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SANTA BAKHITA 
 

Irmãos e irmãs, Sou Eu, a vossa Irmã Bakhita. Não tenhais medo, porque Eu também 
fui autorizada a falar neste lugar (Oliveto Citra), morada da  Santíssima Trindade. 
Estou muito feliz por estar aqui, entre vocês, eu rezei todos os Rosários junto 
convosco, eu dei-vos a Minha presença com muitos perfumes novos, Eu vos dei o 
Meu amor, acarinhando-vos a todos. 
Eu desejo ajudar-vos sempre, porque compreendo os vossos sofrimentos, as vossas 
fraquezas, e desejo dizer-vos que tudo se pode superar com a oração, apaixonando-se 
sempre mais de Deus, Ele é o Senhor das Nossas almas e não quer que vos afasteis 
da Sua graça. 
Quando Eu era deste mundo recebi muitos sofrimentos, tantas humilhações, mas no 
Meu coração Eu nunca perdi a alegria, mesmo quando ainda não tinha conhecido o 
amor de Deus.  
Eu fui vendida como escrava várias vezes, mas sempre fui livre, porque aquilo que 
torna livre o homem escravo é o pecado e não as correntes, porque, Meus irmãos e 
Minhas irmãs, sede fortes em afastar as tentações e sereis livres no coração. 
Amo-vos tantíssimo! Levai estes ensinamentos no coração e vivei-os dia após dia e 
Eu vos consolarei com o Meu amor. 
Agradeço-vos a todos, porque cada vez que Me pedis eu não posso fazer outra coisa 
que escutar-vos e interceder por vós. Amo-vos, e muito em breve vos contarei tudo 
aquilo que eu vivi e Me conduziu nos braços do nosso Irmão Jesus, Ele morreu pelos 
nossos pecados, agora está a nós agradecer-Lhe e honrar a Sua Divindade, santificai-
vos! Não é difícil, basta colocar Deus sempre em primeiro lugar e não nunca errareis 
o caminho. 
Amo-vos, o Meu Senhor Me chama, tenho de ir, mas esperai-Me, porque em breve 
voltarei a falar convosco. 
Abençoo-vos a todos, no nome da Santíssima Trindade: no nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. 

Amo-vos! 
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