen també el record de Déu i la 
recerca de la veritat; la capacitat d’afrontar les proves de la vida; la 
profunditat del pensament; l’assoliment de la plena identitat i de 
l’autonomia; el desenvolupament humà i espiritual; la felicitat. Són 
aspectes delicats i profunds que desitjo explicar-vos poc a poc perquè els 
pugueu comprendre bé, perquè són importants per la vostra vida. 

Us demanareu el perquè no us recordeu de la vostra decisió en el 
moment de la concepció. Perquè Déu no ha volgut condicionar la vostra 
llibertat, ni que esdevinguéssiu fatalistes o que us culpabilitzéssiu per 
l’elecció que havíeu fet. Tot i que la tria inicial sigui fonamental per 
l’orientació de la vostra vida, això no vol dir que sou esclaus per sempre 
d’aquella decisió. Déu us ha creat per la llibertat i la vida en Déu no és mai 
estàtica sinó que està en contínua evolució, és fortament dinàmica. 

Per ara m’aturo aquí i us convido a reflexionar sobre la vostra vida i sobre 
la vostra conducta. No és important saber quina ha estat la vostra elecció 
al moment de la concepció, és important el que decidiu avui per canviar 
a millor la vostra vida. Fills, accepteu l’ajuda de Déu, feu que sigui Ell qui 
us guiï. Acolliu el meu Fill Jesucrist, mort i ressuscitat per redimir-vos dels 
vostres pecats. Inicieu amb Ell una vida nova, a l’empara del maligne que 
vol degradar i fer infeliç la vostra existència. 

Estic sempre amb vosaltres i us beneeixo en el nom del Pare, del Fill i de 
l’Esperit Sant”.   

                                                           
4
 Cfr. Mt 26, 41; Mc 14, 38 
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13 de juny de 2018  
 

La vida s’encarna en el temps i en l’espai 

 

“Estimats fills meus, 

Avui desitjo dir-vos que LA VIDA S’ENCARNA EN EL TEMPS I EN L’ESPAI. La 
vostra vida no és una abstracció, resultat d’un conjunt casual de 
circumstàncies. La vida brolla de l’amor i del pensament de Déu Tri i U. La 
vida de cada home és com un arbre magnífic: posa les seves arrels a 
l’eternitat, floreix i dóna fruit amb el temps, per ser al final trasplantada 
novament en l’eternitat, on perdurarà per sempre. El vostre Creador, com 
un jardiner expert, sap on col·locar tots els arbres, però també l'arbre ha 
de fer la seva part i us explicaré per què. 

Us vaig parlar del moment en el qual vau ser creats: és el moment 
fonamental en el que esteu davant Déu i heu d’escollir lliurement si 
donar-li la vida a Ell o al dimoni. Déu us ajuda a decidir mostrant-vos, 
com en una pel·lícula, la vida que viureu i on la viureu, segons el que 
escolliu. Us fa conèixer el seu projecte per vosaltres, les creus que 
trobareu pel camí, els esdeveniments que viureu fins a la mort. Déu no us 
demana mai que decidiu sense haver-vos donat abans la seva llum per fer-
ho.  

El mateix passarà al moment de la mort: Déu us mostrarà, com en una 
pel·lícula, la vida que haureu viscut per donar-vos ocasió de penedir-vos si 
heu pecat; també aleshores haureu de decidir si acollir o no l’ajuda de 
Déu. De la mort us en parlaré més endavant. 

Tornem al moment de la vostra creació: esteu davant de Déu i sou lliures 
d’acollir o no el projecte i la missió que Déu ha preparat per vosaltres i 
que us ha mostrat. També Llucifer, amb el permís de Déu, està davant 
vostre i us tempta amb les seves falses promeses;  tal com va fer amb els 
progenitors, igualment ho fa amb cadascun de vosaltres.  Heu d’escollir 
entre la veritat de Déu i la mentida de Llucifer. En aquest punt Déu Pare us 
mostra el seu Fill Jesucrist com Camí, Veritat i Vida5 i, en nom del Fill, us 

                                                           
5
 Cfr. Jn 14, 6 
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promet el do de l’Esperit Sant6. Us correspon a vosaltres reconèixer 
Jesucrist com a Déu i Salvador o negar-lo.7 Cada un de vosaltres ha estat 
creat lliure i intel·ligent, i lliurement ha d’escollir l’amor i la guia de Déu. El 
vostre Creador us estima i us respecta en la vostra llibertat, per això sou 
sempre vosaltres els que decidiu entre el bé i el mal. 

Segons la vostra resposta, sereu destinats a un o a un altre planeta. Qui 
acull la Santíssima Trinitat i accepta la seva missió, viurà entre les 
humanitats fidels a Déu a l’alt univers, on podrà realitzar allò que Déu li 
demana. Qui refusa Déu anirà entre les humanitats rebels del baix univers. 
Qui està indecís però no hostil a Déu i demostra una mica de bona 
voluntat, anirà entre les humanitats de l’univers mig. Allà rebrà l’ajut dels 
germans fidels a Déu per ser reforçat en la seva decisió. Qui està indecís 
però fred i dur vers el Creador, acabarà també ell entre els rebels del baix 
univers. 

Aquesta és la norma general però hi ha moltes excepcions, perquè la 
misericòrdia de Déu ve a trobar també als fills més rebels. Així, al llarg de 
la història, Déu ha permès que moltes ànimes que l’han acollit en el 
moment de la creació, s’encarnessin també en els planetes rebels. 
Aquests homes grans i generosos han acollit Jesucrist i lliurement han 
seguit els seus passos. S’han sacrificat, renunciant de viure en planetes 
meravellosos i entre humanitats santes. Enmig d’homes enemics de Déu i 
perversos, han viscut una vida de santedat i de pregària, pagant sovint un 
preu altíssim fins a vessar la seva pròpia sang. 

Això és ben visible a la Terra, el planeta rebel per excel·lència, situat al 
baix univers, els progenitors de la qual es van aliar amb Llucifer. Aquí es 
va encarnar el meu Fill, es va encarnar i s’ha donat ell mateix per la 
salvació de tots els homes de l’univers. Després d’ell, molts altres han 
caminat per aquest planeta, donant-se ells mateixos al meu Fill Jesús per la 
salvació dels germans. Sants, màrtirs i profetes han viscut i viuen entre 
vosaltres, sovint desconeguts, burlats i perseguits. Com flors han brotat del 
fang de la Terra tan allunyada de Déu i gairebé sempre han estat aixafats. 
Tot i així, la seva vida ha estat el testimoni inequívoc de l’amor de Déu, 
abocat sobre bons i dolents per mitjà de Jesucrist. 

                                                           
6
 Cfr. Jn 14, 26 

7
 Cfr. Col 1, 15; He 1, 1-3 
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Fillets, també entre vosaltres que llegiu aquestes paraules, hi ha homes i 
dones que humilment i amb coratge, s’han donat a Déu. Sapigueu que 
Jesús us estima tendrament i no us deixa mai sols. Us ha donat a mi 
perquè jo us custodiï en el meu Cor Immaculat i avui desitjo estrènyer-
vos ben a prop meu. La meva mà us acaricia i us sosté, us indica sempre el 
camí que porta a Jesús. Us prego que us deixeu guiar per mi! 

Sapigueu que Déu Tri i U està reunint els seus fills a “L’Església de 
Jesucrist de l’univers”. Aquesta Església sobresortirà cada vegada més i 
resplendirà com una estrella que indica als homes el camí de salvació. 
Tots vosaltres esteu cridats a formar-ne part, mitjançant la vostra sincera 
donació a la Santíssima Trinitat, a través del meu Cor. No us calen grans 
obres o paraules boniques; ni tampoc una gran ciència o una teologia 
refinada per formar part d’aquesta Església de la que us parlo. N’hi ha prou 
sent veritables fills de Déu i vivint com a veritables fills de Déu. 

