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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 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. 
Rezai, rezai, rezai! Porque Eu gosto muito de vos ouvir a rezar com amor, com 
humildade, como muitos de vós fizestes hoje, a perseverança na oração é um dom 
que a Santíssima Trindade concede a quem o pede. 
Abri sempre mais o vosso coração a Meu Filho Jesus, Ele é a vossa salvação, sem 
Ele ninguem pode ganhar o Paraiso, por isso o mundo inteiro o saberá. 
Minhas criancinhas, amo-vos imensamente, e para vo-lo demonstrar desejo dar-vos 
grandes alegrias, chamando alguns de vós, tudo acontecerá através dos Meus 
instrumentos. (Nossa Senhora chama alguns seus filhos para darem o seu 
testemunho). 
Meus Filhos, estou escutando as vossa orações, faço-o sempre porque uma Mamã 
escuta todos os Seus filhos, sem preferências. Meus filhos, não tenhais medo, Eu 
estou aqui diante de vós e desejo dar-vos aquilo que Me pedis. Meus filhos, sede 
como crianças, elas amam sem distinções, o coração delas é sempre puro. 
Meus filhos, amo-vos! Amo-vos! Amo-vos! Obrigado por tudo o que dais à 
Santíssima Trindade. As alegrias que Nós vos daremos serão a recompensa da 
vossa perseverança, digo-vos tudo isto, para que nunca vos canseis de 
perseverar. 
Em muitos corações há uma grande alegria por esta Minha Manifestação. Confirmai, 
Meus filhos! (Muitos dos presentes na Manifestação confirmam com palmas). As 
alegrias serão ainda maiores, mais imensas, darei sinais tangíveis, todos deverão 
acreditar que sou Eu. 
Recitai o Santo Rosário sempre, metam a Santíssima Trindade em primeiro 
lugar com a oração, o Santo Rosário deveria ser rezado em todas as Igrejas do 
mundo, mas nem todos compreenderam a importância desta oração. 
Minhas criancinhas, agora Eu tenho de vos deixar. Dou-vos um beijo e vos abençoo a 
todos: no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, Meus filhos. 
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