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SANTA BERNARDETE  
 
Meus filhos, Eu sou Bernardete, Eu sou Aquela que deu inteiramente à      
Santíssima Trindade. Eu desci aqui com grande poder para voa dar muitas alegrias. 
Eu desejava tanto falar-vos. Não temais porque Sou.  
Eu mesma e Deus Pai Omnipotente que Me enviou aqui para vos falar. Eu 
desejo dizer-vos muitas coisas que pertencem a Lourdes. Eu através do Grupo 
do Amor da Santíssima Trindade revelarei muitos segredos que nunca foram 
revelados. Através deles Eu poderei manifestar-Me para poder dar muitas 
provas a tantos daqueles que nunca Me consideraram.  
Caros filhos, tudo quanto vai acontecer será por vontade de Deus Pai Omnipotente, 
nunca tenhais medo de nada porque Eu estarei sempre perto de vós, Eu nunca vos 
abandonarei sobretudo nos momentos mais difíceis. Vós no entanto deveis rezar 
incessantemente sem nunca vos cansardes porque com a oração podeis compreender 
muitas coisas que chegam do Céu. Com a oração Me sentireis perto de vós porque Eu 
gosto de vos ouvir rezar com o coração, com humildade, com simplicidade. Nunca 
tenhais medo de nada porque com a oração o Mal nunca se aproximará porque a 
oração é uma arma que Deus Pai Omnipotente nos deu para usar contra ele isto vos 
peço de novo com amor: nunca vos canseis de rezar! 
Caros filhos, quando estiverdes em Lourdes não tenhais medo de nada porque 
grandes coisas deverão acontecer, grandes alegrias para todos vós. Vós dais 
sempre exemplo que no Nosso Grupo da Santíssima Trindade está presente o 
poder da Santíssima Trindade. Dai sempre amor a todos se reservas porque através 
do amor que vós dareis vos reconhecerão. E deste modo dareis importância ao Grupo 
que Deus Pai Omnipotente constituiu para a salvação de todo o mundo.  
Caros filhos, agora Eu tenho de vos deixar, mas recordai-vos que se rezardes 
incessantemente Eu estarei sempre junto de vós, para vos dar coragem e força para 
continuar. Amo-vos, tanto, tanto, tanto!  
Agora Eu vos abençoo, no nome do Pai, do Filho e do Espirito Sant.  

Paz, Meus filhos! 
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