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JESUS 
 

Irmãos e irmãs, sou Eu o vosso Salvador, o vosso Redentor, Aquele que venceu a 
morte e o pecado. Sou Eu o Rei dos Reis, vosso Irmão Jesus.  
Amo-vos! Amo-vos! Amo-vos e agradeço-vos juntamente com a Santíssima Virgem 
Maria , Minha Mãe e vossa Mãe e do mundo inteiro por todas as vossas orações 
recitadas com o coração. Com o sofrimento, participais nas tribulações que o mundo 
inteiro está a sofrer ainda sofrerá.  
A Humanidade está a viver o início das dores para que todas as criaturas de 
Deus Pai Omnipotente possam ser salvas. Tudo isto que Deus Pai Omnipotente 
permite é para a salvação. Muitas, muitas, muitas criaturas são escravas do 
pecado, são presas de Satanás e dos seus sequazes. Eis porque Deus Pai 
Omnipotente está permitindo as grandes tribulações que envolverão a 
Humanidade inteira para que todos possam compreender e possam percorrer a 
estrada da santidade.  
Abater-se-ão ainda terramotos, algumas nações serão infestadas por grandes 
epidemias. A consciência será purificada para que a alma possa ser salva. 
Muitos Irmãos Consagrados serão fortemente provados por Deus Pai 
Omnipotente para que possam evidenciar a santidade com coragem, força e 
muita humildade. Eis a Igreja Santa! A Ásia será ainda atingida por eventos 
naturais. 
Rezai, rezai, rezai sem desfalecer para pedir a grande misericórdia. Uni-vos ao Céu, 
juntamente aos Anjos, aos Santos e à Mãe Celeste, Maria Santíssima. 
Irmãos e irmãs percorrei a estrada da santidade e não tenhais medo de nada porque a 
protecção divina envolver-vos-á para ajudar as almas.  
Amo-vos! Amo-vos, de um amor puro! Abri os vossos corações, deixai-Me entrar e 
Eu vos darei a força e a coragem e o grande amor para serdes livres. Ide à Igreja, para 
receber o Pão da Vida e o Cálice da Salvação.  
Amo-vos! Agora Eu tenho de vos deixar. Dou-vos um beijo e abençoo-vos a todos, 
no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Paz! 
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