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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, juntamente com o Meu 
Filho Jesus e a Deus Pai Omnipotente. A Santíssima Trindade está aqui, no meio 
de vós. 
Meus filhos, Minhas criancinhas, Eu vos amo imensamente! As orações rezadas com 
o coração ajudam muitas almas que estão longe da salvação, portanto, Eu convido-
vos a rezar sempre com todo o coração.  
O mundo é escravo do pecado, o poder é a fraqueza mais difundida, mas Deus Pai 
Omnipotente está prestes a intervir sempre mais, para que possa derrubar os 
soberbos dos seus tronos, e está para elevar os humildes.  
Queridos filhos, vós que amais a Santíssima Trindade, e fazeis a Sua vontade, 
formareis a Igreja Santa, a Igreja que irá conduzir as almas em perigo para a salvação, 
o mundo tem necessidade de verdade e não mentira, tem necessidade de amor, amor 
puro, aquele do Meu Filho Jesus, quem escuta as Minhas palavras é chamado a 
colocar em prática tudo isto.  
Meus filhos, a Minha presença está sobre vós que estão sentindo uma forte emoção, o 
vosso coração bate muito forte, sentis calafrios. Confirmai, Meus filhos! (Muitos dos 
presentes na Manifestação confirmam com palmas).  
Hoje também é um dia muito especial, a Santíssima Trindade deseja dar-vos uma 
grande alegria, agora Se manifestará o Meu Filho Miguel, o Arcanjo  mais poderoso 
que está no Céu e na terra, Ele vai falar convosco e ao mundo inteiro.  
Agora tenho de vos deixar, mas estou sempre aqui, no meio de vós, juntamente com a 
Santíssima Trindade. Dou-vos um beijo, e vos abençoo a todos, em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz, Meus filhos. 
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