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JESUS 
 
Irmãos e irmãs, sou Eu vosso Irmão Jesus. amo-vos! amo-vos! Eu agradeço-vos por 
todas as orações que vós dais à Santíssima Trindade.  
Muitas almas, muitas tem sede das orações oferecidas de modo a poderem ser unidas 
ao Espirito Divino  que opera no mundo, para ajudar as muitas almas deste mundo a 
entrar no caminho da Luz, que a todos pertence. Eu peço ás almas do mundo inteiro a 
plena conversão. 
Irmãos e irmãs, afastai-vos do pecado, vinde habitar na Casa do Pai que tudo acolhe 
na Sua grande misericórdia e no Seu grande amor. Sede fortes e uni-vos à palavra 
santa da oração, de maneira a que a vossa fé possa ajudar-vos a superar grandes 
sofrimentos que envolvem e envolverão o mundo inteiro, para que as vossas boas 
almas possam compreender os irmãos e as irmãs que vivem tempos difíceis.  
Eu convido os muitos irmãos Consagrados para que se unam à vida santa, permitindo 
assim que o Espírito Santo Se manifeste com grande poder. O poder divino que 
vence o pecado de Satanás, para que a verdadeira Igreja Santa possa recolher, unidos 
aos corações puros, as almas que são continuamente enganadas pelo poder. O poder, 
aquele divino, só o Pai o Altíssimo, o pode dar, a todos aqueles que metem em 
prática a voz do Céu que fala nos corações.  
Eu muito em breve deste lugar, (Oliveto Citra), anunciarei algumas profecias, 
para que o mundo possa acreditar nesta Obra Divinas, criada pelo Pai Celeste, 
para ser Luz no mundo.  
Amo-vos! Amo-vos! Sede fortes! Amai o vosso próximo dando toda a vossa vida, 
como a deram as Almas Santas que vivem ainda no espírito no meio de vós. O 
Espírito Divino  nunca deixará de operar, porque a Omnipotência é o poder que tudo 
vence.  
Agora Eu deixo-vos. Muitos irmãos advertirão ainda a Minha presença com um calor: 
é o Meu amor que vos envolve.  
Dou-vos um beijo e abençoo-vos a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espirito 
Santo. 

Paz! 
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