Prego per vosaltres i us acompanyo en el camí, en el nom del Pare, del Fill i 
de l’Esperit Sant”. 
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13 de juliol de 2018  
 

La vida és record de Déu i recerca de la veritat 
 

“Estimats fills meus, 

Avui desitjo dir-vos que LA VIDA ÉS RECORD DE DÉU I RECERCA DE LA 
VERITAT. Des del moment de la concepció, quan el vostre esperit veu Déu 
cara a cara, tal com us vaig explicar, el record de Déu s’imprimeix en el 
vostre esperit i us acompanya per tota la vida, amb diferents matisos i 
intensitat. 

Si al moment de la concepció heu acollit Déu i acceptat la missió que us 
ha estat assignada, el record de Déu es fa present en vosaltres des de la 
més tendra edat i esdevé cada vegada més viu amb el pas del temps; ni la 
influència de l’ambient el pot ofuscar. Així, d’un senzill record, aquest 
passa a ser percepció de la presència divina que us porta a la fe,8 
mitjançant la qual us transformeu i esteu preparats per a la vostra 
missió. 

Si vau ser indecisos al moment de la concepció, el record de Déu sorgeix 
més lentament i amb més dificultat; sou més influenciables per l’entorn i 
no sempre arribeu a la fe. Això és així perquè el vostre esperit és més dèbil 
i el record de Déu va i ve. Tot i així, amb tan sols una mica de bona 
voluntat per buscar Déu, Ell us pren. Desvetlla potentment en vosaltres 
el record d’Ell i si decidiu confiar-li la vostra vida,  res se us tanca i la 
vostra fe pot florir, forta i viva. Recordeu que Déu us dóna sempre 
l’oportunitat de millorar o transformar la vostra elecció inicial per millorar-
la; us correspon a vosaltres decidir lliurement si acollir o no aquesta 
oportunitat. 

El record de Déu no s’apaga tampoc en aquells que han refusat Déu al 
moment de la concepció, perquè l’esperit de l’home és creat per conèixer 
Déu i estimar-lo. Qui es revela a Déu des de la concepció, refusa el record 
de Déu i intenta ofegar-lo cada vegada que aflora. Aquell record esdevé 
llavors un turment que empeny a la rebel·lió cada vegada més  forta i es 

                                                           
8
 Cfr. He 11 
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transforma en amargor i desesperació. Així viuen molts homes que 
menyspreen Déu i no troben pau, i tanmateix Déu no els abandona. 
Continua cridant-los de moltes maneres però ells el refusen. Trien una vida 
de pecat que els degenera i els fa cada vegada més semblants als dimonis, 
els quals odien Déu tot i que no aconsegueixen alliberar-se de Déu. Sí, 
fillets, molts homes viuen la mateixa dissort dels dimonis.  

Us explico aquestes coses per ajudar-vos a comprendre millor la vostra 
vida. Sapigueu que moltes problemàtiques espirituals i físiques que 
afligeixen la humanitat, tenen la seva arrel en l’elecció feta pels homes al 
moment de la concepció. Tanmateix, no desitjo que us espanteu o que 
penseu que esteu predestinats a un cert tipus d’existència.  No, fillets, no 
tingueu por! Sigui quina sigui la tria que hagueu fet en el moment de la 
concepció, recordeu que Déu us atreu sempre cap a Ell per mitjà del meu 
Fill Jesucrist que per a vosaltres és Camí, Veritat i Vida9. Ell és Déu i 
només en Ell i per Ell podeu conèixer el veritable Déu Tri i U.  Immersos 
en el seu Sacrifici i partícips de la seva glòria, podeu extirpar el mal des de 
l’arrel. Per això, no deixeu mai la mà del meu Fill i permeteu-li de guiar-vos 
i de salvar-vos, perquè només Ell és el vostre Salvador. 

El record de Déu empeny l’home a buscar la veritat. Quina veritat? 
Aquella que dóna un sentit a la vida i a la joia, al dolor i a la mort. La 
humanitat es preocupa per aconseguir la veritat; científics, filòsofs i 
teòlegs busquen respostes als perquès de la vida i sovint s’enfilen per 
camins tortuosos. Fills meus, qui pot donar-vos aquesta veritat sinó Déu 
que és Veritat? Qui pot fer-vos sentir estimats per un amor que és foc 
que crema i no es consumeix mai, sinó Déu que és Amor? Qui pot 
amorosir  els dolors de la vida, defensar-vos del mal sinó Déu que és 
Consolador i Defensor? Quina veritat podeu trobar doncs fora de Déu? 
Podeu trobar només les veritats humanes, fruit de compromisos i de 
paraules estèrils que no omplen la vida. Fills, és hora de tornar al veritable 
Déu! Molts homes estan plens de falses veritats i viuen en la mentida. Us 
torno a repetir: acolliu el meu Fill Jesús i viureu en la veritat. Jesús us ho ha 
promès: coneixereu la veritat i la veritat us farà lliures.10 

                                                           
9
 Cfr. Jn 14 

10
 Cfr. Jn 8, 32 
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Estic al vostre costat i camino amb vosaltres pel camí de la llibertat. Us 
beneeixo en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant”. 
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13 d’agost de 2018  
 

La vida terrena està feta també de proves 

 

“Estimats fills meus, 

Avui desitjo dir-vos que LA VIDA TERRENA ESTÀ FETA TAMBÉ DE PROVES. 
Per petites o grans que siguin, les proves formen inevitablement part del 
vostre camí existencial. Algunes proves provenen de l’ambient en el qual 
viviu i de les decisions dels qui us envolten. Altres proves deriven de les 
decisions del pensament col·lectiu i dels pecats de la humanitat, que 
formen l’esperit del món, el qual sovint us condiciona dramàticament. I 
finalment, hi ha les proves que vénen causades per les vostres decisions 
personals, de la vostra manera de pensar o dels vostres pecats. Us vull 
ajudar a comprendre-ho millor.  

En primer lloc, les proves no vénen de Déu que desitja pels seus fills 
només la felicitat. Déu permet que sigueu provats per tal que us mesureu 
amb els reptes de la vida, us enfortiu en la batalla entre el bé i el mal, 
escollint el que és just segons les lleis de la vida i refusant allò que  no ho 
és. Les proves afinen el vostre discerniment i us ajuden a comprendre 
millor la realitat i també a comprendre-us millor a vosaltres mateixos, els 
vostres límits i els vostres punts forts, les vostres reaccions i els errors 
comesos, la vostra força de voluntat. Sense proves us mantindríeu 
infantils, per això Déu les permet. 

No obstant, les proves serveixen pel vostre creixement només si les 
afronteu positivament. Molts homes no aconseguien afrontar les proves i 
la seva vida queda reduïda a un estat de supervivència, del qual en neixen 
frustracions, indiferència, depressions, agressivitat, maledicció, rebel·lió i 
blasfèmies. Avui molts homes i dones de la Terra viuen així i els seus fruits 
repercuteixen sobre la humanitat sencera amb les conseqüències que 
veieu. 

Perquè molts homes no saben afrontar positivament les proves de la 
vida? Perquè els falta la decisió de fons de pertànyer a Déu i de caminar 
amb Ell. Aquesta tria, tal com us vaig explicar, es produeix ja en el moment 
de la vostra creació. Si l’home escull Déu des del principi, afrontarà les 
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proves de manera justa, amb l’ajuda i la protecció de Déu. Qui el refusa 
afrontarà les proves a la seva manera, guiat pel seu propi egoisme i sota la 
influència del dimoni. Qui es manté indecís, serà portat d’una banda a 
l’altra i les proves seran per a ell un turment.  

