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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. 
Minhas criancinhas, Eu vos amo imensamente! A Minha presença está no meio de 
vós, tende sempre fé, porque cada dia é desígnio de Deus Pai Omnipotente, Ele 
nunca abandona os Seus filhos que rezam e O invocam, Ele é o Mestre, é o Criador 
de tudo e de todos. Confiai nestas Minhas palavras, sobretudo no momento de 
desencorajamento.  
A Santíssima Trindade está operando com grande poder em todo o mundo, e 
muitas coisas mudarão, a humanidade deverá voltar para a Luz, porque vive 
nas trevas. Segui os projectos que Eu vos dou a conhecer, porque são para a 
salvação das vossas almas. 
Hoje é um dia muito especial, porque Meu Filho Jesus que está aqui, no meio de 
vós, deseja muito falar-vos, Ele dará uma grande mensagem para ser divulgada 
por todo o lado, Ele se dirigirá, sobretudo à Igreja. Nunca tenhais medo, porque 
Nós confirmaremos, muito em breve, tudo aquilo que anunciamos deste lugar 
(Oliveto Citra) escolhido pela Santíssima Trindade. 
 

JESUS 
Irmãos e irmãs, sou Eu, Aquele que venceu a morte e o pecado sou Eu, o vosso 
Salvador, vosso Irmão Jesus, o Rei dos Reis. Desci com grande poder no meio de 
todos vós, porque o Meu amor por vós é grande. Quando vós rezais Eu estou sempre 
no meio de vós, escuto as vossas orações e muitas delas são atendidas. 
Irmãos e irmãs, amai-vos, amai-vos, amai-vos uns aos outros, como Nós vos 
amamos! 
O Meu convite para todos vós é aquele de rezar sempre, incessantemente, para 
que o vosso espírito se fortifique sempre mais, porque muito em breve haverá 
muitas mudanças em todo o mundo e devereis ser fortes, testemunhas da 
verdade. 
Eu convido a todos os Consagrados para que se convertam ao amor da 
Santíssima Trindade, o amor tem de vencer sobre o mal. Muito em breve a 
Igreja deverá enfrentar grandes tribulações, por isso convido a todos os irmãos 
Consagrados a rezar sempre com todo o coração, abri-vos sempre mais ao amor 
da Santíssima Trindade, porque não há mais tempo a perder.  
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Crede-Nos, acreditai em tudo isto! Porque muito, muito em breve haverão 
grandes confirmações, somos Nós a falar em todo o mundo. 
Irmãos e irmãs, a Minha presença está aqui, no meio de vós, alguns de vós estais 
sentindo a Minha presença com grande poder, sou Eu, não temais! Esta é a 
confirmação de que Eu ouço as vossas orações. 
Não temais, andai para a frente sede perseverantes e testemunhai a Nossa 
presença aqui, neste lugar, que muito, muito, muito em breve será conhecido em 
todo o mundo, porque Nós confirmaremos os anúncios Divinos que vos foram 
anunciados deste lugar. 
Testemunhai com grande exemplo, só assim acreditarão em vós que a Santíssima 
Trindade Se manifesta com grande poder no Grupo do Amor da Santíssima 
Trindade. 
Agora Eu tenho de vos deixar, mas estou aqui, sempre, no meio de vós. Amo-vos! 
Amo-vos! Amo-vos! Obrigado, obrigado, obrigado, por todos os vossos sacrifícios! E 
muito, muito em breve sereis recompensados. 
Dou-vos a Minha benção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  

Paz, Meus irmãos! Paz, Minhas irmãs! 
 

SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA  
Meus filhos, acreditai! Porque somente quem acredita pode dar o seu testemunho, 
quem não crê não poderá testemunhar com o coração, pedi-Me sempre ajuda. Rezai, 
rezai, rezai, invocai os Anjos, os Santos, que vos ensinam e vos ajudam a abrir 
sempre mais o vosso coração. 
Amo-vos, Minhas criancinhas. Agora Eu tenho de vos deixar, mas antes desejo muito 
benzer os vossos terços, todos os terços que serão benzidos hoje, perfumarão, mas 
deveis rezar com o coração.  
Abençoo-vos, Meus filhos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, Meus filhos. 
 

 


