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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 Mãe de Jesus e vossa Mãe, desci com grande poder, junto a Meu filho Jesus e 
a Deus Pai Omnipotente, a Santíssima Trindade está aqui no meio de vós. 
Minhas criancinhas, meus adorados filhinhos, Eu vos amo imensamente, a Minha 
presença está sobre todos vós, o Meu Manto Materno vos cobre e protege-vos de todo 
o mal. 
Rezai meus filhos, rezai para que o vosso Espírito se torne forte para serdes 
instrumentos da Santíssima Trindade que deseja ajudar muitíssimas almas através 
de vós. 
Meus filhos, Eu estou aqui para vos dar a conhecer o futuro da humanidade, para 
fazer-vos compreender como salvar as vossas almas. 
O mundo terá que abraçar o sofrimento, porque a intervenção de Deus Pai 
Omnipotente já começou, os poderosos deste mundo serão atemorizados pela 
Sua intervenção, os governantes cairão todos, os centros de poder serão abolidos 
e o primeiro será o Vaticano, os cientistas, os estudiosos entrarão em confusão, o 
povo de Deus será guiado á salvação por todos aqueles que fazem a vontade de 
Meu filho Jesus, respeitando os Seus ensinamentos, Eu já desvendei tudo em 
Fátima, e vos darei grandes confirmações, abri os vossos corações. Onde quer 
que se faça a vontade da Santíssima Trindade, terão grandes prodígios, as 
Minhas estátuas chorarão como sinal de reconhecimento da Nossa presença. 
Rezem meus filhos, para nunca errar o caminho a percorrer na direção da salvação. 
Minhas criancinhas, divulgai tudo o que Eu vos digo, trabalhai para a Santíssima 
Trindade e tereis a recompensa no Reino dos Céus. 
Meus filhos, agora Eu tenho de vos deixar, obrigada pelas vossas orações, a vossa 
perseverança é um dom para o Céu. 
Abençoo-vos meus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Shalom! Paz meus filhos. 
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