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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 com Meu Filho Jesus e 
a Deus Pai Omnipotente. A Santíssima Trindade está aqui, no meio de vós. 
Minhas criancinhas, Meus adorados filhinhos, Eu vos amo imensamente! Vós todos 
estais aqui por Nossa vontade, nunca desvalorizeis as missões que Nós vos confiamos. 
Grandíssimas provas Deus Pai Omnipotente está dando a muitos de vós, para que 
possais compreender a importância da vossa chamada rumo à santidade. Meu Filho 
Jesus nunca Se cansa de dar a Sua grande misericórdia a muitos de vós, que ainda O não 
escolhestes e não colocais a Santíssima Trindade em primeiro lugar nos vossos 
corações. 
Não tenhais medo, Meus filhos, Eu estou aqui para vos ajudar sempre, para vos guiar 
sempre, porque ouço as vossas orações, as vossas súplicas. Convido-vos a ser mais 
fortes para gozar das imensas alegrias que Deus Pai Omnipotente tanto vos deseja dar. 
Testemunhai a Nossa presença no meio de vós, com muita humildade. Recordai-vos 
destas Minhas palavras, sempre! 
Minhas criancinhas, a Minha Filha Bakhita está aqui, no meio de vós. Ela amanhã 
esperará por vós para vos dar grandes alegrias; fazei com que estejais prontos, a fim de 
que tudo se realize como Deus Pai Omnipotente deseja que seja. 
Amo-vos, Meus filhos! Neste momento estou passando no meio de vós, estou a 
envolver-vos a todos debaixo do Meu Manto Materno para vos proteger de todo o mal. 
Rezai sempre em vossos corações, a oração é a vossa força, nunca vos esqueçais disso. 
Amo-vos! Amo-vos! Amo-vos! Agora Eu tenho de vos deixar, dou-vos um beijo, 
abençoo-vos a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, Meus filhos. 
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