Us vaig explicar, però, que la tria al moment de la concepció no és 
suficient per definir la vostra existència. Vosaltres sou lliures i és per això 
que Déu posa tothom a prova: a qui ha dit sí, a qui ha dit no i a qui no ha 
dit ni sí ni no. A cada prova, Déu se us apropa i us estén la seva mà. Així, 
esteu cridats novament a escollir si acceptar o no a Déu i les seves lleis, 
donant l’esquena al mal, si fiar-vos de Déu o de vosaltres mateixos. Heu de 
triar entre el bé i el mal, entre Déu i Llucifer. Serà sempre així fins a l’últim 
instant de la vostra vida terrena. 

Fills, si escolliu a Déu i poseu la vostra vida a les seves mans, les proves 
no us abatran mai. És més, us faran més forts i sempre més propers a Déu, 
perquè sovint és el mateix dolor que us obliga a agenollar-vos; són les 
llàgrimes que renten la vostra mirada i Déu respon sempre al vostre crit, 
quan l’invoqueu amb cor sincer i amb el desig viu de fer la seva voluntat. 

Fills meus, quan esteu en la prova, no demaneu a Déu les solucions que 
vosaltres considereu justes; sovint, de fet no ho són. En canvi, demaneu 
al Pare que en la prova es compleixi la seva voluntat. Aleshores ell us 
donarà Jesús, el Salvador, i en el seu nom us enviarà l’Esperit Sant, 
Defensor i Consolador. Jesús complirà en vosaltres la voluntat del Pare, 
en la potència de l’Esperit Sant i superareu tota prova en la pau i 
recollireu fruits de pau i d’amor. Sapigueu, fills, que quan sofriu Jesús us 
confia a mi, com em va confiar Joan al peu de la Creu.11 Ell sap que com 
més sofriu, més necessitat teniu d’una Mare. I jo estic amb vosaltres a 
cada prova, petita o gran, prego per vosaltres al meu i vostre Senyor, 
demanant només allò que és bo per a la vostra vida. 

Fills, com a Mare us demano de començar a viure com a veritables fills de 
Déu. Abandoneu-vos finalment a les mans del Pare celestial que nodreix 
els ocells del cel i vesteix els lliris dels camps i que us estima 
infinitament.12 No us faltarà la seva Providència i vosaltres sereu 
victoriosos amb Jesús que ha vençut la mort. Recordeu sempre que cap 

                                                           
11

 Cfr. Jn 19, 25-27 
12

 Cfr. Mt 6, 24-34 
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prova pot ser més forta que l’amor que Déu té per vosaltres. Ni la mort pot 
separar-vos del seu amor.13  

Estic al vostre costat i camino amb vosaltres en el nom del Pare, del Fill i de 
l’Esperit Sant”. 

  

                                                           
13

 Cfr. Rm 8, 35-39 
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13 de setembre de 2018  
 

La vostra vida és modelada pel vostre pensament 

 

“Estimats fills meus, 

Avui desitjo dir-vos que LA VOSTRA VIDA ÉS MODELADA PEL VOSTRE 
PENSAMENT. Dia rere dia, any rere any, el pensament orienta la vostra 
existència, perquè és amb el pensament que compreneu el sentit de la 
vida, de les experiències i dels sentiments. No parlo dels molts 
pensaments que van i vénen a la vostra ment, sinó del pensament en 
majúscula, aquell que neix a la profunditat del vostre esperit. Aquest 
pensament determina en vosaltres l’actitud fonamental amb la qual us 
poseu davant de Déu, davant de vosaltres mateixos i dels altres. 
D’aquesta actitud en neix l’orientació de la vostra existència. 

En el moment que Déu us crea, imprimeix en vosaltres la gran vibració de 
la vida que conté també la capacitat de pensar. No oblideu que sou creats 
a imatge i semblança de Déu: així com Déu pensa i amb el pensament 
governa l’univers, així també vosaltres penseu i amb el pensament 
governeu la vostra vida. 

Ja us vaig parlar de la vostra elecció al moment de la concepció. Si en 
aquell moment vàreu escollir estimar i servir Déu, el vostre pensament 
serà profund;  si no vàreu escollir res, mantenint-vos indecisos, el vostre 
pensament serà feble i superficial; i finalment, si vàreu refusar Déu 
escollint el mal, el vostre pensament serà destructiu per vosaltres i pels 
altres. 

Això passa perquè la profunditat del vostre pensament és proporcional a 
la profunditat de la vostra relació amb Déu; el pensament profund és 
aquell que està arrelat en la profunditat de la fe.  Si esteu units al Pare 
per mitjà del meu Fill Jesús, l’Esperit Sant actua en vosaltres i us comunica 
una manera de pensar totalment nova. És a dir, us ensenya a pensar 
segons les lleis divines, en harmonia amb l’ensenyament de l’Evangeli i 
això canvia la vostra vida. Així apreneu a afrontar les situacions i les proves 
amb la intel·ligència divina que pertany als veritables fills de Déu. 
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A través de les experiències de la vida terrena, podeu confirmar i modificar 
la decisió presa al moment de la concepció perquè sou lliures. Cada dia 
esteu cridats a escollir entre el bé i el mal, entre la veritat de Déu i la 
mentida de Llucifer i del món. És un repte continu que us ajuda a créixer i 
és el pensament que us orienta en les decisions. Si esteu units a la 
Santíssima Trinitat tindreu un pensament elevat, fort, dinàmic, 
contínuament alimentat i reforçat per l’acció de la gràcia. En cas contrari, 
us perdreu i estareu privats de la veritable saviesa. 

Fills meus, la major part dels homes de la Terra estan allunyats de Déu. El 
pensament dels homes es forma en base als impulsos que vénen de 
l’exterior, és a dir, del pensament dominant del món. L’home esdevé 
incapaç d’acollir els impulsos divins en el seu esperit, s’agafa a les modes, a 
les opinions dels altres, segueix l’exemple de molts ídols presents al món. 
Així el pensament de la humanitat és superficial, feble i corrupte, i els 
resultats els teniu davant els vostres ulls. I són els joves els qui més 
pateixen perquè es deixen atraure més fàcilment pel pensament del món i 
no aconsegueixen orientar la seva vida, perquè estan privats d’un 
pensament constructiu. 

Molts creuen que tenen un pensament elevat perquè entenen les coses 
racionalment, perquè han estudiat durant molt de temps, o potser 
perquè són espavilats i han aconseguit l’èxit. Confonen el pensament 
amb la racionalitat, amb la lògica humana, amb la saviesa mundana. El 
pensament del que us parlo, en canvi, no té res a veure amb la ciència 
humana. Aquest pensament prové de l’acció de l’Esperit Sant que 
incessantment dóna els seus impulsos al vostre esperit, el qual els 
transmet a l’ànima que, amb la seva intel·ligència els elabora i els transmet 
al cervell. Com més íntegres sou i esteu entregats a Déu, més podeu 
acollir els impulsos de l’Esperit Sant, comprendre’ls i posar-los en 
pràctica. Així la vostra vida és guiada per Déu i orientada cap al bé; el 
vostre pensament és positiu i concret, i transmeteu pau i harmonia al 
vostre voltant, esdeveniu una ajuda pels altres. 

