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JESUS 
 
Irmãos e irmãs, Eu sou Aquele que venceu a morte e pecado, Eu sou vosso irmão 
Jesus, o vosso Salvador, Eu sou o Rei dos Reis. Desci com grande poder, 
juntamente com Deus Pai Omnipotente, e com Maria Virgem Santíssima, vossa 
Mãe e do mundo inteiro. 
Irmãos e irmãs, estão a sentir a Minha presença com grande poder, Eu desejo 
consolar os vossos corações, quero dar o Meu amor misericordioso a todos aqueles 
que precisam de muita força e coragem para seguir em frente neste mundo que reina a 
injustiça. 
Não temais, irmãos e irmãs, porque a Santíssima Trindade nunca vos 
abandonará, muitas coisas estão para mudar este mundo, rezem, rezem, e 
preparem-se para as grandes mudanças que teremos muito em breve. 
O mundo precisa de purificação e isso será muito em breve, preparai-vos, 
apressai-vos porque os tempos estão próximos, Eu e Minha Mãe Santíssima 
Virgem Maria, muito em breve, neste lugar vos daremos grandes alegrias, sede 
perseverantes, porque as maravilhas são tantas e imensas. Acreditem em tudo 
que Eu vos estou dizendo, o mal tenta-vos sempre continuamente para não serdes 
perseverantes, Eu vos convido a rezar sempre com todo o coração, e tereis sempre a 
força para superar as provas, para afugentar as tentações. 
Irmãos e irmãs, continuai sempre a vir a este lugar com perseverança, neste 
lugar acontecerão grandes sinais, grandes milagres, grandes curas, no corpo e 
no espírito, tende fé e nunca tenham medo, porque esta é a verdade. 
Amo-vos, amo-vos, amo-vos, agora Eu tenho de vos deixar, mas muito em breve 
voltarei a manifestar-Me, Eu estou sempre convosco. Eu vos abençoo, em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Paz meus irmãos! Paz minhas irmãs! 
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