
 
 
 
 
 
 

MENSAGEM DE DOMINGO 05  DE SETEMBRO 2004 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 
 

DEUS PAI OMNIPOTENTE 
 
Meus filhos, Eu sou Deus Pai Omnipotente, Eu sou Aquele que Sou, Eu sou o Alfa  
e o Omega e quando Eu estou o Mal não existe. 
Meus filhos, hoje todos vós sois grandes testemunhas porque a Santíssima 
Trindade tomou como morada definitivamente neste lugar (Oliveto Citra) graças 
ao Meu Grupo do Amor, o Meu Amor da Santíssima Trindade que Eu criei para 
a salvação do mundo inteiro. 
De hoje em diante Oliveto Citra será conhecido em todo o mundo porque a 
Santíssima Trindade realizará, grandes maravilhas, grandes curas, grandes 
milagres através dos corpos destes Meus filhos. A Santíssima Trindade vem 
sobre eles com poder, somos Nós a operar através deles. Observai a força que há 
sobre eles, vós neste momento tendes temor deles! 
 Eu amo-vos, Meus filhos, imensamente! Eu desejo que vós sejais testemunhas de 
verdade; da verdadeira Verdade que conhecestes. Eu, Meu Filho Jesus, a Santíssima 
Virgem Maria  e os Meus Anjos e os Meus Santos vos daremos grandes sinais sobre 
vós e todas as vezes que falardes com aqueles que Eu vos farei encontrar dareis 
alegria, paz, certeza; porque a partir de hoje dar-vos-ei um espirito forte, o espirito de 
coragem e de força que não há neste mundo.  
Recordai todos este dia maravilhoso! No Paraíso há grande festa porque estes Meus 
filhos fizeram com que a Santíssima Trindade chegasse a este dia. A partir de hoje 
no mundo acontecerão grandes evoluções. Vós nunca tenhais medo porque a 
Santíssima Trindade protege-vos com a Sua Divindade. Rezai com todo o vosso 
coração e nunca tenhais medo porque o vosso espirito tornar-se-á sempre mais forte. 
Eu dar-vos-ei grandíssimas alegrias e grandes surpresas no Meu Grupo e no 
meio de vós. 
Perseverai sempre e vereis a glória da Santíssima Trindade, invocai sempre Meu 
Filho Miguel, o Arcanjo  mais poderoso que há no Céu, que Eu envio continuamente 
neste mundo para todos aqueles que o invocam de todo o coração.  
Amo-vos, Meus filhos, todos, imensamente! A alguns de vós o coração bate com 
força: é a Nossa presença que vos está a dar a confirmação que procurais. Fazei o 
vosso testemunho batendo as palmas! (Muitos dos presentes na Manifestação 
confirmam com palmas). 
Meus filhos, a Santíssima Trindade manifestar-Se-á sempre neste lugar de hoje 
em diante porque Eu assim decidi. Nunca tenhais medo de ninguém, não tenhais 
medo porque nunca ninguém pode ousar tocar-vos sequer com um dedo vós sois 
Meus.  
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Agora Eu tenho de vos deixar, mas estou sempre aqui juntamente a Meu Filho Jesus 
e à Santíssima Virgem Maria. Dar-vos-emos a Nossa presença com perfumes, com 
calafrios, um calor, uma comoção, uma paz, uma alegria.  
Amo-vos, Meus filhos! Abençoo-vos a todos no nome da Santíssima Trindade: no 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 


