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JESUS 
 
Irmãos e irmãs, sou Eu o Rei dos Reis, o Rei dos Céus coroado pelo Pai, o 
Altíssimo. Sou Eu o vosso Redentor, o vosso Salvador, Aquele que vos libertou da 
morte, abrindo a imensidão dos Céus que pertencem a todas as criaturas de Deus.  
Desci com Maria Santíssima, Mãe do Céu e Mãe da Terra, Mãe das criaturas 
divinas e Mãe das criaturas terrenas. Nós aqui juntos ao amor do Pai o Espírito 
Santo que desceu com poder no meio de vós. Muitos de vós o sentiram com um forte 
calor, que aquecia o coração das vossas almas. 
Irmãos e irmãs, o Meu convite que dou a todos os homens é o grito Santo à 
conversão. Purificai as vossas almas! Fazei prevalecer o Amor Divino que as vossas 
consciências continuamente querem manifestar, para testemunhar através de grandes 
arrependimentos, através de grandes Manifestações de amor, demonstrando ao Pai, o 
Altíssimo, a verdadeira vida, que as criaturas de Deus tem que levar adiante vivendo 
na santidade.  
Todos se devem encontrar prontos, porque o mundo inteiro abeirou-se na era das 
dores. Uni-vos aos sofrimentos que muitos irmãos e irmãs estão vivendo. Sede unidos 
como verdadeiros irmãos e verdadeiras irmãs, porque Deus é vosso Pai e quer salvar 
todas as almas. Eu estou sempre convosco! Nunca vos abandono! Aumentai o pedido 
de louvor para os Céus e implorai misericórdia, através da mudança da vida terrena 
para aquela do espírito. Muitas almas tem necessidade de ser purificadas, para que 
possam entrar a fazer parte da Sagrada Família dos Céus.  
Rezai, rezai e não tenhais medo! Tende fé! É através da fé que a Santíssima 
Trindade pode operar. O mundo está envolto de grandes catástrofes e é necessário 
superar tudo no espírito, compreendendo os planos de salvação de Deus, Pai dos 
Pais.  
Sede bons, humildes e sede simples para com o vosso próximo. Amo-vos! Amo-vos! 
Nós nunca vos abandonaremos!  
Agora Eu deixo-vos. Dou-vos um beijo e vos abençoo, no nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. 

Paz! 
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