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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 que vos falo, vosso Irmão Jesus que muito vos ama, de um amor que somente 
quem abre o coração à Divindade pode sentir. É um amor puro que entra no centro 
das vossas almas, para que a força da alma possa operar na acção do espírito. Só 
assim se podem ajudar as almas apagadas, escondidas pelas trevas.  
Eu desejo fazer um apelo ao mundo inteiro, desde esta Terra (Oliveto Citra) 
escolhida no mundo pela Santíssima Trindade.  
Desejo que todos os irmãos e irmãs, que Deus Pai Omnipotente escolheu com 
grande poder através do apelo à santidade, sejam fortes e corajosos, para testemunhar 
e fazer conhecer os planos de salvação que Deus Pai Omnipotente anunciou através 
da Mãe Santíssima Maria. Todos se tem de baixar ao poder do Pai!  
Os anúncios divino tem que ser conhecidos, tem de ser anunciados para que as 
almas de todo o mundo possam compreender abertamente, e assim preparar as 
almas para as grandes tribulações que muito, muito em breve irão acontecer.  
Algumas nações da Terra serão metidas à prova. Poderosos da Terra abaixar-
se-ão à vontade do Pai dos Pais para que muitíssimas almas, escravas do poder 
de Satanás, possam ser libertadas, e possam encontrar o caminho da Luz.  
Fazei-vos portadores de verdade para aniquilar o muro da mentira, e sobretudo aquele 
do poder. A Verdade Divina terá poder sobre as almas boas, que operam com 
grandíssimo poder em todo o mundo e permitirão à Santíssima Trindade de 
manifestar as grandes obras. Mas as almas tem que ser preparadas para o poder 
divino.  
Irmãos e irmãs, Eu amo-vos a todos sem preferências! O Céu ama as almas no amor, 
na paz, na alegria e sobretudo no sofrimento. Não temais a Santíssima Trindade 
nunca vos abandona! Abri os vossos corações, sede fortes, corajosos! É a força divina 
que vos permitirá de gritar a verdade.  
Amo-vos! Amo-vos! Amo-vos! Agora Eu tenho que vos deixar. Abençoo-vos a 
todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Paz! 
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