
 
 
 
 
 
 

MENSAGEM DO DOMINGO 22 DE AGOSTO DE  2004 
LOURDES (FRANCA) 

(Antes da Gruta de Massabielle) 
 
 

SANTA BERNARDETE  
  
Meus filhos, Eu sou Bernardete, Eu sou Aquela que Se entregou completamente à 
Santíssima Trindade.  
Meus filhos, não temais porque tudo aquilo a que estais assistindo é tudo verdade. Eu 
amo-vos! E é por isso que estou aqui para vos ajudar a todos a converter-vos, para 
abandonar o pecado e para fazer com que vos abandoneis ao espírito de amor que 
Deus Pai Omnipotente deu a todos nós.  
Desci com grande poder para vos poder dizer tudo aquilo que no passado não vos foi 
dito por culpa da Igreja, por medo da verdade. Mas agora chegou o momento de 
gritar a verdade. Não temais, estou aqui só para vos ajudar e dar-vos muito amor, 
confiai! E confiai neste Grupo porque eles foram constituídos por Deus Pai 
Omnipotente e muito em breve virão a ser conhecidos em todo o mundo.  
Muito em breve, a Água de Lourdes que Nossa Senhora deu a todos nós voltará 
a ser Água Santa, Água que ajudará a converter, a curar no corpo e na alma. Eu 
muito em breve vos revelarei muitos, muitos segredos que dizem respeito a 
Lourdes e muitos de vós compreenderão muitas coisas e terão a confirmação 
dentro de si, Lourdes voltará como Deus Pai Omnipotente decidiu há algum 
tempo. Por causa dos Consagrados o Desígnio de Deus Pai Omnipotente foi 
bloqueado e por causa deles muitas almas se perderam, terão pois de responder 
por isso directamente a Deus. 
Agora após esta Manifestação existirão muitos sinais e com o Meu auxílio muitas 
almas salvar-se-ão.  
Não temais tende fé, acreditai porque é tudo verdadeiro! Eu peço-vos que acrediteis 
agora porque depois será demasiado tarde. Se antes muitos de vós não Me queríeis 
crer, agora acreditai em Mim. Porque para vos ajudar implorei muito a       
Santíssima Trindade que me desse a permissão de Me manifestar. Porque Eu quero 
que a Minha Terra se salve porque Eu amo-a muito, e amo-vos a vós também. 
Abandonai-vos ao espirito, não vos façais muitas perguntas, os porquês não vem de 
Deus, mas de Satanás. Abandonai-vos, rezai nos vossos corações, neste momento, 
porque se orardes nos vossos corações sentireis a presença da Santíssima Trindade e 
vos farão compreender que esta Manifestação é verdadeira e que Eu estou aqui no 
meio de vós. Eu ajudar-vos-ei sempre! Haverão outras Manifestações minhas e 
da Santíssima Trindade. 

MENSAGEM DADA ATRAVÉS DO 
GRUPO DO AMOR DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it 

  



Não tenhais medo de nada! Não vos distraiais! Porque é o Mal que não quer que Eu 
salve a Minha Terra, mas Deus não o permitirá! Não temais, isto vos peço! Não 
ajudeis o Mal, ele está furibundo porque a verdade está a vir ao de cima.  
Não é por culpa deles porque não compreendem ainda a grandeza de Deus. Mas um 
dia acreditarão e muitos deles se arrependerão.  
Quem está advertindo um forte calor, uma forte comoção que não tenha medo porque 
sou Eu, para vos dar sempre mais confirmações da Minha Manifestação.  
Agora dou-vos a Minha bênção: no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  

Amo-vos, shalom! 


