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Meus irmãozinhos e Minhas irmãzinhas, sou Eu, a vossa Irmãnzinha Bernardete. 
Desci com grande poder juntamente com a Linda Senhora. Ela está aqui, diante de 
todos vós, está a envolver-vos no Seu Manto e vos está dando a Sua presença, ama-
vos muito, não se cansa de vos dizer isso. Deseja que sejais todos perseverantes, 
porque muito em breve vos dará grandes alegrias, neste lugar (Oliveto Citra) 
escolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. 
Meus irmãozinhos e Minhas irmãnzinhas, desejava muito falar-vos. Eu estou sempre 
no meio de vós; peço sempre licença a Deus Pai Todo-Poderoso para vos poder 
falar, e hoje foi-me concedido. 
Abri os vossos coraçoes a Jesus, ao Seu amor, à Sua misericórdia, deixai-vos curar, 
Ele Se entregou por todos nós e deseja ser retribuído com o coração. Os vossos 
sacrifícios, feitos com o coração, serão recompensados, porque quem dá a sua vida à 
SS. Trindade nunca se arrependerá.  
Rezem pelas almas que vivem escravas do pecado, elas precisam da vossa ajuda, vós 
que conhecestes o amor da SS. Trindade. Sede instrumentos sempre prontos, para 
que Deus Pai Todo-Poderoso vos possa usar para levar o amor, a paz, a alegria, a 
serenidade nos corações destas almas.  
Numa das aparições da Linda Senhora, foi-Me revelado tudo aquilo que vai 
acontecer no mundo, foi-Me revelado que o mundo está em perigo. Cada parte 
do mundo será atingida por grandes sofrimentos, para que muitos possam 
mudar de vida e pedir perdão e ajuda ao Nosso Irmão Jesus. 
Portanto, comprometemo-nos em dar mais. Lourdes também vai ser afligida por 
grandes tribulações. Muitas almas virão aqui para rezar, porque também aqui 
Deus Pai Todo-Poderoso dará, através da Linda Senhora, a Água que vai curar 
muitos doentes, acreditem em Nós, porque tudo isto não está longe. 
Meus irmãozinhos e Minhas irmãzinhas, muitos de vocês sentem uma grande alegria 
em vosso coração. Confirmai! (Muitos dos presentes na Manifestação confirmam 
com palmas).É a alegria de quem acolhe a verdade, porque a verdade vos torna livres. 
Eu vos amo, e vos convido para chegar junto do Portão, e beijar o chão onde a Linda 
Senhora pousou Seus pés. Fazer tudo isso, demonstrando que acreditais em Nós.  
Agora Eu tenho que ir. A Linda Senhora chama-Me, porque a Minha missão 
terminou. A Linda Senhora nos abençoa a todos, em nome de Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. 
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