
 
 
 
 
 
 

MENSAGEM DE SABADO 21 DE AGOSTO DE 2004 
LOURDES (FRANCA) 

(Antes da Gruta de Massabielle)   
 
  

SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 
  

Meus filhos , Eu sou a Imaculada Conceição, Eu sou aquela que deu à luz o Verbo, 
Eu sou vossa Mãe e Mãe de Jesus.  
Hoje desci aqui com grande poder porque desejo dar uma mensagem neste lugar 
(Lourdes antes da Gruta de Massabielle) escolhido por Deus Pai Omnipotente. A 
Minha presença está sobre todos vós. Eu vos envolvo a todos debaixo do Meu Manto. 
A Minha Filha Bernardete está aqui no meio de vós.  
Muito em breve, Meu Filho Jesus curará muitíssimos doentes que aqui virão e se 
banharão na Minha Água que Eu dei através da Minha Filha Bernardete. 
Lourdes nunca considerou a Minha Filha Bernardete e é por isso que a Minha 
Água já não faz curas, prodígios no corpo e no espirito. Deus Pai Omnipotente 
brevemente exaltará a Minha Filha Bernardete porque Ela vos dará grandes 
sinais da Sua Santidade.  
Caros filhos, não vos maravilheis de tudo isto porque esta é a verdade. A Igreja é 
a responsável de tudo isto e é por isso que o Desígnio que há sobre Lourdes 
parou porque Eu disse à Minha Filha Bernardete que a Minha Água teria feito 
grandes curas todos os dias desde então até hoje. Muito em breve tudo isso 
acontecerá e Lourdes recomeçará a ser um lugar de grandes conversões, de 
curas de salvação de muitas almas. Acreditai e não duvideis, porque tereis grandes 
sinais em confirmação de tudo aquilo que Eu vos estou a dizer.  
Caros filhos, amo-vos! Amo-vos! Amo-vos! Se soubésseis quanto vos amo choraríeis 
de alegria. 
Todos os sofrimentos de todos os Meus filhos doentes fizeram com que tudo isto 
que Eu vos estou a dizer se confirme.  
Caros filhos, estou a dar-vos a Minha presença com o Meu perfume, com calafrios, 
com um forte calor. Estes são os sinais de que realmente sou Eu, a vossa Mãe.  
Agora Eu tenho de vos deixar. O Grupo do Amor da Santíssima Trindade será 
conhecido em todo o mundo. 
Abençoo-vos no nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. 

Shalom! Paz, Meus filhos. 
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