PREFÁCIO
Eu, como apóstolo que sou, porque Deus assim quis, por causa da grande
desgraça do referendo de Fevereiro de 2007 sobre o abono, como infelizmente
muita gente não votou, porque não souberam o grande mal que faziam.
Eu. como sou amante da vida, e muito obviamente da natureza, pois quero um
mundo mais feliz. O mundo precisa de lares que sejam perfeitamente cristãos.
Quanto mais filhos derem para Deus mais felizes são.

É preciso rezar muito ao Espírito Santo e saber pedir para que haja o verdadeiro
amor nos lares, porque todos os namorados ou chefes de família que tenham a
grande ignorância de praticar o aborto, não se podem chamar cristãos.
A família tem que ter a vocação do verdadeiro amor.., seja ela qual for!

VERSOS
ANTI-ABORTO
Por amor! Por amor! Por amor!
Só Deus é o Senhor
da nossa vida,
e ninguém tem o poder de matar um recém-gerado,
para não ofender a Deus
é preciso ter cuidado!
Por amor! Por amor! Por amor!
Jovens de ambos os sexos dos 18 aos 118 anos,
por amor, não queiram
começar a guerra no lar!
Porque Deus
está-nos sempre a amar!

A vida é um dom de Deus!
A vida não está

nas mãos do homem
mas sim nas mãos
do Criador.
Ele é o único Senhor!
Todas as vezes que nasce uma criança,
é sinal
de que Deus
ainda confia nos homens de paz!
A criança foi chamada
por Deus para ser amada,
e não desprezada!
E não só agora nesta vida
mas para sempre no céu!

É preciso combater o aborto
porque ele é um destruidor
da humanidade.
Por amor e por favor. não matem as crianças,
porque elas
são sempre mansas!

É preciso lutar a favor
do direito das crianças
ou recém-gerados
e as crianças merecem
todos os cuidados!
Nestas desgraças dos abortos
já tem acontecido
em todo o mundo
têm matado padres sábios,
freiras e santos
E neste mundo sobre
este grande mal
que o que Deus queria
era que não
chegasse a Portugal.
Pois, por causa das pessoas
não cumprirem o dever de votar
e que este desgraçado mal
deste enorme pecado

é que veio ofender
o nosso único amado!
Por amor! Por amor! Por amor!
Jovens dos 8 anos
aos 118, nem que
o vosso namorado
ou marido por qualquer
motivo ou caso,
por amor, não fazeis
aborto!
Matar, matar é sempre
um monstruoso crime,
e é ofender cem
por cento a Deus!
E só traz infelicidade
em qualquer idade!
Mulheres crentes,
ou não crentes,
por amor, por amor,
não mateis o vosso
recém-gerado,
porque mateis o corpo e a alma.
É pecado grave
também matar no seio!
E é bom que façam
o bem sem receio.
A criança ou recém-gerado
nem que tenha
só três semanas
ou cinco semanas
já tem alma!
Em Cristo o homem
encontra a sua razão de ser,
a beleza da sua vida,
estreitando laços de amizade
e da verdadeira felicidade
em qualquer idade!
A vida é o maior dom de Deus
o único que tem o direito

de a tirar é aquele que a criou
e abençoou!
Nem a mãe e nem o pai
nem o médico
nem nenhum partido
nem o homem ferido!
O aborto quem o faz
é com grande ignorância
e cegueira, e essas mães
ficam toda a vida
cheias de remorsos e de
grande arrependimento
em qualquer momento!
Uma criança é o maior
dom para a família
e para a nação
jamais recusem
o dom de Deus.
Deus quer muitas crianças
no Reino dos Céus!
Por amor! Por amor! Por amor!
jovens de ambos os sexos
dos 18 aos 118 anos
sejam mais ricos ou mais
pobres, nunca
caiam no grande horroroso
ou monstruoso deste
grande pecado
é sempre desgraçado!
Deus ajuda sempre
a quem faz o bem
também.
Por amor! Por amor! Por amor!
Jovens de ambos os sexos
não queiram ser
pior que as feras.
porque as feras
não matam
os seus próprios filhos!

A pecar ninguém pode ser feliz!
O aborto só pode levar
as mulheres que o fazem
à loucura e ao desespero.
O aborto destrói
a sociedade,
em qualquer idade.
Cada filho concebido
é uma bênção do céu
Deus nunca nos engana
só conduzidos por Deus
é que podemos ser felizes
como os perfeitos juízes!
Jovens mães.
por amor, por amor, por amor,
não se deixem enganar
por os médicos.
Só Deus é único sábio
só ele é que sabe
se o bebé nasce perfeito ou não.
Deus é Senhor da vida
nascida e por nascer!
Ninguém tem o direito
de matar o recém-gerado.
Por amor! Por amor! Por amor!
Jovens dos 18 anos aos 118,
por amor, não queiram
começar a guerra no lar!
Este enorme mal,
é o mundo arruinar!
Jovens mulheres solteiras ou casadas.
por amor, por amor, por amor,
não matem os vossos
recém-gerados
também por Deus
são sempre muito amados!
Porque as feras
também os não matam!

Deus e a sua geração
foi chamada por Deus
para ser amada,
não só agora nesta vida
mas para sempre no Céu!
E o mundo é nosso e teu!
Cada criança é criada
para duas grandes coisas
é criada para amar.
e ser amada!
Devemos fazer tudo
para salvar as crianças
cada criança é um
dom de Deus!

Por amor! Por amor! Por amorl
Jovens: de ambos os sexos
dos 18 anos aos 118
o aborto é uma guerra contra a criança.
E no bem do mundo
devemos ter multa esperança.
O aborto é urna guerra
contra a criança
e quem faz este grande mal
muito mal pensa
Antes morrer que pecar
ou abortar
que é sempre matar!
Um-a rnédica italiana por· causa do mal
Canceroso, antes quls
como Mãe ela morrer
para a sua filha nascer!
Nestas desgraças dos abortos
já têm em todo o mundo
matado padres sábios,

.e freiras e santos,
pois tem havido grandes prantos!
Temos rnedo da guerra nuclear,
que nos pode matar
e desta nova enferm1dade
que é a sida...
mas matar crianças
inocentes não nos assusta.
o maldito .aborto é muito
pior que a guerra ou a fome!
Quando multa gente
pensa que Deus
não existe
tudo :se pode admitir
com este .grande mal a fugir!
Se a: falsa: lei permite o aborto,
ou a lel da eutanásia.
não nos sutpreende
que se promova a guerra
nesta santa terral ...
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