Us prego, fills meus, de donar la vostra vida a la Santíssima Trinitat, a 
través del meu Cor. Jo puc ajudar-vos a aconseguir un pensament elevat, 
perquè sóc la vostra Mare i desitjo per vosaltres tan sols el bé. Deixeu-
vos guiar per mi i us conduiré al Cor del meu Fill, que conté la veritable 
saviesa, perquè Ell és la Saviesa de Déu que s’ha fet carn per vosaltres. 
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Estic al vostre costat en el camí de la vida i us beneeixo en el nom del Pare, 
del Fill i de l’Esperit Sant”. 
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13 d’octubre de 2018  
 

La vida floreix en la plena identitat de la persona 

 

“Estimats fills meus, 

Avui desitjo dir-vos que LA VIDA FLOREIX EN LA PLENA IDENTITAT DE LA 
PERSONA. De la plenitud de la identitat en deriven l’autonomia, el 
desenvolupament humà i espiritual, la felicitat. 

Què és la identitat? És l’essència del vostre ser, allò que sou. En la 
identitat s’expressa la vostra originalitat, és a dir, el conjunt de 
pensaments, sentiments, experiències que fan de vosaltres un ésser únic i 
irrepetible, no només en aquesta Terra sinó en tot l’univers. 

La identitat conté l’ésser i l’actuar, dos aspectes estretament lligats entre 
ells. Quan la persona arriba a la seva plena identitat, l’ésser i l’actuar estan 
equilibrats entre ells i en harmonia, i expressen allò que la persona 
realment és. 

La identitat es delinea ja en el moment de la concepció, mitjançant la tria 
feta en aquell instant i de la que ja us vaig parlar. Si l’home escull estimar 
i servir el seu Creador, adquireix la identitat de veritable fill de Déu, 
capaç d’estimar sense hipocresia i sense res a canvi. En aquest cas, la 
imatge i semblança de Déu, que són pròpies de tot ésser humà i que el 
diferencien de les altres criatures, emergeix amb força i claredat. Durant la 
vida, la identitat d’aquest home es reforça amb la fidelitat a Déu en les 
proves i en les experiències viscudes. I tampoc el pecat pot eliminar la 
seva identitat de fill de Déu, perquè el Senyor coneix bé la seva fragilitat i 
escruta la profunditat del seu esperit: Jesús va donar la vida per ell i pot 
tornar-lo a aixecar després de cada caiguda. Així el veritable fill de Déu, 
dia rere dia, creix, viu i actua en sintonia amb les lleis de la vida. La seva 
identitat arriba a la plenitud; esdevé portador de la vida i de la santedat 
del seu Creador. 

No passa igual amb aquell que refusa Déu en el moment de la concepció i 
escull Llucifer. L’esperit d’aquest home és envaït per les tenebres que li 
impedeixen veure la veritat i el posen en conflicte amb Déu i les seves lleis. 
D’aquesta manera, tot i havent estat creat a imatge i semblança de Déu, 
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no viu ni actua com a fill de Déu. Les proves i les experiències de la vida no 
fan més que accentuar la infidelitat; la seva identitat esdevé indefinida i 
fosca. Aquest pobre home no és portador de vida sinó de mort. El seu 
pecat l’oprimeix i es tanca en l’egoisme i en la trista desesperació. Si 
sabéssiu com sofreix el meu Cor per aquests fills! I tanmateix n’hi hauria 
prou amb què s’adrecessin a Jesús per ser salvats. Pregueu amb mi, fills, 
perquè també aquests cors tan durs trobin el camí cap a Jesús Salvador. 

L’home que en el moment de la concepció no ha escollit Déu i tampoc 
Llucifer, afronta la vida en un estat de contínua incertesa i preocupació. 
Davant de les petites o grans decisions, i davant de cada prova reviu 
l’angoixa d’haver de decidir. Com un ocell tancat en una cambra, xoca 
d’una paret a l’altra i no sap com sortir-ne. I si mira cap a Déu, ho fa sense 
convicció i sense veritable fe. La identitat d’aquest home és indefinible i 
les seves accions són imprevisibles; passa de grans entusiasmes a 
aclaparadores decepcions i no aconsegueix fer gran cosa. Esdevé una 
persona ansiosa, espantada i incapaç d’una veritable relació amb el 
pròxim. Són molts els que viuen d’aquesta manera a la Terra; també per 
aquests fills el meu Cor està afligit. Pregueu juntament amb mi per treure 
de tant sofriment aquests germans vostres fràgils i perduts. No judiqueu 
ningú, fills, sinó pregueu per tots, perquè tots puguin ser salvats. El Cor 
de Jesús és immens i immensa és la seva misericòrdia. 

Amb tot això podeu comprendre com el vostre desenvolupament humà i 
espiritual, la vostra autonomia en el pensar i actuar, i la vostra pròpia 
felicitat no poden prescindir de la vostra plena identitat. Si us sembla que 
encara no heu assolit la plenitud, si us sentiu fràgils i pecadors, 
afeixugats pels problemes i per tants sofriments de la Terra, sapigueu 
que jo estic al vostre costat. 

Sóc aquí per dir-vos que tot es pot resoldre si ho deixeu tot a les mans de 
Déu Omnipotent. Per això us suplico, fills meus: oferiu-vos vosaltres 
mateixos a Déu per mitjà del meu Cor! Només així tindreu l’oportunitat 
de començar una vida nova i d’esdevenir criatures noves. Decidiu canviar 
la vostra vida ara, no és massa tard. El Senyor us vindrà a trobar i us 
estendrà la seva mà, i jo estaré amb vosaltres. 

Us beneeixo i us acompanyo en tots els camins de la vostra vida en el nom 
del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant”.  
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13 de novembre de 2018  
 

La vida de Déu no coneix la mort 

 

“Estimats fills meus, 

Avui desitjo dir-vos que LA VIDA DE DÉU NO CONEIX LA MORT. Esteu 
acostumats a considerar la mort com la fi de tota experiència, un límit 
infranquejable més enllà del qual tot es dissol: el dolor, l’alegria, els 
afectes, etc. Per alguns la mort és un alliberament, per altres un càstig. 
Alguns creuen en la vida ultra terrena, altres no creuen en res, fins i tot 
entre els cristians. Quanta confusió i quantes pors al voltant de la mort! 

Què és doncs la mort? La fi de la vostra experiència en el cos i el 
començament de la vida en l’esperit. La vostra vida continua en una 
dimensió diferent, on la matèria ja no és un obstacle. 

Si creieu en la Santíssima Trinitat i heu decidit seguir el meu Fill Jesús, 
podeu comprendre què és la mort. Fills, la vida en el cos no pot ser eterna 
perquè, després del pecat original, la matèria de la que està feta el vostre 
cos es corromp i es deteriora, dia rere dia. Per això envelliu i moriu. La 
mort és la conseqüència més greu del pecat original que us ha tornat 
dèbils, corruptes i exposats a l’acció del maligne. Llucifer i els seus 
dimonis juguen des de sempre amb la vostra por a la mort. Us porten a 
creure que la mort és volguda per Déu i que el vostre Creador no és un 
Pare amorós sinó un Jutge despietat. 

No, fills meus, la mort no ve de Déu sinó de la decisió de la vostra 
humanitat. A l’inici de la creació, els vostres progenitors van girar 
l’esquena a Déu, preferint les vanes promeses de Llucifer. Allunyats de la 
font de la vida que és Déu, van conèixer la corrupció i la mort. 

Déu va posar remei a aquesta situació enviant Jesús a la Terra. Ell va 
morir i ressuscitar per vosaltres, triomfant sobre la mort. Qui creu 
fermament en el meu Fill Jesús i l’acull com a únic Salvador, en Ell i amb Ell 
venç la mort i trenca les cadenes de la por. La mort aleshores esdevé un 
pas triomfal cap a la vida benaurada, la qual és només l’anticipació del que 
serà a la fi dels temps. Jesús, certament, retornarà,  gloriós i poderós, i 
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eliminarà la mort. Serà la creació nova, on Llucifer i els fills de les 
tenebres no hi podran entrar. 

