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Meus filhos, Eu sou a Imaculada Conceição, Eu sou Aquela que deu à luz o Verbo, 
Eu sou 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. 
Meus filhos, Minhas criancinhas, Eu vos amo tanto, Eu ouvi vossas orações, sempre 
o faço porque gosto quando rezais com todo o coração. 
Meus filhos, sou mesmo Eu, vossa Mãe e estou aqui, no meio de vós, muitos sentis a 
Minha presença com uma forte comoção. Confirmai, Meus filhos, com palmas! 
(Muitos dos presentes na Manifestação confirmam com palmas). 
Minhas criancinhas, esta não é alucinação, mas é a presença Divina que toca grande 
poder os vossos corações para que se abram ao amor de Meu Filho Jesus, Ele deseja 
entrar nos vossos corações para vos dar o Seu amor, a Sua paz, a Sua alegria, 
acreditem em Nós para que isso possa acontecer. 
Hoje é um dia muito especial, Eu vos trouxe todos até aqui, neste lugar, (Gruta 
do Santuário Maria Santíssima da Ponte), o qual muito em breve será conhecido 
em todo o mundo, pelos sinais e confirmações que Eu darei para todos aqueles 
que vierem aqui para rezar. Muitos receberão grandes curas, Eu Me farei ver a 
muitas crianças, todos murarão de opinião sobre a lenda se espalhou. A 
Santíssima Trindade quer a conversão, não somente devoção e tradições. 
Este lugar faz parte do Projeto que Deus Pai Omnipotente tem para a salvação 
das almas do mundo inteiro, os sofrimentos que a humanidade terá por causa 
dos grandes castigos que estão chegando servirão para que as almas se possam 
aproximar de Deus, à Sua graça.  
Palermo, dentro de pouco tempo será atingida para que aconteça um grande 
discernimento, haverá terremotos, inundações, rezai, Meus filhos, rezem, rezem, 
a oração vos fará de escudo. Divulgai e testemunhai tudo isto porque todos vós 
vos recordareis deste dia e sereis grandes testemunhas.  
Agora desejo dar-vos grandes sinais de Minha presença, desejo chamar muitos de 
vós, dando-vos grandes maravilhas. Meus filhos, não tenhais medo porque Eu posso 
falar com qualquer um, estas são as maravilhas que só o Céu pode dar, os vossos  
corações batem com força estais assistindo ao poder de Deus Pai Omnipotente. Eu 
vos amo e desejo consolar os vossos corações. (Nossa Senhora chama alguns de Seus 
filhos para dar o seu testemunho).  
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Meus filhos, alegrai-vos por estar aqui neste momento a participar da graça 
Divina porque um dia haverá tantas e tantas almas que chegarão aqui para 
experimentar tudo isto.  
Meus filhos, rezem sempre de todo o coração, porque a Santíssima Trindade deseja 
dar-vos grandes alegrias, a oração vos ajudará a abrir o vosso coração.  
Amo-vos! Amo-vos! Amo-vos! Eu estou passando no meio de vós e eu estou a dar-
vos o Meu perfume. 
Minhas criancinhas, as alegrias que Santíssima Trindade destinou neste lugar 
serão imensas, continuai sempre a perseverar a vir aqui, Eu vos darei sempre 
Minha presença. 
Meus filhinhos, os vossos corações estão tão felizes por tudo isto, testemunhai este 
dia, onde quer que fordes porque através do vosso testemunho muitas almas se 
aproximarão a Deus Pai Omnipotente.  
Eu vos amo imensamente, Eu nunca vos deixarei, todos aqueles que não 
acreditaram muito em breve vão ter sinais muito grandes que Eu mesma lhes 
darei para que se possam rever e acreditar, nunca vos deixeis confundir porque 
o Mal tentará de todas as maneiras para afastar-vos desta grande verdade.  
Antes de vos deixar desejo benzer todas as crianças aqui presentes.  
Desejo benzer os vossos terços, colocai-os todos nas Minhas mãos. 
Meus filhos, 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.  


