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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. Desci com grandíssimo poder junto a Meu Filho 
Jesus e a Deus Pai Omnipotente, a Santíssima Trindade está aqui no meio de vós.  
Muitos de vós advertis a Minha presença, Eu estou a dar-vos o Meu perfume, estou a 
dar-vos o Meu calor; e em muitos de vós o coração bate com força e advertis uma 
forte comoção. Confirmai, Meus filhos! (Muitos dos presentes na Manifestação 
confirmam com palmas). 
 Eu vos agradeço a todos pela vossa perseverança, Eu choro de alegria cada vez que 
sois perseverantes em aceitar o sofrimento que a Santíssima Trindade vos dá a fim 
de que possais alcançar a salvação. 
 Eu dar-vos-ei muitos sinais e testemunhos da Minha presença no meio de vós. Agora 
chamarei muitos de vós que tocarei com grande poder no momento em que Minha 
filha Marcella cantará uma canção em Minha honra. 
Meus filhos, amo-vos muito! Não temais porque Eu posso falar a quem eu quero, 
quando quero e como quero! A Santíssima Trindade ama-vos imensamente e é por 
isso que vos convida a uma verdadeira conversão. Fazei-o depressa porque o 
mundo sofrerá grandes castigos mas vós que conhecestes a verdade deveis salvar 
as vossas almas e muitas outras.  
Muito em breve, Meu Filho Jesus vos dará grandíssimos sinais neste lugar, 
(Oliveto Citra). Por isso Meus filhos continuai perseverantes a vir aqui a este 
lugar, a esta Terra Santa.  
Esta tarde, muitos de vós rezastes e pedistes-Me com todo o coração para que Eu 
ajudasse a superar os obstáculos que o mundo vos oferece. E a vós a quem estou 
falando: prometo que vos ajudarei mas deveis rezar sempre como fizestes esta tarde. 
Meus filhos, não tenhais medo, tudo aquilo que está a acontecer neste lugar é vontade 
da Santíssima Trindade. Nós viemos habitar neste lugar e é por isso que de nada 
deveis temer. Neste momento Eu estou a passar no meio de vós, estou a acariciar-vos, 
estou a dar-vos o Meu amor.  
Meus filhos, no Céu não há preferências por ninguém, estou demostrando isso 
mesmo. O Meu amor é grande e igual para todos vocês. Se vós abrirdes o vosso 
coração completamente, permitis que Meu Filho Jesus possa entrar e deixais-Me dar-
vos os sinais de que estais à espera. 
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Meus filhos, muito, muito em breve Eu me farei ver por todos vós. Desejo que 
depois desta Minha Manifestação todos vos aproximeis do Portão (a entrada para 
chegar ao Castelo, lugar das Aparições e Manifestações) com um coração aberto, e a 
muitos de vós darei sinais e confirmações. Não temais porque Eu escutei todas as 
vossas orações que recitastes com o coração e muitos de vós a partir desta tarde 
quando voltarem a casa receberão confirmações; porque muitas coisas mudaram 
graças às vossas orações e depois desejo que volteis a dar testemunho. Amo-vos, 
Meus filhos, muitíssimo!  
Meus filhinhos, muitos, muitos sinais visíveis a Santíssima Trindade vos dará no 
Céu e na Terra. Cada sacrifício serve para vos fazer conquistar todas as alegrias que 
Nós desejamos dar-vos. Obrigada, Meus filhos, por tudo o que fazeis por amor da 
Santíssima Trindade, pelos vossos sacríficios, pelas vossas orações, pela vossa 
perseverança. Não tenhais medo, porque dia após dia, darei muitas alegrias a todos 
vós. Obrigada, Meus filhos! Meus filhos, obrigada pela vossa perseverança neste dia 
de chuva. Nós estamos felizes por todos vós. No momento em que Minha filha 
Marcella cantou em Minha honra, muitos de vós sentistes uma  forte comoção como 
se o vosso coração se abria sempre mais a Mim. Confirmai, Meus filhos! (Muitos dos 
presentes na Manifestação confirmam com palmas). 
Agora Eu dou-vos a Minha benção Materna. Abençoo-vos, Meus filhos, no nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, Meus filhos. 


