
 
 
 
 
 
 
 

MENSAGENS DE DOMINGO 3 DE JUNHO 2012 
OLIVETO CITRA (SA) ITÁLIA 

(Dia da Santíssima Trindade) 
 
 

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 Omnipotente. A Santíssima Trindade está aqui, no meio de 
vós. 
Como sempre, a Santíssima Trindade desce no meio de todos aqueles que rezam 
com o coração, a verdadeira oração é premiada. 
Minhas criancinhas, sou Eu que vos chamo para virdes neste lugar (Oliveto Citra), 
porque daqui deste lugar Eu vos dou a Minha presença, a presença de Meu Filho 
Jesus que vos dá tanta paz e a paz vos faz ser alegres, a verdadeira alegria que 
somente a Santíssima Trindade pode dar. 
Minhas criancinhas, também hoje desejo dar-vos grandes alegrias, junto a Meu Filho 
Jesus que deseja muito falar aos vossos corações, Ele chamará alguns de vós; não 
tenhais medo e pedi-Lhe, porque deseja tanto atender-vos. Muitos de vós já sentis a 
Sua presença um calor forte e com arrepios. Confirmai, Meus filhos! (Muitos dos 
presentes na Manifestação confirmam com palmas). 

 
JESUS 

Irmãos e irmãs, Eu sou Aquele que venceu a morte e o pecado, Eu sou vosso Irmão 
Jesus, o Rei dos Reis, e estou aqui, no meio de vós, junto a cada um de vós. 
Irmãos e irmãs, amo-vos! Amo-vos! Amo-vos! Estou aqui para vos dar a Minha paz, 
a Minha alegria e o Meu amor. Desejo falar aos vossos corações, que são corações 
bons, puros, deixai-vos guiar pelo Meu amor, porque só assim o mal se afastará de 
vós. 
Acreditai em Nós por tudo o que estais vivendo e tende fé! Os tempos para as 
grandes Manifestações estão para chegar de um momento para o outro, quando 
menos o esperais; grandes serão as alegrias para todos vós, para todos aqueles 
que acreditaram e souberam perseverar sem nunca se cansar, superando os 
obstáculos com a Nossa ajuda, superando as provas com a Nossa ajuda. 
Preparai-vos para as grandes alegrias que Eu vos darei aqui, neste lugar, 
juntamente a Minha Mãe, Santíssima Virgem Maria, Minha Mãe, e vossa Mãe e 
do mundo inteiro, a Santíssima Trindade realizará grandes maravilhas neste 
lugar. 
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Não tenhais medo, não tenham medo de nada e de ninguém, o Mal faz de tudo para 
vos impedir, para vos afastar e desencorajar, para vos fazer perder a fé, mas vós 
deveis ser fortes, deveis rezar sempre com o coração. As perseguições vão existir, 
mas não tenhais medo, Satanás nunca conseguirá parar este plano de salvação, porque 
foi Deus Pai Omnipotente que criou tudo isto. 
Vereis, irmãos e irmãs, vereis a glória da Santíssima Trindade que Se 
manifestará aqui neste lugar, daqui, a partir deste lugar sairá o grande plano de 
salvação para a humanidade do mundo inteiro. Acreditai em Nós, é tudo 
verdade! 
Neste momento estou passando junto a todos vós, estais sentindo a Minha presença 
com grande poder. Estou a ouvir as orações de todos vós, não temais, rezai com o 
coração, de todo o coração e não tenhais medo daquilo que Me estais a pedir. 
Irmãos e irmãs, Eu convido-vos a todos a amar. Amai-vos! Amai-vos! Amai-vos! 
Perdoai e sereis perdoados. Fazei-vos encontrar prontos, com o coração cheio de 
amor, do Meu amor. 
Agora deixo-vos, mas estou sempre aqui, no meio de vós, junto a Santíssima 
Virgem Maria , Minha Mãe e vossa Mãe, e a Deus Pai Omnipotente, a Santíssima 
Trindade fica aqui, no meio de vós. 
Eu vos dou a minha benção, no nome da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito 
Santo. 

 
SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 

Meus filhos, os vossos corações abriram-se mais, o amor de Meu Filho Jesus 
escancara os corações. 
Rezai, rezai, rezai como Ele vos pediu para fazerdes, e grandes e imensas serão as 
alegrias para todos vós, aqui presentes, chamados pela Santíssima Trindade para 
assistir e viver as maravilhas e a Graça Divina. 
Convido-vos a não voltar a pecar, porque hoje o Meu Filho Jesus purificou as 
vossas almas, perdoou os vossos pecados, e de hoje em diante, todos aqueles que 
rezarem aqui, receberão esta graça: cada uma das vossas orações será uma 
expiação por todos os pecados que o Mal vos leva a cometer. 
Minhas criancinhas, pedi-Me sempre auxílio, e Eu nunca deixarei de vos ajudar, de 
vos proteger com o Meu amor Materno. 
Meus filhos, muitos de vós sentis ainda a presença da Santíssima Trindade com um 
perfume. Confirmai, Meus filhos! (Muitos dos presentes na Manifestação confirmam 
com palmas). 
Agora Eu tenho de vos deixar, dou-vos um beijo e vos abençôo a todos, no nome da 
Santíssima Trindade: no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, Meus filhos. 


