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(Dia da Divina Misericórdia) 
 

 
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. 
Minhas criancinhas, a Santíssima Trindade ama-vos! Ama ver-vos 
perseverantes na oração e deseja premiar sempre a quem o conquista embora 
sofra pela humanidade que já se tornou árida. 
Compreendeis Meus filhos, quem deseja a salvação, tem que beber na Fonte da 
vida, Meu Filho Jesus é a Fonte à qual todos devem atingir, caso contrário não 
há salvação. 
Meus filhos, Minhas criancinhas, Eu vos amo imensamente, levai os meus 
ensinamentos e os de Meu Filho Jesus em todo o mundo, Meu Filho Jesus vive 
no coração de cada homem, mas reina e Se manifesta através de quem faz a Sua 
vontade. 
O novo Pontífice não conseguirá evitar o grande castigo que Deus Pai 
Omnipotente já decretou no “Terceiro Segredo de Fátima”, não conseguirá 
evitar que muitos escândalos venham cá para fora, tende fé em Cristo e sereis 
iluminados pelo Espírito Santo, que nunca vos fará errar o caminho. 
Meus adorados filhinhos, para todos vós, aqui presentes, há uma grande alegria, Meu 
Filho Jesus deseja falar convosco, dar-vos o Seu imenso amor, invocai-O, porque a 
muitos de vós fará sentir fortemente a Sua presença, Ele abençoará os vossos terços, 
tudo isto é o amor que tem por todos vós e que dará tanta força para perseverar 
sempre. 
Eu, muito em breve, neste lugar (Oliveto Citra) vos falarei ainda do “Terceiro 
Segredo de Fátima”, revelarei a vós coisas que somente em Fátima revelei. 
Eu vos amo, Minhas criancinhas, imensamente, cada um de vós vive no Meu coração, 
escutei muitas orações que serão atendidas. 
Eu vos amo! 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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