Des d’aleshores, la mort és inevitable i és causa d’aflicció i dolor per 
l’home de la Terra. Déu però no us demana de quedar-vos insensibles 
davant la mort. El meu Fill ha plorat davant la tomba de l’amic Llàtzer i ha 
experimentat l’angoixa a Getsemaní; i us penseu potser que el meu Cor no 
va sofrir en veure el meu Fill clavat a la Creu? No, Déu no us demana de 
ser superhomes sinó que vol ajudar-vos a superar la por a la mort amb la 
força de la seva vida. 

Fills meus, si creieu en el meu Fill Jesús i us doneu a Ell, per mitjà del meu 
Cor, Jesús viu en vosaltres i no només espiritualment. Realment Jesús és 
viu i està present en el sagrament de l’Eucaristia i entra dintre vostre, es 
fa carn i sang en vosaltres quan rebeu l’Hòstia santa. Així esdeveniu el 
temple de Déu vivent. I, com pot la mort resistir la presència de Crist en 
vosaltres? I què és la mort pel creient, sinó un pas feliç cap a una 
dimensió nova i meravellosa, en la qual viureu per sempre units al 
Creador? 

Qui ha viscut estimant Déu, no té res a témer de la mort: s’adorm en 
l’amor i els àngels l’acompanyen en el seu pas. Si sofreix perquè està 
malalt, tampoc aleshores la mort és cruel, perquè el seu esperit es manté 
serè: Déu li fa dolç fins i tot el sofrir. L’agonia d’un just és una pregària de 
lloança! 

Jo sóc la vostra Mare i us estimo. Si m’acolliu com a Mare, us prometo 
que estaré al vostre costat a l’hora de la mort. 

Hi ha però un altre tipus de mort, que molts a la Terra experimenten, 
especialment avui. No és una mort física sinó existencial. Està feta de 
solitud, amargor, inquietud, decepció; és aquella que anomeneu 
depressió. La causa d’aquest mal està en la vostra separació de Déu. Us 
separeu de la Vida i trobeu la mort. I no serveix una religiositat superficial 
per solucionar aquest tipus de mort, no n’hi ha prou amb un fàrmac, 
encara que sigui útil. Us calen una fe segura, la sòlida esperança i el 
veritable amor, que només Déu us pot donar. Si voleu vèncer la mort 
existencial heu de buscar el meu Fill Jesús que és Camí, Veritat i Vida14. 

                                                           
14

 Cfr. Jn 14, 6 
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Només Ell pot erradicar la mort de la vostra existència i alliberar-vos de 
la por. 

Obriu el vostre esperit a Jesús, perquè entri en vosaltres la força del seu 
amor que perdona i guareix. Poseu la vostra vida i els vostres afanys a les 
seves mans i ell governarà la vostra existència. Busqueu i acolliu la seva 
voluntat per vosaltres, que és infal·lible. Les solucions humanes no us 
alliberaran mai del tot de l’angoixa de viure. Només la vida de Déu pot 
eliminar la mort. 

En conclusió, fills, Déu us ha donat la vida perquè visqueu. Us toca a 
vosaltres que sapigueu apreciar el do de la vida que és immens, no només 
per vosaltres sinó també pel vostre pròxim. Utilitzeu bé els talents que Déu 
us ha donat, vivint units a Ell en la Joia i en l’esperança i Déu us donarà 
dies feliços, tot i les tribulacions de la vida. 

Estic al vostre costat i us beneeixo en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit 
Sant”. 
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13 de desembre de 2018  
 

Missatge de cloenda 

 

“Estimats fills meus, 

AMB AQUEST MISSATGE S’ACABA LA MEVA CONVERSA AMB VOSALTRES. 
Ara és el moment de caminar per vosaltres mateixos, després de les 
moltes paraules que us he transmès tot aquest temps. Us he parlat 
sempre i de moltes maneres diferents, buscant de recordar-vos que Déu 
és el centre de la vostra vida i de tota la història. Amb les meves 
aparicions, a molts llocs de la Terra, us he mostrat el meu rostre i us he 
estès la mà. Ara em retiro i torno a la Santíssima Trinitat, en la qual visc i 
d’on he vingut, per intercedir com a Mare per tots els meus fills. 

El temps s’abreuja, fills, perquè el meu Fill està per tornar en la seva 
glòria. Es manifestarà a tot l’univers i ja ningú podrà dir que Déu no 
existeix. Tothom el veurà però no tothom l’acollirà. Separarà els fills de la 
llum dels fills de les tenebres. Només el Pare sap quan això passarà, però 
avui ja podeu intuir que els temps estan canviant.  

L’acció de Llucifer s’està reforçant dia rere dia. L’Anticrist i el Fals Profeta 
ja estan actuant per seduir la humanitat i arrossegar-la, amb la violència i 
l’engany, cap a l’abisme. Els homes i la natura estan trasbalsats i cada 
vegada ho estaran més. En va els homes buscaran l’ajuda dels científics, 
teòlegs i mags, perquè la salvació ve només de la Santíssima Trinitat, per 
mitjà del meu Fill Jesucrist.  

Només Jesús és el Salvador; rebutjant-Lo, rebutgeu la salvació. Fills, 
desitjo cridar-vos de nou a l’essència de la vida cristiana, és a dir, a la fe en 
Jesucrist, fill de Déu, nascut, mort, ressuscitat i pujat al cel, que seu a la 
dreta del Pare. Jesús és Sacerdot Suprem i Rei de l’univers. Davant d’Ell 
tots hauran d’abaixar el cap, ho vulguin o no.15 

Avui molts cristians han oblidat les veritats de la fe i es deixen atreure 
pels plaers i modes del món. Així corrompen els seus pensaments i la 
seva vida. La major part dels homes de la Terra cerquen molts déus i els 

                                                           
15

 Cfr. Fil 2, 9-11 
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posen al mateix nivell del Déu veritable. Consideren que és suficient 
invocar un déu qualsevol per estar en la veritat. Tant és una religió com 
una altra, tant és un déu com un altre. Jesús no és diferenciat d’altres 
mestres i gurus. I així es parla del Déu catòlic, musulmà, etc. Quin engany 
més gran! 

Fills, hi ha un sol Déu que governa l’univers sencer: la Santíssima Trinitat. 
És el vostre únic Déu que us ha creat i us estima. S’ha fet visible en la carn 
en Jesús el meu Fill, Segona Persona de la Santíssima Trinitat. Us ha 
manifestat la vida divina i us ha fet partícips d’aquesta vida. Us ha guarit 
del pecat, ha guarit les vostres malalties, us ha mostrat el valor del 
sofriment i us ha obert el camí de la resurrecció. Què més necessiteu? 

Fills, no us deixeu enganyar per les paraules buides dels falsos profetes. 
No seguiu aquells que es vesteixen d’ovella i són llops. L’Anyell de Déu és 
un de sol, Jesucrist; només a Ell heu de seguir. Si us quedeu amb Ell, 
sabreu què fer i com afrontar les tragèdies del món, cada vegada més 
nombroses. Tindreu la vida de Déu en vosaltres, la vida que venç la mort, 
que dispersa les forces del mal destructores de la vida. 

Us he parlat de Déu i de la seva vida que s’expandeix per tot l’univers. 
Avui us dic que l’Església que el meu Fill va fundar a la Terra no va quedar 
limitada a la Terra sinó que és present a tot l’univers. Teniu germans i 
germanes repartits per tot l’univers que invoquen com vosaltres el nom 
del meu Fill i s’anomenen Cristians. Jesús ha donat la vida també per ells 
i els ha considerat dignes de pertànyer al seu poble. El fet que no pugueu 
veure’ls amb els vostres ulls no vol dir que no existeixin. No sigueu com 
tants arrogants que neguen tot el que no entenen. Els grans misteris de 
Déu s’entenen en la humilitat i en la pregària, tal com va succeir amb mi. 

