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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 com Meu Filho 
Jesus e Deus Pai Omnipotente. A Santíssima Trindade está aqui, no meio de vós. 
Meus filhos, Minhas criancinhas, Eu vos amo, imensamente estou sempre junto a 
vós, também neste momento a Minha presença está sobre todos vós, Eu vos agradeço 
por todos os sacrifícios que ofereceis à Santíssima Trindade, isso permite a Nós de 
poder agir com grande poder neste lugar (Oliveto Citra), escolhido para falar ao 
mundo inteiro para desvendar grandes verdades que o mundo ignora. 
O “Terceiro Segredo de Fátima” se realizará completamente, porque a Igreja 
não escutou os apelos de Deus Pai Omnipotente, não ouviu os Seus convites, a 
Igreja não ama a simplicidade, a humildade, virtudes que Meu Filho Jesus 
ensinou aos Seus Apóstolos e a todos aqueles que ainda hoje O seguem. 
O Vaticano será destruído! Tudo isto o sabe e é por isso que está tremendo, isso 
será um grande sinal para o mundo inteiro, para que readquiram a fé n’Aquele 
que os criou, n’Aquele que os salvou, oferecendo-se com o Seu amor. A punição 
que o Vaticano atraiu a si mesmo é porque não honram mais Meu Filho Jesus, 
mas honram-se uns aos outros. 
Meus filhos, rezai, rezai, rezai! A oração vos fortalece para não ter medo de nada e de 
ninguém, quem faz a vontade de Meu Filho Jesus leva muitas almas à salvação, estes 
são os frutos, procurai compreender, abrindo completamente os vossos corações. 
Minhas criancinhas, hoje é um dia muito especial Meu Filho João o Batista, dará 
uma mensagem para o mundo inteiro, Ele mais uma vez preparará a estrada a Meu 
Filho Jesus.  
Agora Eu tenho de vos deixar, mas estou sempre aqui, perto de cada um de vós. Dou-
vos um beijo e vos abençoo a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, Meus filhos. 
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