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SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 

Meus filhos, Eu sou a Imaculada Conceição, eu sou Aquela que deu à luz o verbo, Eu 
sou Mãe de Jesus e vossa Mãe, desci com grande poder junto com Meu filho Jesus e a 
Deus Omnipotente, a Santíssima Trindade está aqui no meio de vós. 
Meus filhos, hoje a Minha filha Bernadette vai-se manifestar para ensinar a fazer 
penitências, como Eu lhe ensinei a Ela, o mundo precisa fazer penitências, sacrifícios, 
renúncias, a humanidade tem que voltar à fé para com Deus Pai Todo Poderoso, cada 
um vai pelo seu caminho , esquecendo-se que o Meu filho Jesus é o guia do povo que 
Deus criou para Si, o pecado superabunda sobre todos os povos e nações que não 
acreditam que Jesus é o filho de Deus, e não acreditam que Eu sou Sua Mãe por vontade 
de Deus Pai Omnipotente. Muitos não pecaram, porque não são responsáveis, e muitos 
alcançarão o Paraíso apesar de não conhecerem a verdade neste mundo, rezem meus 
filhos, rezai. 
Meus filhos, convido-vos a fazer três penitências, neste momento tirem todos os sapatos, 
agora beijem o chão, a outra penitência vai ensinar-vos a Minha filha Bernadette. 
 

SANTA BERNADETTE 
Meus irmãozinhos e irmãzinhas minhas, obrigado pelas orações que vós rezastes com 
todo o coração, neste momento que passei no meio de vocês, obrigado pela fé, porque a 
fé vos faz ver Deus em todas as coisas, mesmo nos sofrimentos. 
A Linda Senhora ouviu as orações de todos vocês, hoje a Linda Senhora quis dar-vos 
esta grande alegria, para vos dar muita força e convidá-los a perseverar na oração, este é 
só o começo, vós não podeis imaginar quantas coisas o Céu vos dará, mas só para quem 
perseverar até o fim. 
A terceira penitência que Me ensinou a Linda Senhora, era colocar-me de joelhos sem 
meias, com os joelhos nas pedras, irmãozinhos e irmãzinhas, peço-vos que o façam 
também, rezem e peçam, a Nossa Linda Senhora está aqui para todos vocês, a Linda 
Senhora dizia-Me para procurar o lugar mais doloroso, assim as orações chegavam como 
um grito aos ouvidos do Pai, a oração, a penitência, o sacrifício, aproximam o homem ao 
Paraíso, sede corajosos e respeitai o caminho do Nosso irmão Jesus. Qualquer penitência 
ou sofrimento, com o coração, com esperança e com fé, tornam-se todas mais doces. 
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Irmãozinhos e irmãzinhas, muito, muito em breve, chegareis à Minha Lourdes, Eu 
estou esperando esse dia, porque lá precisam tanto, o mundo transviou-os para 
tanta escravidão que os afastaram de Deus. 
Amo-vos meus irmãozinhos, amo-vos minhas irmãzinhas, agradeço-vos por terem 
escolhido no vosso coração o amor da Santíssima Trindade. 
Irmãozinhos e minhas irmãzinhas, chegou a hora de Eu ir, amo-vos tanto e rezarei 
sempre juntamente convosco. 
 

SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 
Meus filhos, obrigado, o Meu coração chora de alegria, nunca tenhais medo, tudo aquilo 
que para o mundo pode parecer ridículo é importante para o Céu, a Minha filha 
Bernadette aceitou tantas humilhações por Meu amor, Ela colocou em prática cada 
ensinamento que o Céu Lhe dava, sigam sempre o exemplo dos Santos que estão no Céu, 
Eles também eram homens como vós, mas escolheram o caminho do Meu filho Jesus e 
agora vivem a vida eterna. 
Amo-vos, Eu nunca vos deixo, muitos de vós sentistes no vosso rosto gotas de água, 
confirmem meus filhos, Eu vos abençoei a todos. 
Amo-vos imensamente, agora Eu tenho que vos deixar, dou-vos um beijo meus filhos e 
vos abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 

Shalom! Paz, meus filhos. 


