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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.  
Desci juntamente com a Santíssima Virgem Maria, Minha Mãe e vossa Mãe e do 
mundo inteiro, aqui neste lugar (Oliveto Citra) escolhido no mundo por Deus Pai 
Omnipotente para a salvação de muitas almas que seguirão o apelo da 
Divindade através de grandes sinais que Nós daremos, para que todos possam 
acreditar que a Santíssima Trindade está na Terra para libertar da escravidão 
de Satanás o mundo inteiro.  
Todos aqueles que conheceram a importância da oração devem rezar com todo o 
coração, incessantemente, para que a Santíssima Trindade os possa indicar como 
instrumentos a seguir na estrada da santidade.  
Amo-vos! Amo-vos e agradeço-vos pela perseverança que vós todos meteis em 
evidência, dia após dia, para demonstrar o grande amor a Deus Pai Omnipotente, em 
escolher a estrada da santidade.  
Rezai, rezai pelos irmãos Consagrados, para que muitos tenham a força e a coragem 
de escolher a santidade. Muitos estão implorando a ajuda divina, mas tem que ser 
fortes e Deus exaltará a Santa Igreja.  
Rezai pelo mundo! Muitas guerras matam a presença divina em cada criatura. 
Rezai, para que muitas almas possam ter a força para enfrentar na fé grandes 
tribulações para salvar muitas almas. Carestias, terramotos afligirão a 
Humanidade mas não temais, tende fé e ajudai os irmãos e as irmãs a 
compreender em espírito a intervenção de Deus.  
Amo-vos! Amo-vos! Amo-vos! Agora Eu tenho que vos deixar. Muitos de vós 
advertem a presença divina nos vossos corações. Obrigado pelas vossas orações que 
salvam muitas almas, para lhes permitir de entrar no conspeito de Deus e rezar pela 
inteira Humanidade. Sede fortes!  
Dou-vos um beijo e abençoo a todos, no nome do Pai, do Filho  e do Espirito Santo.  

Paz! 
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