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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 grande poder, junto a Meu Filho Jesus e a Deus Pai 
Omnipotente. A Santíssima Trindade está aqui, no meio de vós. 
Meus Filhos, desejava muito falar convosco, desejo dar-vos a conhecer o projecto que Deus 
Pai Omnipotente tem para a salvação das almas do mundo inteiro. 
No mundo inteiro comete-se um pecado muito grave, que impede a salvação das almas, este 
pecado é que está sendo ignorado o chamamento de Deus Pai Omnipotente, e tudo isto 
parte da Igreja, e isso será revelado muito em breve, porque já o Vaticano está caindo, e de 
um momento para o outro cairá completamente quem manda em vós e é responsável. 
O mundo precisa de saber a verdade, e esta está no “Terceiro Segredo de Fátima", divulgai 
sem medo tudo o que Eu vos estou revelando, porque muito em breve haverá grandes 
confirmações. 
O mundo deve saber que Deus está para intervir para purificar as almas, haverá grandes 
tribulações, povos e nações em pouco tempo irão desaparecer e não terão sequer o tempo 
para rezar, portanto, aceitai agora o Meu convite. 
O receio que vos dá aquilo que vos digo vem de Deus, é um dom que vos faz rezar. 
A Santíssima Trindade operará grandes prodígios em todo o mundo e este lugar, Oliveto 
Citra, será casa de todos aqueles que desejam rezar, ainda que agora não seja considerado 
por ninguém, mas Oliveto Citra será surpreendida pelo que vai acontecer.  
Entendeis, Meus filhos! Abrir os vossos corações, sede bons, sede humildes, orgulhem-se de ter 
escolhido o puro amor, aquele de Meu Filho Jesus, porque neste mundo só há um amor 
perverso. 
Meus filhos, Meus amados filhinhos, gostaria de agradecer a todos aqueles que se encontram 
prontos nas Minhas Manifestações. 
A Minha presença está sobre todos vós, desejo fazer com que a sintais de forma mais intensa, 
fechem os olhos e entregai-vos, rezai em vossos corações. A muitos de vós coração bate forte, 
muitos sentem uma comoção, outros advertem um calor no rosto. Confirmem, Meus filhos! 
(Muitos presentes na Manifestação confirmaram com palmas). Para alguns, pareceu-lhes terem-
Me visto, era Eu! Tudo isto fortifica o vosso espírito. Eu vos amo, Meus filhos! 
Agora Eu tenho de vos deixar, desejo ainda dar outro presente, levantai em Minha direcção 
vossos Rosários, desejo muito abençoa-los.  
Dou-vos um beijo, abençoo-vos a todos em nome da Santíssima Trindade: Pai, Filho e 
Espírito Santo. 
 

Shalom! Paz, Meus filhos. 
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