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JESUS 
 
Irmãos e irmãs, Eu sou o vosso Salvador, o vosso Redentor, Aquele que venceu a 
morte e o pecado. Sou Eu o Rei dos Reis, vosso Irmão Jesus.  
Eu desci com poder manifestando-Me através deste Meu instrumento e instrumento 
da Santíssima Trindade. Manifesto-Me através do coração puro arrebatando o seu 
espírito para que Eu Me possa servir dele para anunciar ao mundo inteiro o apelo à 
santidade de todas as criaturas, para que todos possam encontrar directamente a 
estrada do Paraíso.  
Irmãos e irmãs, Eu, convido-vos a acreditar em tudo isto e compreendereis muitas, 
muitas almas que sofrem neste mundo. A Santíssima Trindade está infundindo com 
grandíssimo poder a Sua Divindade neste mundo, para aniquilar a obra que Satanás e 
os seus seguidores criaram. Eis o porquê do grande apelo das almas de todo o mundo 
à santidade. A Santíssima Trindade está a servir-Se dos corações puros, 
Consagrados e não, porque a santidade é a Manifestação da vontade de Deus Pai 
Omnipotente.  
Eu ajudarei todos a fim de que possais curar as fraquezas humanas que vos levam a 
ser escravos do pecado. Mas deveis quere-lo! Abri os vossos corações e fazei-Me 
entrar e Eu mudarei a vida humana naquela no Espírito. E caminhareis na estrada da 
santidade para ajudar muitas , muitas, muitas almas escravas de Satanás, para ajudar a 
compreender o tempo do espírito que Eu anunciei.  
O tempo do espírito podeis compreende-lo metendo em prática a Lei Divina, dada 
pelo Pai Celeste. Os tempos podem ser compreendidos mas a Minha vinda conhece-a 
somente o Pai dos Pais. 
Deus Pai Omnipotente deseja que as vossas almas cheguem todas ao Paraíso, 
porque todas as criaturas da Humanidade têm de alcançar o Paraíso como é o Seu 
desígnio.  
A Santíssima Virgem Maria, Minha Mãe e vossa Mãe enviada directamente por 
Deus Pai Omnipotente, através das Suas Aparições e das Suas Manifestações, 
convida-vos continuamente pela grande misericórdia a abrir os vossos corações à 
vida espiritual, à oração para vos levar a todos à salvação. Não ignoreis os Seus 
convites mas metei-os em prática sempre e em tudo.  
Eu neste lugar (Oliveto Citra) escolhido pela Santíssima Trindade, realizarei 
grandes milagres, grandes curas no corpo e no espírito; darei grandíssimos 
sinais da Minha presença através destes instrumentos escolhidos pela  
Santíssima Trindade. Acreditai e não duvideis e grandes confirmações nós vos 
daremos.  
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Sede bons, sede santos, mas sobretudo sede humildes como as crianças. Fazei falar o 
coração puro que plasma e transmite o Meu amor.  
Agora Eu tenho que vos deixar. Dou-vos um beijo e abençoo-vos a todos, em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Paz! 