Arribarà el dia que tots els fills de Déu viuran units a la creació nova que 
el meu Fill establirà a la fi dels temps. A la creació nova no hi entraran tots 
els que serveixen a Llucifer, refusen el Déu veritable i no estimen els 
germans. No hi entraran tampoc tots els que han utilitzat el nom del meu 
Fill per servir-se ells mateixos i el seu propi egoisme. Avui, la humanitat de 
tot l’univers està encara en camí, per convergir vers una única meta: ser 
reunida en Jesucrist i formar un sol poble. Però ja avui, ara, podeu 
experimentar la presència viva de l’Església de Jesucrist de tot l’univers 
obrint el vostre cor a la novetat dels temps que vindran. Pregueu a 
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l’Esperit Sant per tenir la llum i no ho rebutgeu tot com els nens 
capritxosos.  

Vosaltres voleu també formar part de l’Església de Jesucrist de tot 
l’univers? Si ho voleu, se us demanen tres coses: 1) donar completament 
la vida a Déu Tri i U, a través del meu Cor Immaculat; 2) viure una vida 
íntegra, respectant les lleis divines que us han estat revelades pel meu 
Fill Jesús a l’Evangeli; estan escrites també en vosaltres i l’Esperit Sant les 
manté vives en el vostre esperit; 3) creure en l’existència d’altres fills de 
Déu a l’univers, que juntament amb vosaltres formen la seva Església, 
una i indivisible; viure amb ells en comunió d’esperit i de pregària. 

Els temps van molt de pressa i us esperen esdeveniments grandiosos i 
durs. Teniu necessitat de la comunió amb Déu, per mitjà de Jesús. 
Necessiteu també la comunió amb tots els vostres germans que, a la Terra 
i a l’univers, recorren el mateix camí que vosaltres. Però afanyeu-vos i 
decidiu de quina part esteu. L’Església de la Terra, com l’heu vist fins avui, 
dividida, afeixugada per l’esperit del món, infectada per molts paràsits, 
haurà de deixar el lloc a la veritable Església de Jesucrist, viva i bategant 
a tot l’univers. No us torbeu per això i no us escandalitzeu, perquè Déu 
ha de purificar el seu poble; és un acte de justícia i de misericòrdia. 

Estaré sempre al vostre costat, en tots els vostres passos. Us dono gràcies 
a tots vosaltres que heu acollit les meves paraules. Prego per tots aquells 
que tenen el cor dur i que estan tancats en els seus raonaments i les seves 
pors. Que davalli damunt vostre i a totes les vostres famílies la pau de Déu 
i l’amor de Jesucrist, que he portat al ventre per tots vosaltres. 

Us beneeixo en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant”. 
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6 de gener de 2017  
 

Participeu a la meva oferta i jo participaré a la 
vostra 

 

“Estimats fills meus, 

Avui desitjo estar amb vosaltres perquè comença un temps molt fort pel 
poble de Déu. Ahir se us van dir les coses que són importants i jo no us les 
repetiré. Vull dir-vos, però, que us estimo i que estic al vostre costat. Cada 
pas que fareu, el fareu amb mi. 

Jesús vol manifestar-se com l’únic Salvador de la humanitat. Ja ho va fer 
una vegada en la carn però no va ser acollit. Però Déu no deixa la seva obra 
a mitges, i per això Jesús tornarà a manifestar-se, i aquesta vegada ho farà 
en la glòria. Ni el pecat ni la mort podran res contra Ell. 

El seu poble ha d’anticipar la seva manifestació, de la mateixa manera 
que va succeir amb mi. Abans que Jesús es manifestés obertament al 
poble d’Israel, es va manifestar al meu ventre des d’on va començar a 
viure i a actuar. Joan Baptista el va percebre dintre meu. Quan el vaig 
mostrar als germans vinguts de l’univers, aquells que anomeneu Reis 
Mags, jo no vaig fer altra cosa que complir la meva missió: manifestar el 
meu Fill a tota la humanitat. El mateix havia fet amb els pastors, el primer 
nucli de la Terra a qui Jesús es va manifestar, un poble petit i humil. 

Avui ha de succeir el mateix en el poble: jo us manifesto Jesús perquè 
vosaltres el manifesteu als altres. L’heu de mostrar primer de tot dintre 
vostre i dintre d’aquest poble perquè és aquí que Jesús desitja 
manifestar-se. El meu Fill va dir que del vostre íntim en brollarien rius 
d’aigua viva16. És Ell el riu de la vida i vosaltres heu de manifestar-lo als 
altres. Compto amb vosaltres perquè genereu juntament amb mi el Fill 
de Déu i el mostreu al món així com jo l’he mostrat als pastors, i el 
mostreu a l’univers així com jo el vaig mostrar als Mags. 

                                                           
16

 Cfr. Jn 7, 37-38 
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Els reis portaven presents als altres reis. Aquest era el costum del temps. 
Tots vosaltres heu de portar presents al Rei dels reis. El regal més gran que 
Jesús espera de vosaltres és la vostra vida. En la vostra vida hi és tot: la 
fe, l’esperança i l’amor. Déu espera això de vosaltres i jo també ho 
espero. 

Us transmeto contínuament l’amor de Jesús. Sapigueu, fills, que cap 
criatura té en ella l’amor pur si no el rep en do de Déu. Heu de demanar a 
Jesús que us doni l’amor veritable. No camineu amb el vostre amor humà. 
Satanàs actuarà amb tot el seu odi, per això el poble haurà d’actuar amb 
tot l’amor de Jesús. Jesús ha donat la vida pel seu poble i no hi ha un amor 
més gran que aquest. Si doneu la vida a Déu pels vostres germans, cap 
força de les tenebres us podrà vèncer. 

Jo estaré al vostre costat, pregaré i m’oferiré per vosaltres perquè el meu 
Senyor us ompli del seu amor. Doneu-me totes les vostres pregàries, les 
vostres intencions, els vostres pensaments i els vostres desitjos; jo els 
netejaré de tot egoisme i els presentaré a Déu, i demanaré només allò 
que sigui el millor per vosaltres. Us demano de participar en la meva 
oferta i jo participaré en la vostra. Jo sóc la vostra Mare i la Mare de Déu, i 
vull portar-vos tots al cor del meu Fill perquè Ell us porti a la creació nova. 

Us beneeixo amb tota la potència que Déu em dóna per vosaltres, 
juntament amb Sant Josep que sempre és al meu costat i intercedeix 
juntament amb mi per vosaltres, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit 
Sant”. 
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2 d’abril de 2017  
 

Em recolzareu en la meva obra 

 
“Estimats fills, poble de la Fundació, 

M’adreço a vosaltres perquè desitjo explicar-vos millor el que he iniciat el 
13 de cada mes, a través dels missatges que he donat i que donaré. 

Us dic, en primer lloc, que es tracta d’una intervenció meva 
extraordinària per aquest temps, la realització del que vaig iniciar a 
Fàtima i continuar a Medjugorje, però que no vaig poder portar a 
compliment com hauria volgut a causa de la duresa de molts cors. Tal com 
ja us he explicat, tant a Fàtima com a Medjugorje, desitjava preparar el 
poble de Déu per acollir la veritat de l’obra de la creació, revelant 
l’existència d’altres germans a l’Univers. 

Això ja ho volia fer des de l’inici de l’Església, quan encara vivia a la Terra. 
Al costat de Pere i dels apòstols, pregava i m’esforçava perquè la 
comunitat cristiana acceptés l’existència d’altres germans de l’Univers, 
alguns dels quals ja havien visitat els apòstols. Malauradament però, la 
primera Església no va acollir aquella revelació. 

