
 
 
 
 
 
 

MENSAGEM DO DOMINGO 15 DE SETEMBRO 2013 
SCOGLIO DE SANTA RITA - ROCCAPORENA (PG) ITALIA 

 
 

SANTA RITA 
 
Meus amados irmãos, Minhas amadas irmãs, sou Eu, a vossa Irmã Rita. 
Estou feliz que neste grande dia, designado por Deus Pai Omnipotente, estais aqui 
todos, neste lugar a Mim muito querido. 
Meus amados irmãos e irmãs, ouvi as vossas orações, Eu estive aqui, no meio de vós, 
e rezei junto convosco, Eu rezarei sempre por cada um de vós, para que todos os 
vossos pedidos sejam atendidos, mas vós deveis pedir com o coração, sobretudo que 
a paz e o amor da Santíssima Trindade possam entrar nos vossos corações. 
Amo-vos muito! Eu esperei muito por este momento, e agradeço a Deus Pai 
Omnipotente que Me permitiu de manifestar-Me e de vos poder, na Minha 
pequenez, ajudar-vos, e agradeço também a vós, Meus amados irmãos e irmãs, 
porque Me rezastes muito. Deste modo Me demonstrais o vosso amor e a vossa 
confiança em Mim. Eu quero ajudar-vos, dando-vos muita força através do Meu 
amor, não tenhais medo, abri os vossos corações e podereis compreender que sou Eu. 
Meus amados irmãos e irmãs, nunca esqueçais este dia especial, e dai graças à 
Santíssima Trindade de vos ter dado muito amor e tanta força. Muitos de vós 
desejáveis sentir estas emoções que experimentastes hoje, mas isto para vós deve ser 
uma carga para enfrentar as fraquezas, as escravidões deste mundo. 
Muitos de vós viestes até Mim com tantas dúvidas, mas não temais, escutai o vosso 
coração e rezai, para que vos possa, a Santíssima Trindade, iluminar que é tudo 
verdadeiro. Eu estarei sempre com quem Me reza com o coração, entretanto, Eu 
rezarei por vós.  
Meus amados irmãos e irmãs, o Meu amor por vós é imenso. Chegou o momento de 
vos deixar, a Minha missão hoje está cumprida, graças também a vós. 
Agora a Santíssima Trindade nos abençoa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. 
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