
 
 
 
 
 
 

MENSAGEM DE DOMINGO 07 DE AGOSTO 2005 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIA  

 
 

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.  
Desci com poder para que Eu possa agradecer a todos vós, aqui presentes, pela vossa 
perseverança, pelo vosso sacrifício, e sobretudo, pelas vossas orações, muito, muito 
preciosas. No Céu tornam-se pérolas divinas que são dadas ás almas purificadas que 
brilham no Reino dos Céus. 
Eu amo todas as criaturas, amo-as a todas da mesma maneira, mas nem todos 
Me amam como Eu os amo, e a Mãe Maria Santíssima chora lágrimas de dor, 
porque a Humanidade não quer compreender os planos de salvação que a 
Santíssima Trindade está a anunciar e anunciará deste lugar, (Oliveto Citra), 
Templo da misericórdia de Deus para o mundo. 
Irmãos e irmãs, refugiai-vos todos debaixo do Manto Divino da Virgem Mãe, e não 
temais. Ela vos acompanhará no vosso caminho, no sofrimento, na paz, no amor, na 
força e na coragem.  
Muito, muito em breve, a Santíssima Trindade neste lugar realizará milagres e 
dará grandes sinais, que testemunharão a presença divina que abrirá 
muitíssimos corações de inúmeras almas,  que se unirão a fim de que o exército 
Santo de Deus possa combater os sequazes de Satanás deste mundo. A libertação 
está em acção através de grandes obras de discernimento em todo o mundo. 
Muitos povos, escravos de Satanás, serão aniquilados para que possam ser 
salvos. 
A obra do Pai dos Pais sobre as Suas criaturas deve ser compreendido no amor 
espiritual, e não no humano, que nunca vos fará encontrar a resposta à acção divina. 
Uni-vos na oração, no sacrifício. Testemunhai com grande amor que conquista tudo e 
todos.  
Irmãos e irmãs, não temeis! A Santíssima Trindade vos dará grandes alegrias e 
grandes confirmações. Agora Eu tenho que vos deixar. Advertireis ainda a presença 
divina no meio de vós, porque Nós nunca vos deixamos.  
Dou-vos um beijo e vos abençoo a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. 

Paz! 
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