A Fàtima em vaig presentar juntament amb els germans de l’Univers 
fidels a Déu i vaig parlar d’ells als vidents. Déu esperava que l’Església 
oficial em fes costat en la meva obra revelant el tercer secret, el de 
veritat. No va ser així. A Medjugorje vaig intentar instruir el poble amb els 
missatges, per portar-lo gradualment a conèixer la realitat de l’Univers. 
També aquí vaig esperar en va que l’Església oficial es pronunciés sobre les 
aparicions, ja que això hauria contribuït moltíssim a obrir els cors. No ha 
estat així i encara avui, Medjugorje és motiu de discussions infinites i 
inútils que han aturat els meus plans. 

Avui, amb els missatges del 13 de cada mes, insistiré per última vegada 
en aquesta obra meva de revelació de la vida a l’Univers. Serà la meva 
última intervenció directa per ajudar els cristians de la Terra a acollir els 
germans de l’Univers. Aquesta vegada no em recolzaré en l’Església oficial 
sinó en vosaltres, poble nou que Déu ha suscitat a la Terra. Vosaltres sou 
l’Església nova de l’Univers que viu ja avui la comunió universal. Em fareu 
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costat en aquesta obra amb la vostra testimoniança i divulgant els meus 
missatges de les maneres que considereu més eficients. 

Com a Mare de la humanitat, era i és el meu desig, reunir sota el meu 
mantell tots els fills de Déu dispersos per l’Univers, per oferir-los al meu 
Fill Jesús. Per això m’he presentat com a mare de la humanitat. La meva 
obra en aquest temps consisteix a buscar i convidar incessantment els 
meus fills a conèixer el veritable Déu, a comprendre la seva obra i a 
convertir-se a Ell, per mitjà del meu Fill Jesucrist.   

Sé que puc comptar amb vosaltres i us ho agraeixo ja des d’ara. Per part 
meva, us prometo la pau i la meva especial protecció. Si sou fidels a Déu i 
a mi, i feu el que us demano, aquest poble viurà en la pau i no patirà 
persecucions. Serà contrarestat, passarà proves però no serà perseguit. 

He volgut començar aquesta obra just a cent anys exactes de les meves 
aparicions a Fàtima per subratllar la continuïtat de la meva acció. Portaré 
a terme allò que vaig començar a Fàtima juntament amb el meu poble: 
revelaré al món el que he de revelar perquè el meu i vostre Senyor ho 
desitja. Aquells que estan destinats a formar part del poble nou, 
comprendran les meves paraules i les posaran en pràctica. Els altres, 
seguiran els camins del seu cor i serà Déu que s’ocuparà d’ells. 

Us demano de celebrar de manera especial l’aniversari de les meves 
aparicions a Fàtima, quan us reunireu el maig i a l’octubre. Recordeu que 
les dates del 13 de maig i del 13 d’octubre van ser dates molt importants a 
Fàtima. Jo estaré especialment present a les vostres  celebracions i us 
concediré totes les gràcies que a Fàtima Déu volia concedir a l’Església 
oficial, però que van ser refusades. El poble nou les rebrà i les custodiarà 
amb la força de la fe. Rebrà de Déu i de mi força i protecció. 

Us beneeixo i us custodio en el meu Cor, en el nom del Pare, del Fill i de 
l’Esperit Sant”. 
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13 de maig de 2017  
 

Seré la veu dels pobres de Déu 

 

“Estimats fills, 

Avui m’heu donat molta alegria veient-vos amb gran desig d’honorar-me. 
Molts fills de la Terra avui m’han donat lloança i glòria i jo transmeto tot 
això a Déu per vosaltres. 17 

En totes les meves aparicions, m’he servit d’instruments senzills, petits, 
humils. Aquests han estat la meva veu davant de la humanitat; igualment, 
jo he estat la seva veu davant de Déu. Jo sóc la veu de tots els meus fills 
davant de Déu, sobretot dels meus fills més petits, més pobres i més 
humils, aquells que no demanen altra cosa que poder-me estimar. 

Fills, el món està dominat pels arrogants, i en mans dels violents i podeu 
ben veure com van les coses. Jo us dic, però, que el Senyor té fermament 
a les seves mans el destí dels homes i no deixarà que els seus petits siguin 
aixafats. Cap fill de Déu serà aixafat i jo seré la veu d’aquests petits 
davant de Déu i davant de la humanitat. Ho seré també davant d’aquella 
part de l’Església que parla tant dels pobres, però no els protegeix. Fa 
moltes obres a favor dels pobres, però no estima els pobres de veritat que 
són els pobres de Déu. Si els estimés de veritat, hauria revelat tot el que 
vaig dir a Fàtima perquè allà vaig parlar per amor als petits.  

Fills meus, el món no se salvarà sense el Déu veritable i sense la comunió 
entre els fills de Déu. Em refereixo a tots els fills de Déu, presents a 
moltes parts de l’univers i que Déu està cridant a reunir-se. Déu busca els 
seus fills, vol salvar-los i fer-los servir com instruments de salvació per tota 
la humanitat. També vosaltres podeu ser instruments de salvació, si ho 
voleu. Jo desitjo servir-me de vosaltres per portar a la Terra el gran 
anunci que ja volia portar a Fàtima i que va ser ofuscat per les intrigues 
dels homes. 

                                                           
17

 Avui és el primer centenari de les aparicions de Maria Santíssima a Fàtima 
(Portugal), que van començar el 13 de maig de 1917. 
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Aquest és l’anunci que tinc intenció de portar per darrera vegada a la 
terra: 

 La humanitat existeix a tot l’univers; 

 Tota la humanitat haurà de triar entre Jesucrist i Llucifer. Només 
a través de Jesucrist podrà arribar al Déu veritable: Pare, Fill i 
Esperit Sant; 

 La humanitat que haurà acollit Jesucrist, serà reunida de cada 
planeta per formar un sol poble, unit al meu Fill, Sacerdot 
Suprem. Serà un poble humil però fort en Déu, que ja no 
coneixerà més distàncies ni barreres. 

Fills, us demano de decidir-vos completament per Jesús i d’ajudar-me en 
aquesta obra que Déu m’ha confiat. No desitjo res per a mi, cap glòria. La 
meva glòria sou vosaltres. Sou les estrelles de la meva corona. Jo sóc la 
veu dels meus fills davant de Déu i ho seré davant dels poderosos 
arrogants. Per amor als meus petits no estaré en silenci. Seguiré parlant i 
diré tot el que havia de dir des de fa molt temps. 

Sóc una persona viva i no un estàtua bonica per portar a processó. Els 
meus fills tenen dret a escoltar la veu de la seva Mare que els estima, els 
crida i els instrueix. Fins ara he estat molt pacient i discreta, he perdonat 
moltes coses. Ara, però, és el temps de desvetllar els meus fills que 
sofreixen sota l’opressió de l’enemic falç que sembla invencible, però que 
no pot res contra Déu ni contra mi. Per això diré tot el que el Senyor em 
permetrà de dir-vos. Sóc la seva serventa i faré tot el que Ell em 
demanarà.  

JO SÓC AQUELLA QUE VIU EN LA SANTÍSSIMA TRINITAT. 

Sóc la vostra Mare i sóc també la Reina de l’univers. Això no és un simple 
títol amb el que m’honoreu sinó que és la meva missió. Sóc Mare i Reina 
de l’univers. Potser se us ha escapat aquest detall; per això us recordo que, 
com a Reina, he rebut de Déu la gràcia i el poder d’actuar en tot l’univers 
a favor dels meus fills. He rebut el poder d’aixafar el cap de la serp i ho 
faré. Us parlaré i us ensenyaré tot el que heu de saber en aquest temps 
per vèncer el mal que s’amaga per tot arreu, també a l’Església. Tinc el 
dret i el deure, davant de Déu i de la humanitat, de parlar als meus fills 
quan vull, tant com vull i com vull, sense demanar permís a ningú. Déu 
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m’ha demanat de fer servir del tot el meu poder de mare i Reina de 
l’univers; Ho faré per vosaltres, per ajudar-vos i per protegir-vos, perquè 
els temps són greus. 

