
 
 
 
 
 
 

MENSAGEM DO DOMINGO 16 JUNHO 2013 
CONVENTO DAS IRMÃS CANOSSIANAS - SCHIO (VI) ITÁLIA  

(A mensagem foi dada na Igreja de Santa Bakhita) 
 
 

SANTA BAKHITA  
 

Irmãos e irmãs sou Eu, a vossa Irmã Bakhita, não tenham medo porque para Deus 
nada é impossível! Estou muito feliz de poder falar convosco neste lugar, nesta 
Igreja, onde Eu, rezei muito, rezei muito pela Minha conversão e por aquela de 
muitas almas. 
Amo-vos muito! Agradeço-vos porque muitos de vós Me suplicais sempre de todo o 
coração. Eu estava à vossa espera, estou muito, muito contente de vos ver fortes na 
perseverança, a Deus agrada muito a alma perseverante. 
Nunca tenham medo, porque não há obstáculo que não possa ser ultrapassado! Amai 
todas as provas que Deus vos dá, amai o sofrimento, amai o sacrifício, porque tudo 
isso vos faz chegar ao Paraíso, a grande meta que Deus estabeleceu para todos os 
homens. 
Eu, quando era deste mundo, rezava Nosso Irmão Jesus, para que Me desse sempre 
os Seus sofrimentos, Eu que fui ajudada muitas vezes no perigo por uma força 
superior que Eu não conhecia, mas quando descobri o imenso amor de Deus amei 
tudo o que Me aconteceu, e rezei muito por todos aqueles que Me raptaram. 
Eu vos peço para rezar muito por todos aqueles que não conhecem o amor de Deus, 
por todos aqueles que escolhem o pecado; juntos podemos ajudar o Céu a vencer 
contra o Mal. Nunca vos questioneis o porquê das coisas que vos acontecem, mas 
aceitai o sofrei com amor; a Nossa Mãezinha do Céu nos consolará com o Seu amor. 
Meus irmãos, Minhas irmãs, amo-vos, e amo tanto, tanto todas as crianças, porque as 
suas orações são preciosas para o Céu. Hoje o Paraíso está em festa, porque atingistes 
juntos outra grande meta; obrigada, obrigada, Eu tive a permissão de estar no meio de 
vós, e estarei sempre, fazendo-vos sentir a Minha presença com os Meus perfumes, 
dando-vos uma grande alegria no coração. 
Muito, muito em breve vos revelarei muitas coisas da Minha vida que ainda 
ninguém conhece, cada coisa acontecerá no momento certo. 
Amo-vos! Agora tenho de vos deixar, o Meu Senhorio Me chama; mas atendei-Me, 
porque brevemente voltarei a falar convosco. 
Abençôo-vos a todos, no nome da Santíssima Trindade, no nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. 

Paz! 
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