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JESUS 
 
Irmãos e irmãs, Eu sou o vosso Salvador, o vosso Redentor, Aquele que venceu a 
morte e destruiu o pecado. Sou Eu, vosso Irmão Jesus. 
Desci com poder juntamente à Mãe Maria Santíssima, Mãe das almas de todo o 
mundo, e também com os Divinos Anjos que purificam as vossas almas através da 
presença da Divindade.  
Amo-vos! Amo-vos! Amo-vos e agradeço-vos por todos aqueles que sofrem no amor 
espiritual. Todos tem que compreender que a dor vos conduz à salvação das vossas 
almas. O sofrimento da dor no espírito e no corpo, purifica as almas, para que as 
criaturas de Deus Pai Celeste possam encontrar a Luz Divina que livra da escravidão 
do pecado. Eu convido-vos a seguir o dom da Cruz, que é a glória que o Pai dos Pais 
anuncia sobre todo o mundo, a Cruz Santa que a todos pertence para a salvação do 
mundo inteiro.  
Eu muito em breve, daqui deste lugar (Oliveto Citra) anunciarei grandes 
acontecimentos que se confirmarão em todo o mundo, a fim de que se possa 
compreender que o Céu fala para a salvação. Abri os vossos corações, iluminai as 
vossas almas atavés do dom da oração e através do sacrificio do Corpo Divino, dado 
pelo Pai Celeste para saciar os vossos corações. 
Amo-vos! Amo-vos! Amo-vos! Escutai os anúncios divinos, não sejais incrédulos às 
obras do Espírito Santo Divino!  
Agora Eu tenho de vos deixar, mas estou sempre perto e dentro dos corações de cada 
um de vós. Muitos advertem a Minha presença através de calor, comoção: sou Eu que 
vivo no meio de vós. 
Dou-vos um beijo e abençoo-vos a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. 

Paz! 
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