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Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, a Linda Senhora deu-me permissão para 
estar no meio de vós, Eu rezo sempre junto a vós, sinto uma grande alegria por estar 
aqui, com a Linda Senhora no meio de vós. A Linda Senhora ama-vos muito, e 
faria qualquer coisa por cada um de vós, por isso acreditai Nela, agradecei-A sempre 
e pedi-Lhe, porque Ela escuta todas as vossas orações. 
Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, amai-a como Eu a amo, com um amor puro, 
simples, a Linda Senhora ama muito todos os Seus filhos, reza e pede sempre ao Rei 
dos Céus para poder ajudar, a Linda Senhora é a misericórdia de Deus Pai 
Omnipotente, cuidai, tende a coragem de honra-La. 
Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, este mundo está para viver grandes 
tribulações, não quis compreender que a salvação não é o poder, mas a fé, a 
verdadeira fé. Em Lourdes, a única fé que permanece é enganosa, muitos dos meus 
irmãos e muitas irmãs que vão para lá, na minha terra, com uma grande fé, um grande 
amor e Eu estou triste ao vê-los enganados por um poder humano, por isso meus 
irmãozinhos e irmãzinhas, rezem incansavelmente, nunca esqueçais este grande dia, 
porque isso vai ajudar-vos para não se desencorajarem nos dias que virão de grande 
sofrimento, mas não tenhais medo, porque vós nunca estareis sozinhos, agarrai-vos 
sempre à Santíssima Trindade e à Linda Senhora. 
Orgulhem-se da vossa escolha, todo o Paraíso está perto das almas que escolhem o 
amor de Deus, a Linda Senhora chama-Me, eu tenho que ir, mas prometo que 
quando precisais de consolação, Eu estarei perto de vós, fazendo com que sintam o 
Meu amor, sempre se a Linda Senhora Me dá permissão.  
A Linda Senhora, com o Seu grande amor, abençoa-nos, em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo. 
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