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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. Junto 
Comigo desceu a Minha Filha Bernardete, Nós vos daremos grandes alegrias e muitos 
sinais da Nossa presença. Abri sempre mais o vosso coração, para que vos possais 
alegrar por tudo aquilo que Nós vos damos. 
Este lugar (Oliveto Citra) será conhecido em todo o mundo, aqui será o maior ponto 
de referência onde as almas encontrarão a paz, muitíssimas almas serão saradas, se 
converterão e tudo isto não está muito distante, acreditai, vós que perseverais, 
porque sereis as primeiras testemunhas que Me vereis. 
Meus filhos, em muitos de vós bate com força o coração, é a Minha presença, confirmai! 
(Muitos dos presentes na Manifestação confirmaram com palmas). 
Ainda desejo falar com alguns de vós, não temais, a Minha Filha Bernardete escolherá 
ainda alguns de vós, Ela é feliz de trazer as almas até Mim. (Santa Bernardete chama 
alguns dos presentes na Manifestação para darem o seu testemunho). Os corações puros 
reconhecem a verdade, é por isso que muitos de vós acreditais em Nós.  
Amo-vos, Minhas criancinhas! Muito em breve voltaremos a dar-vos outras 
alegrias neste lugar, surpresas, novidades e grandes confirmações, a Minha Filha 
Bernardete também deseja falar-vos.  
 

SANTA BERNARDETE 
Meus irmãozinhos, Minhas irmãzinhas, obrigada pela fé que tendes demonstrado, a 
Linda Senhora Me mandou escolher, agradecei a Ela, não a Mim. Ela vos ama muito e 
ajuda-vos sempre, mas vós deveis estar sempre mais atentos, porque muitas vezes não 
compreendeis o Seu amor. 
Hoje Deus Pai Omnipotente decidiu de dar alegria nos vossos corações, guardai-a 
no coração porque estão para chegar grandes provas e perseguições. Sede fortes, 
porque o Céu está convosco. 
Meus irmãozinhos, Minhas irmãzinhas, sinto uma grande alegria em estar aqui, no meio 
de vós, e a trabalhar para a Santíssima Trindade, portanto, estai sempre prontos para 
acolher nos vossos corações a Santíssima Trindade e grandes alegrias para todos vós, 
mas para chegar a tudo isto, tendes que rezar sempre, sem nunca desfalecer, com o 
coração e sobretudo com humildade. 
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Amo-vos! Eu estarei sempre para vos ajudar a chegar às grandes metas, juntos 
venceremos todo o obstáculo, toda a tentação, toda a fraqueza. 
Meus irmãozinhos, Minhas irmãzinhas, agora tenho de ir, a Minha missão hoje 
terminou, mas pedirei para voltar de novo no meio de vós, rezai coMigo, para que seja 
entre em breve. Amo-vos! 

 
SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 

Minhas criancinhas, Eu vos agradeço, a vossa perseverança Me enche de alegria, 
continuai a rezar, porque as alegrias que Nós vos daremos serão incontroláveis.  
Amo-vos! Amo-vos! Amo-vos! Eu choro lágrimas de alegria por todos vós. 
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! 
 


