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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 Deus Pai Omnipotente. A Santíssima Trindade está aqui, no meio de vós. 
Minhas criancinhas, Meus adorados filhinhos, Eu vos amo imensamente, gosto de 
vos ouvir rezar, gosto de vos ver perseverantes, quem reza percorre o caminho para a 
salvação, nem todos compreendem a importância da oração. O mundo tem ofuscado 
as almas fracas que não rezam, aqueles que ocupam uma posição de poder não se 
deixam guiar pelo Espírito Santo é por isso que o mundo vive em confusão. 
Acreditem nisto que vos digo, porque sou Eu, vossa Mãe que fala convosco e desejo 
a vossa salvação. 
Para confirmar as Minhas mensagens que vos dou neste lugar (Oliveto Citra), 
Deus Pai Omnipotente, muito em breve, vos dará grandes confirmações, uma 
delas será que colocará Roma de joelhos. 
Rezem Meus filhos, rezem pelo mundo, que está para ser purificado com 
grandes sofrimentos, todos os vulcões do mundo serão os inimigos do ser 
humano, a fé em Deus e a oração será a vossa salvação. 
Meus filhos, não sejam surdos aos apelos do Céu, abri os vossos corações ao Meu 
Filho Jesus, que quer mostrar-vos o caminho com os Seus ensinamentos. Não tenhais 
medo, mas rezem e refugiai-vos no Meu Coração Imaculado, sempre pronto para 
acolher a todos. 
Eu vos amo, Meus filhos, amo-vos! Se soubésseis o quanto Eu vos amo, choraríeis de 
alegria, Eu estou passando entre vós, estou dando a Minha presença. Muitos de vocês 
experimentam fortes calafrios, sentem um peso na cabeça e uma forte comoção, estou 
vos dando o Meu perfume. Confirmai, Meus filhos! (Muitos dos presentes na 
Manifestação confirmam com palmas). 
Amo-vos! Agora Eu tenho de vos deixar, 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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