
 
 
 
 
 
 

MENSAGEM DO DOMINGO 7 ABRIL 2013 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

(Dia da Divina Misericórdia) 
 
 

JESUS 
 

Irmãos e irmãs, sou Eu, Aquele que venceu a morte e o pecado. Sou Eu, vosso Irmão 
Jesus, o Rei dos Reis, O Rei da Misericórdia infinita , que tanto, tanto vos ama. 
O Meu amor por todos vós é imenso, obrigado, obrigado pela vossa perseverança! 
Perseverai sempre em vir aqui neste local (Oliveto Citra), porque tudo está para 
mudar, estamos para vos dar grandes confirmações para confirmar a Nossa 
presença aqui neste lugar, a presença da Santíssima Trindade. 
Meus irmãos, Minhas irmãs, sede sempre bons, humildes, porque é a humildade 
que exalta o vosso agir. 
Desci com grande poder no meio de vós, para vos dar muito amor, muita paz, mas 
sobretudo alegria nos vossos corações, abri cada vez mais os vossos corações ao Meu 
amor, e a alegria será imensa para cada um de vós. Estou passando entre vocês, 
alguns de vocês estão experimentando a Minha presença com enorme poder, bate-vos 
com força o coração, as vossas pernas fraquejam, sentis uma forte emoção, quase 
quereis chorar, sou Eu que vos estou tocando. 
Pois, muitos de vocês estão experimentando a Minha presença, o Meu perfume, este é 
o amor que tenho por todos vocês, aqueles que estão sentindo a Minha presença 
confirmai com um simples aplauso! (Muitos dos presentes no Evento confirmam com 
palmas). 
Irmãos, irmãs, convido-vos à oração incessante, recitada com o coração, há 
muita, muita necessidade de orações, para todos aqueles que sofrem, para todos 
aqueles que precisam de amor, para todos aqueles que se sentem sós, rezai, rezai 
com o coração e nunca vos sentireis sozinhos. A Nossa presença nunca faltará. 
Agora desejo benzer os vossos terços. Abencoo-vos e abençoo os vossos terços no 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Paz, Meus irmãos! Paz, Minhas irmãs! 
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