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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. 
Meus filhos, estáveis à espera da Minha Manifestação e muitos de vós Me rezastes de 
todo o coração para que Eu hoje vos desse grandes alegrias; Eu vos amo Meus filhos, 
Desejo sempre falar-vos, dar-vos o Meu amor, porque tudo isto vos dá muita força 
para enfrentar os obstáculos, se rezardes sempre com o coração, os obstáculos não os 
vereis, mas superareis com grande alegria. 
Meus filhos, estou-vos dando a Minha presença, muitos de vós sentis uma forte 
emoção, muitos sentis o Meu perfume. Confirmai, Meus filhos! (Muitos presentes na 
Manifestação confirmaram com palmas). 
Meu Filho Jesus, que está aqui junto de cada um de vós, deseja dar-vos grandes 
alegrias, segui-O, estai livres do pecado e amai Meu Filho Jesus, o vosso Salvador; 
Pedi-Lhe, porque Ele deseja curar-vos na alma e no corpo. 
Hoje é um dia muito especial, porque Ele vos falará a chamará alguns de vós para 
confirmar a Nossa presença no meio de vós; abri-Lhe o vosso coração 
completamente, para que Ele possa operar com grande poder sobre vós.  
 

JESUS 
Irmãos e irmãs, sou Eu, vosso Irmão Jesus, Aquele que venceu a morte e o pecado, 
Eu sou o vosso Salvador, Eu sou o Rei dos Reis, vosso Irmão Jesus. Desci com 
grande poder no meio de todos vós, para vos dar a Minha presença, estou passando 
no meio de vós. (Jesus chama alguns Seus irmãos e irmãs para darem o seu 
testemunho). 
Irmãos e irmãs, agora os vossos corações estão cheios de alegria. Continuai a vir 
aqui, neste lugar (Oliveto Citra), sede perseverantes e muito em breve a 
Santíssima Trindade vos dará sinais tangíveis para confirmar tudo isto. 
Rezai, rezai, rezai sempre com todo o vosso coração. Eu ouço sempre as vossas 
orações; sede bons, sede humildes, amai e não temais porque grandes alegrias estão 
chegando para todos aqueles que perseveraram. 
Agora Eu tenho de vos deixar, mas voltarei a falar muito em breve. 
Irmãos e irmãs, abençoo-vos a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  
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SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 
Meus filhos, Meu Filho Jesus neste lugar fará grandes curas; crede em Nós, 
porque Ele demonstrou-vos isso. 
Sentis ainda a Sua presença com um forte calor e um peso sobre a cabeça. Confirmai, 
Meus filhos! (Muitos presentes na Manifestação confirmaram com palmas). 
Estes sinais serão a vossa força. Esperamo-vos aqui a todos para vos dar ainda 
imensas alegrias. 
Amo-vos! Amo-vos! Amo-vos! Agora Eu tenho de vos deixar. Dou-vos um beijo, 
abençoo-vos a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, Meus filhos. 


