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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. 
Minhas criancinhas, Eu vos amo e, como tinha prometido aqui estou para vos dar o Meu 
amor, a Minha presença, em muitos de vós bate forte o coração, muitos sentis uma forte 
emoção, estes são os sinais que Eu vos estou dando para que possais acreditar em tudo 
isto.  
Nem todos, os presentes aqui, acreditam, mas também vós estais aqui por Minha 
vontade, porque Eu vos conduzi até aqui para que possais ser testemunhas da Minha 
presença neste lugar (Gruta do Santuário Maria Santíssima da Ponte), onde Eu, faz 
tempo, apareci a um pastor e a muitos outros Meus filhos, para que aqui possa ser 
um ponto de referência para todos aqueles que gostam de rezar, porque aqui 
encontrareis sempre a Minha presença, e muito em breve acontecerão grandes curas, 
grandes prodígios, e é por isso que vos convido a voltar aqui com mais frequência. 
Rezai, rezai, rezai porque o mundo está em ruína e tem necessidade de almas que 
trabalhem para o Reino dos Céus. 
Meus filhos, sempre desejei falar ao mundo inteiro deste lugar, e hoje é uma grande 
meta; as Minhas aparições aqui não são uma lenda, e um dia a Igreja deverá 
confirma-lo, porque se repetirá o fenômeno da Minha Estátua. Acreditai em Nós, 
porque tudo isto não está longe!  
Minhas criancinhas, Meus adorados filhinhos, amo-vos! Amo-vos! Amo-vos! Se 
soubésseis o quanto vos amo, choraríeis de alegria. Sentis ainda a Minha presença, estou 
dando o Meu perfume, e muitos sentem arrepios. Confirmai, Meus filhos! (Muitos dos 
presentes na Manifestação confirmam com palmas). 
Obrigada, Meus filhos! Os vossos corações estão cheios de alegria, a alegria do Meu Filho 
Jesus, não deixeis que o Mal a roube, não vos deixeis confundir sobre esta verdade. 
Desejo dar-vos um presente: levantai os vossos terços do Santo Rosário, Eu os abençoo, e 
se rezardes com o coração, perfumarão, e este será um grande sinal que vos ajudará a 
perseverar e a acreditar. 
Divulgai esta Minha mensagem no mundo inteiro, porque ele deve saber que a oração leva 
à salvação.  
Agora Eu tenho de vos deixar. Dou-vos um beijo, vos abençoo a todos, no nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, Meus filhos. 

MENSAGEM  DADA ATRAVÉS DO 
GRUPO DO AMOR DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it 

 


