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JESUS 
 
Irmãos e irmãs, Eu sou o vosso Redentor, o vosso Salvador, Aquele que venceu a 
morte e o pecado. Sou Eu, o Rei dos Reis, vosso Irmão Jesus. 
A Santíssima Trindade está no meio de vós, para vos dar força, amor e muita paz 
nos vossos corações. A Santíssima Virgem Maria, Minha Mãe e vossa Mãe, está a 
passar no meio de vós, está a envolver-vos no Seu Manto Materno, está a dar-vos o 
Seu amor de Mãe, consolando os vossos corações. Alguns de vós, advertis o Seu 
perfume. 
As graças que pedis em Seu nome, Deus Pai Celeste vo-las concederá, para que 
muitos aqui presentes possais testemunhar a presença da Santíssima Trindade 
que permanece neste lugar (Oliveto Citra), através de instrumentos escolhidos 
por Deus Pai Omnipotente para permitir à Santíssima Trindade de Se 
manifestar com grande poder, através de sinais, prodígios e curas, no corpo e no 
espírito. 
Chegou o momento! No mundo é necessário responder ao chamamento à santidade, 
fazendo-vos portadores de paz, de amor mas sobretudo de verdade. A verdade, que o 
Céu anuncia continuamente no mundo, deve ser manifestada como Deus Pai 
Omnipotente deseja. A Divina Verdade, que combate a mentira de Satanás, deve 
triunfar nos últimos tempos através de almas corajosas que derrubam os muros da 
iniquidade. Através da oração, a Lei Santa Divina, permite ao Espírito Santo de Se 
manifestar por meio de vós. O Espírito Santo guiará os vossos pensamentos, e 
anunciará muitas verdades que cada irmão e irmã adverte nos seus corações. Sede 
fortes, puros, porque através da pureza dos vossos corações é que vos tornais 
instrumentos de Deus. 
Irmãos e irmãs, tende fé! Superai os momentos difíceis que cada um de vós recebe, 
para que a vossa fé possa crescer e reforçar o vosso espírito. De modo a que um dia 
podeis ajudar muitas almas que romperam as margens da própria fé. Abri os vossos 
corações, mas deveis ser humildes, simples e cheios de amor, que criará uma imagem 
de Luz Divina à vossa volta e dentro de vós. 
Amo-vos, e agradeço-vos pelas orações que dais com muito amor. Não temais! A 
Santíssima Trindade dar-vos-á grandes alegrias, sobretudo grandes confirmações. 
Perseverai, sede unidos às Almas Santas. Os vossos corações advertirão uma união 
não deste mundo, mas uma união santa unida à Divindade. 

MENSAGEM DADA ATRAVÉS DO 
GRUPO DO AMOR DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it 

  



O Céu está infundindo o Seu Espírito na Terra para criar Soldados Celestes que, 
unidos a Maria , Mãe Santíssima do Céu e da terra, aos Anjos, e aos Santos, 
traçarão a Via da Luz. 
Amo-vos! Amo-vos! Amo-vos! Agora Eu tenho de vos deixar. Dou-vos um beijo e 
vos abençoo a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Paz! 