Us demano d’ajudar-me, fills, a salvar molts germans atraient-los cap a 
Déu. Sigueu també vosaltres la veu dels últims. 

Fills meus, no us fieu dels poderosos d’aquest món! Fieu-vos només de 
Déu i també de mi. Jo només desitjo el vostre bé i us confio a Déu perquè 
aquest és el veritable bé per a vosaltres. Heu de fer-ho també vosaltres: 
confieu-vos a Déu i doneu-vos completament a Ell. Doneu-li ho tot i tot us 
retornarà multiplicat per cent. 

Us prometo, per l’amor que em teniu, que estaré sempre amb vosaltres. 
Onsevulla que sigueu, jo estaré amb vosaltres. Jo estaré al costat vostre 
en totes les proves, en l’alegria i en les dificultats. Jo seré la vostra veu 
davant de Déu i vosaltres sigueu la meva veu davant dels homes. Déu, que 
és el vostre Pare, us estima i us vol tots feliços i salvats. Vol portar-vos a 
una creació nova, tan bonica i pura que no la podeu ni imaginar, i que està 
preparada per a vosaltres a la fi dels temps. 

Tingueu fe, fills! Jo us espero a la nova creació, però estic ja aquí amb 
vosaltres i camino amb vosaltres pels camins del món, pels camins de 
cada home cap a la creació nova. 

Us beneeixo amb tot el meu amor en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit 
Sant.” 
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9 de desembre de 2018  
 

No busqueu fora allò que ja teniu 

 

“Estimats fills, 

S’acaba aquest any i amb aquest es conclou també una part molt 
important del vostre camí. Jesús us va dir que la vostra preparació ja s’ha 
acabat.18 S’ha acabat aquella preparació que us havia de portar a acollir i 
proclamar l’existència de l’Església de Jesucrist de tot l’univers. 

Fills, no esteu parlant d’una altra Església, no heu fundat una Església 
alternativa. L’Església és una. Malauradament, al llarg dels segles, algú 
s’ha infiltrat dintre la veritable Església de Crist i ha deixat de banda el 
poble de Déu, l’ha deixat a l’ombra. Proclamant l’existència d’aquesta 
Església, Déu ha retornat al centre el seu poble. Ara el poble de Déu farà 
fora el no poble, és a dir, tots aquells que han ocupat l’Església de Déu 
pels seus propis interessos i ambicions i que no tenen res a veure amb 
Jesucrist. 

L’Església ha estat sempre una, instituïda pel meu Fill a la Terra i fundada 
sobre els Apòstols, sobre els profetes, els màrtirs i els sants; no només 
aquells proclamats per l’Església, sinó sobre estols de sants desconeguts, 
petits, aixafats, i sobre el seu poble fidel. Ara la veritable Església de Crist 
emergeix de nou amb força, a través d’un poble que vol viure i posar en 
pràctica l’Evangeli, les paraules de l’Escriptura, l’ensenyament de la 
veritable Església i dels sants. Les paraules que us han estat donades 
aquests anys, resumeixen i concreten tota la paraula i l’ensenyament de 
Déu. Les paraules que heu rebut contenen tota la profecia que cal per 
obrir el camí a la humanitat. 

Vull dir-vos que no tingueu por. Déu us donarà sempre allò que sigui 
necessari, de la manera adequada i en el moment just. No obstant això, hi 
ha una formació que us correspon a vosaltres. És la formació interior que 

                                                           
18

 Es refereix al missatge de Jesús del 8 de desembre de 2018, titulat El vostre sí ha 
de ser sí.  
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cadascú ha de complir en ell mateix, estant davant de Déu, emmirallant-
se en la paraula del Senyor i eliminant de dintre seu tot allò que ocupa el 
lloc de Déu. 

Us demano això, fills: comenceu, individualment, com a nuclis i com a 
poble, a aprofundir i a intercanviar entre vosaltres sobre les paraules que 
se us han donat. Us heu de formar per ser també, al seu temps, 
formadors. 

No veneu xerrameca sinó oferiu als altres la riquesa que heu assimilat. 
Sigueu com una font que sacia a qui sigui que tingui set i s’acosti a 
vosaltres, i de la qual en brolli aigua clara. Sou una font de vida si esteu 
immersos en la vida de Déu. Aquesta és la formació que us demano en 
aquest temps. La demano als sacerdots nous i a tots vosaltres. 

No busqueu fora allò que ja teniu. Aprofundiu en tot el que heu rebut; 
viviu-ho i testimonieu-ho amb la vida. Aleshores, aquesta Església 
esclatarà en la seva potència i no tindreu necessitat de parlar gaire. Sereu 
com un oasi que s’obra d’improvís al desert i que ningú s’espera. Déu 
treballa així: en la profunditat. Nodreix la profunditat de les ànimes i la 
vida s’expandeix. Les arrels de l’arbre estan sota terra i el nodreixen; 
després els homes veuen les fulles, les flors, els fruits. Així serà aquest 
poble. Ara vosaltres sou com les arrels profundes que ningú veu i que 
molts no volen veure; però de vosaltres naixerà un arbre que nodrirà 
amb els seus fruits els afamats. 

Tal com ja us he dit altres vegades, no tanqueu a ningú la porta a la cara 
però sigueu prudents. No acolliu entre vosaltres a persones dolentes, que 
només volen destorbar la vostra vida amb Déu. No acolliu aquells que 
volen robar-vos la vida, perquè pertany a Déu i ningú la pot tocar; és un 
tresor als ulls de Déu i pel vostre pròxim. No escolteu les paraules 
superbes de qui us vol dissuadir del vostre camí. No permeteu que ningú 
faci tortuós el vostre camí. Redreceu tots els vostres senders perquè 
esdevinguin un camí ample, on altres puguin caminar amb vosaltres. Us 
demano que l’Església que heu proclamat visqui en cada un de vosaltres, 
visqui entre vosaltres. 

No tingueu por de res! No tingueu por dels arrogants i tampoc d’aquells 
que en nom del meu Fill, us diran que us esteu equivocant. El Senyor us 
ha dit que molts vindran en el seu nom, i també us ha dit de no seguir-
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los.19 Molts, en nom del meu Fill, han embrutat l’Església que el meu Fill va 
fundar. No feu el mateix vosaltres. Aneu directe pel camí que us ha estat 
indicat, sense por. Són els forts que entraran al Regne de Déu, tal com va 
dir el meu Fill.20 Feu servir aquesta força que no és mai violència, ni 
provocació, sinó que és la fermesa de qui ha trobat la vida i creu en la 
vida. Si no creieu i no defenseu la vida, com podreu ajudar als altres a fer-
ho? 

Fills, us dic tot això perquè els temps són durs. La Terra és un desert i ho 
serà cada vegada més; però en aquest desert s’ha d’alçar forta la vostra 
veu. Vosaltres prepareu el camí a Aquell que ve. Estaré sempre amb 
vosaltres, us indicaré sempre el camí, però vosaltres sigueu fidels i no 
deixeu caure res de tot el que se us ha dit. No deixeu caure al buit la 
paraula de Déu, perquè això faria massa mal. 

Us beneeixo i estic amb vosaltres, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit 
Sant.” 

 
 

  

                                                           
19

 Cfr. Mt 24, 4-6  
20

 Cfr. Mt 11, 12  
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