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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 Omnipotente. A Santíssima Trindade está aqui, no meio de 
vós. 
Os corações de muitos de vós batem com força porque advertem a Minha presença. 
Confirmai, Meus filhos! (Muitos dos presentes na Manifestação confirmam com 
palmas). 
Minhas criancinhas, obrigada pelas orações que Me dais neste lugar (Oliveto 
Citra), escolhido pela Santíssima Trindade, para que as almas venham aqui para 
ser atendidas, muitos filhos Meus irão ser curados pelo Meu Filho Jesus neste 
lugar, e hoje também há alguns doentes que Meu Filho Jesus muito em breve 
curará. 
Todos aqueles que tiverem a coragem de perseverar, serão premiados. Tudo isto 
não está longe, vós que Me amais sede de exemplo, testemunhai com 
simplicidade, só assim quem está na dúvida começa a acreditar. 
Minhas criancinhas, a Santíssima Trindade confia em todos aqueles que rezam, 
porque a oração vos converte, vos ilumina, fazendo-vos reconhecer o caminho 
certo, formando assim a Igreja Santa; porque a Igreja composta por homens 
que não rezam, não é iluminada, ela levou muitas almas a acreditar o que 
quiseram; ela não instruiu com o amor de Meu Filho Jesus, com a humildade de 
Meu Filho Jesus, mas ela seguiu em frente com o poder, e tudo isto muito em 
breve vai cair definitivamente. 
Divulgai sem medo o que Eu vos digo, porque é verdade, muito em breve tereis 
ainda mais confirmações. Meus filhos, Eu vos falo de tudo isto porque Deus Pai 
Omnipotente está formando a verdadeira Igreja, composta por todos aqueles 
que rezam, que amam, que ajudam, e existem muitos desses Meus filhos em todo 
o mundo. 
Minhas criancinhas, Eu amo-vos! Amo-vos! Amo-vos! Escuto sempre as vossas 
orações, e também hoje muitos de vós serão atendidos. Neste momento estou 
passando junto de cada um de vós e desejo der-vos um sinal, abandonai-vos ao Meu 
amor e sentireis a Minha mão no vosso rosto, sentireis intenso o Meu perfume. Meus 
filhos, se sentistes tudo isto, confirmai! (Muitos dos presentes na Manifestação 
confirmam com palmas). Este é o Meu amor por vós, preservai-o! 
Meus filhos, Meu Filho Jesus também vos deseja falar, também Ele deseja que 
experimenteis o Seu amor, pedi-Lhe. 
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JESUS 
Irmãos e irmãs, Eu sou Aquele que venceu a morte e o pecado, Eu sou Aquele que Se 
entregou completamente por toda a humanidade, Eu sou o Rei dos Reis, vosso Irmão 
Jesus. 
Desci com grande poder para vos dar amor, amor, amor e muita paz, muita paz, muita 
paz nos vossos corações; é com o Meu amor, que todos vós alcançais as metas 
preparadas para todos vós; é com o amor e com a oração recitada de todo o coração 
que vencereis sempre Satanás. 
O Meu amor por vós é grande e infinito, rezai a Mim com todo o vosso coração e Eu 
escutarei sempre as vossas orações, para que possa atender os vossos pedidos, mas 
deveis rezar sempre com todo o vosso coração, porque Eu ouço sempre as orações 
feitas com todo o coração. 
Sede perseverantes em vir aqui, neste lugar, porque Eu desejo atender os vossos 
pedidos e, se fordes perseverantes, sereis atendidos. Muito em breve, neste lugar 
darei sinais tangíveis com grandes confirmações de tudo o que a Santíssima 
Trindade vos revelou. 
Meus irmãos, Minhas irmãs, sede humildes, sede humildes, sede humildes! Assim 
conseguireis ultrapassar as provas. Tudo isto servirá para merecerdes tudo o que está 
no vosso coração; sede fortes, corajosos, não temais, tende fé, acreditai em Nós 
porque os tempos estão muito, muito, muito próximos. 
Agora tenho de vos deixar, dou-vos a Minha benção, no nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. 
 

SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 
Meus filhos, assim fala o Meu Filho Jesus, sabei-O reconhecer sempre, Nós vos 
estamos a ensinar a distinguir o bem do mal, a fim de que nunca possais ser 
confundidos. 
Amo-vos, Minhas criancinhas, imensamente! Choro lágrimas de alegria por vós, 
e muito em breve vo-lo demonstrarei. 
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. 
 


