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Meus filhos, Eu sou a Imaculada Conceição, Eu sou Aquela que deu à luz o Verbo, 
Eu sou a Mãe de Jesus e vossa Mãe. Desci com poder, junto a Meu Filho Jesus e a 
Deus Pai Omnipotente. A Santíssima Trindade está aqui no meio de vós. 
Nós estamos sempre presentes, quando rezais neste lugar (Oliveto Citra) 
escolhido por Deus Pai Omnipotente, porque aqui acontecerão grandes milagres 
e todos acreditarão, e aqueles que aqui vierem com fé ver-Me–ão. 
Minhas adoradas criancinhas amo-vos imensamente, a Minha presença está sobre 
muitos de vós, Eu vos estou consolando. Rezai, rezai, rezai! Amai a Deus não com as 
palavras, mas fazendo a Sua vontade. Não tenhais medo de sofrer, porque o 
sofrimento vos aproxima da Santíssima Trindade. 
Meus filhos, Eu choro lágrimas de sangue porque conheço o futuro da 
humanidade, dai a conhecer o “Terceiro Segredo de Fátima”, porque quem ama 
a verdade, reconhece-o, a Igreja com o seu poder, com as suas instituições 
humanas, destruiu muitos desígnios para a salvação das almas; mas não poderão 
faze-lo mais, porque aqueles que estão nos vértices estão para cair. 
Sede fortes, porque a Igreja sois vós que rezais e amais a Santíssima Trindade. 
Minhas criançinhas, Meu Filho Jesus está ouvindo as vossas orações, Ele deseja 
confirmar a Nossa presença chamando alguns de vós. 
(Jesus, através de Mauricio, chama alguns Seus irmãos e irmãs para darem o seu 
testemunho). 
Meus filhos, muitos de vós sentis a presença de Meu Filho Jesus, Ele convida-vos a 
perseverar e vos chamará e vos dará grandes alegrias, grandes surpresas, porque Ele 
vos ama e quer consolar os vossos corações. Sede fortes, superai os obstáculos! 
Porque para além dos obstáculos estamos Nós. 
Agora Eu tenho de vos deixar. Dou-vos um beijo e vos abençôo a todos, no nome da 
Santíssima Trindade: Pai, do Filho e di Espírito Santo. 

Shalom! Paz, Meus filhos. 
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