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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 a Meu Filho 
Jesus e a Deus Pai Todo Poderoso. A Santíssima Trindade está aqui, no meio de 
vós. 
Minhas criancinhas, Meus adorados filhinhos, Eu amo-vos imensamente, estou aqui 
como cada mês para consolar os corações de quem Me ama. Nem todos 
compreendem a importância da oração, do sacrifício, da renúncia, e Eu desejo muito 
que através de vocês tudo isto se compreenda. 
Sede Apóstolos e Discípolos de Meu Filho Jesus, para que Ele possa formar a Igreja 
Santa através de vós que O amais. Beijai cada dia o Crucifixo, para que vos possais 
recordar que Ele morreu por cada um de vós e pela vossa salvação. 
Meus filhos, amo-vos! Amo-vos! Amo-vos! Estou passando no meio de vós, estou a 
acariciar-vos, muitos de vocês sentem um calor: é a Minha carícia; não temais porque 
quem está Comigo não teme. 
Amai o vosso próximo! No mundo cometem-se muitos pecados que ofendem a 
Santíssima Trindade, e somente através do sofrimento as almas serão purificadas, e 
é por isso que Deus Pai Todo Poderoso permite que aconteçam catástrofes, o mundo 
não quer compreender que aquilo que Deus faz é por amor. 
Minhas criancinhas, tudo aquilo que Eu vos profetizei a partir deste lugar 
(Oliveto Citra) será tudo confirmado muito em breve, e todos virão a saber que 
Eu estou presente neste lugar, que está presente a Santíssima Trindade que 
acolhe a todos; aqui muitos serão atendidos, serão curados, e a vossa 
perseverança permitirá tudo isso. 
Amo-vos e convido-vos a perseverar sempre, porque o mal vos põe obstáculos, 
porque neste lugar Eu vos dou a conhecer o projecto de salvação; por isso sede fortes, 
Eu estou sempre convosco. 
Agora Eu tenho de vos deixar. Amo-vos! Se soubésseis o quanto vos amo, choraríeis 
de alegria. Vos abençoo, Meus filhos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, Meus filhos. 
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