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JESUS 
 
Irmãos e irmãs, sou Eu o vosso Salvador, o vosso Redentor, Aquele que venceu a 
morte e derrotou o pecado. Sou Eu o Rei dos Reis, vosso Irmão Jesus.  
Eu hoje desci com poder junto com a Mãe Maria  Santíssima que está sempre no 
meio de vós, com os Anjos que vos dão sempre a protecção divina. Invocai-Os, e vos 
farão sentir a Sua presença à vossa volta.  
Irmãos e irmãs, Eu desejo que todos aqueles que compreenderam o grande apelo à 
conversão, metam à disposição da Santíssima Trindade os próprios corações, 
operando com força no amor pela salvação das almas dos pobres pecadores. Sede 
fortes, unidos na oração, no sofrimento, para que o vosso espírito possa vencer e 
combater a iniquidade, que tenta continuamente as criaturas de Deus. 
Eu anuncio a todo o mundo que os Sigilos da Divindade se estão abrindo, para 
que os avisos divinos possam ser compreendidos, que os tempos da Divindade se 
estão aproximando. Não sejais incrédulos, e compreendei tudo no espírito pedindo 
auxílio ao Espírito Santo, que ilumine as mentes de todos aqueles que conhecem as 
verdades transmitidas do Céu. Deus Pai o Altíssimo, ama-vos a todos e quer salvar-
vos, mas a Humanidade tem que seguir o Céu, que fala para a salvação das almas. 
Acreditai, porque muito em breve tereis provas disso.  
Muitas populações, aflitas pela dor causada pela escravidão de Satanás, 
brevemente serão libertas através da intervenção de Deus, tomando as almas a 
fim de que possam ser purificadas. Muitas almas, neste mundo, não conseguirão 
responder ao apelo santo, é por isso que Deus, Pai dos Pais, manifestará a Sua 
grande intervenção através do Anjos que operam na Sua presença.  
Irmãos e irmãs, Eu amo-vos, e peço-vos sempre que opereis através dos vossos 
corações, no amor e na verdade. Apaixonai-vos do auxílio santo, divino, que a 
Santíssima Trindade quer dar aos pobres pecadores.  
Agora Eu tenho de vos deixar. Abençoo-vos a todos, no nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. 

Paz! 

MENSAGEM DADA ATRAVÉS DO 
GRUPO DO AMOR DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

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

  


