
 
 
 
 
 
 

MENSAGENS DE DOMINGO 5 DE DEZEMBRO DE 2010 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 
 

SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 
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 grande poder, junto com Meu Filho 
Jesus e a Deus Pai Todo Poderoso. A Santíssima Trindade está aqui, no meio de 
vós. 
Meus filhos, adorados, Eu vos amo tanto! Estou muito feliz por todos vós que 
rezastes com amor, com perseverança. Eu choro lágrimas de alegria por tudo isto, 
e muito, muito em breve o demonstrarei através da Minha Estátua. Todos Me 
verão chorar; cada uma das Minhas lágrimas será um presente especial para 
quem foi capaz de perseverar.  
Meus filhos, Eu escuto todas as vossas orações. Vós estais todos debaixo do Meu 
Manto Materno. A Minha presença é muito forte entre vós. Eu estou passando entre 
vocês neste momento.  
Meus filhos, tudo isto é necessário para abrir cada vez mais os vossos corações, para 
que possais acreditar que sou Eu quem eu vos falo. 
Hoje é um dia muito especial, porque também o Meu Filho Jesus vos deseja falar  
para dizer o quanto vos ama, e vos deseja dar o Seu amor. 
 

JESUS 
Irmãos e irmãs sou Eu, vosso Irmão Jesus, Aquele que venceu a morte e o pecado. 
Sou Eu, o Rei dos Reis. Desci com poder aqui entre vós para vos fazer sentir Minha 
presença, o Meu calor, o Meu amor. 
Eu desejo dar alguns ensinamentos. A Nossa presença é poderosa hoje aqui nesta 
tarde entre vós, tudo isto é necessário para a vossa preparação, porque muito em 
breve neste lugar (Oliveto Citra) vão mudar muitas coisas. Daremos grandes 
sinais neste lugar.  
Este lugar, muito em breve, será conhecido em todo o mundo, acreditar em Nós, 
é a verdade, Nós faremos grandes maravilhas, prodígios, milagres, curas, no 
corpo e no espírito. 
É por isso que vos estamos preparando para tudo isto. Sede fortes, corajosos, nunca 
tenhais medo de nada e de ninguém. Nunca vos canseis de rezar, sede sempre 
perseverantes, não se cansem de dar amor, amor puro, amor verdadeiro, amor sincero, 
falai sempre com o coração e Eu vos farei sempre sentir Minha presença. 
Eu vos amo! Vos amo! Vos amo! Portanto preparai-vos para tudo isto.  
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SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 
Meus filhos, Meu Filho Jesus encheu muitos corações de amor, de alegria. Confirmai 
com um aplauso! (Muitos dos presentes na Manifestação confirmavam com palmas). 
Levai este amor, esta alegria por todo o lado, não deixeis que o Mal a roube. O 
mundo será capaz de vos reconhecer pelo amor que sabereis dar. 
Amo-vos! Amo-vos! Amo-vos! Se coubésseis o quanto eu vos amo chocaríeis de 
alegria.  
Agora Eu tenho de vos deixar. Dou-vos um beijo e vos abençoo em nome da 
Santíssima Trindade: no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, Meus filhos. 


