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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, vosso Irmão Jesus.  
Desci aqui no meio de vós juntamente com a Santíssima Virgem Maria Mãe do Céu 
e da terra, junto com os Anjos e os Santos do Paraíso. Amo-vos! Amo-vos! 
Peço-vos a união Santa na oração, no sacrifício, a união que vos torna fortes, santos, 
para ajudar muitos irmãos e irmãs a não se afastarem da verdade. Unidos ao Céu 
pedi: misericórdia! Misericórdia! Misericórdia! Com a oração incessante. A 
Santíssima Virgem Maria está convosco e vos indicará a estrada do Paraíso, 
juntamente às Alma Santas que deixaram um grande exemplo de santidade.  
Peço-vos que rezeis incessantemente  ao Pai Celeste, que mande sempre mais a força 
do Espírito Santo para ajudar o mundo a fazer compreender a Verdade Santa, que 
vem directamente do Céu.  
Amai-vos uns aos outros, ajudai-vos uns aos outros! Mas tudo isto mete-se em prática 
no momento do sofrimento, que torna as almas boas e sobretudo humildes. Fazei 
reinar a humildade nos vossos corações, e tudo será evidenciado, exaltado, para a 
salvação das almas do mundo inteiro.  
Uni-vos à Igreja Santa, porque muito em breve haverá uma grande confusão, 
porque Deus Pai Omnipotente fará um grande discernimento e separará o bem e 
o mal. E a oração indicar-vos-á a estrada da Luz, iluminando o caminho dos 
vossos corações. 
Caros irmãos e irmãs, testemunhai com um coração aberto esta Minha mensagem, 
com o exemplo e não com as palavras, vivendo uma vida intensa no espírito. Unindo-
vos assim à obra da Santíssima Trindade no mundo. 
Amo-vos! Amo-vos! Os vossos corações são corações que podem trabalhar para a 
Casa do Pai, e tudo vos será recompensado com grandes alegrias.  
Agora Eu tenho que vos deixar. Dar-vos-ei grandes sinais visíveis e nos vossos 
corações, fazendo-vos advertir força e paz.  
Dou-vos um beijo e abençoo-vos a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espirito 
Santo. 

Paz! 
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