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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. 
Também hoje desejo muito dar-vos grandes alegrias com a Minha presença, com o 
Meu amor. Minhas criancinhas, muitos de vós sentis uma forte emoção, é a Minha 
presença sobre vós. Confirmai! (Muitos dos presentes na Manifestação confirmam 
com palmas). 
Meus Filhos, Eu vos quis aqui, neste lugar escolhido pela Santíssima Trindade, 
também aqui vos darei a água que sairá da rocha, a água que curará, e este 
lugar se tornará como Lourdes; a Minha Filha Bernardete vos indicará o ponto 
preciso que sairá a água, logo que a Minha Estátua na Estrela chorar lágrimas 
de alegria, tudo isto acontecerá muito, muito, muito em breve! Acreditai em Nós, 
porque Deus Pai Omnipotente está levando por diante os Seus planos de 
salvação em todo o mundo, e vós que Me amais, que Me rezais, deles fazeis 
parte. 
Hoje é um dia muito especial, junto com a Minha Filha Bernardete desejo dar-vos 
grandes alegrias. Meus filhos, amo-vos, as alegrias que Eu vos desejo dar são para 
todos, vinde a Mim, abri os vossos corações e vos alegrareis. 
Eu vos agradeço pela vossa perseverança, Eu vos agradeço pelas vossas orações que 
Me dais cada dia, Eu as escuto sempre e desejo dar-vos confirmação de tudo isto. 
Minhas Criancinhas, Eu choro lágrimas de alegria por todos vós. 
Minhas Criancinhas, Eu vos agradeço por vos terdes apaixonado pela Santíssima 
Trindade, grandes serão as alegrias que Nós vos daremos para recompensar os 
vossos sacrifícios, não temais, Eu estou passando no meio de vós, estou a acariciar-
vos a todos.  
Meus filhos, amo-vos! Amo-vos! Amo-vos! Eu rezo sempre por cada um de vós, 
desejo conduzir-vos sempre mais a Meu Filho Jesus, o vosso Salvador.  
Meus filhos, a presença da Santíssima Trindade está sobre todos vós, muitos sentem 
o Meu perfume, muitos tem arrepios. Confirmai, Meus filhos! (Muitos dos presentes 
na Manifestação confirmam com palmas). 
Agora Eu tenho de vos deixar, mas estou sempre aqui, junto a Minha Filha 
Bernardete, Ela está para vos falar, está à espera, porque vos ama, e também Ela vos 
deseja demonstrar quanto vos ama. Também Ela fará alguns testemunhos; por isso, 
Meus filhos, rezem em vossos corações, porque a Santíssima Trindade vos escuta e 
vos atende. 
Dou-vos um beijo, vos abençoo a todos: no nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, Meus filhos. 
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