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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 a Meu filho Jesus e 
a Deus Pai Omnipotente, a Santíssima Trindade está aqui no meio de vós.  
Minha filha Bernadete também está aqui convosco, nós vos daremos grandes 
alegrias, a graça de Santíssima Trindade está sobre vós todos, o mundo não 
compreende o Nosso amor, porque não quer. 
Amo-vos meus filhos, imensamente, abri sempre o vosso coração ao Nosso amor, de 
modo que a Santíssima Trindade possa encher-vos para serdes testemunhas da Sua 
graça. 
Hoje é um dia muito especial para todos vós que estais aqui, Eu desejo acariciar-vos 
um a um de cada vez, Minha filha Bernadete beijará os vossos rosários, a alguns de 
vós Nós vos falaremos, por isso meus filhos, rezai em vossos corações para receber 
grandes sinais. 
Meus filhos, estas são as alegrias que só o Céu pode dar, agora os vossos corações 
batem com força por aquilo que recebestes, confirmai meus filhos. (Muitos dos 
presentes na Manifestação confirmam com palmas). 
Amo-vos, amo-vos, amo-vos! Muitos de vós, se aproximaram de Mim e da Minha 
filha Bernadete incrédulos, mas a partir de hoje muitas coisas mudarão, nos 
momentos de prova, de tentação, recordai-vos deste dia e encontrareis a força para 
pedir ajuda a Mim e a Meu filho Jesus, e nós vos consolaremos com o Nosso amor. 
Amo-vos minhas criancinhas, estou a envolver-vos a todos no Meu Manto 
Materno, Eu falarei ainda deste lugar, darei as graças que Me pedirdes encherei 
os vossos corações de muito amor Divino, por isso meus filhos, continuai a 
perseverar, a rezar e a vir aqui. 
Meus filhos, a minha Filha Bernadete também vos deseja falar, Ela está contente por 
poder ajudar-vos, por isso meus filhos, pedi-Lhe sempre ajuda. Agora tenho de vos 
deixar, dou-vos um beijo, abençoo-vos a todos, em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. 

Shalom! Paz meus filhos. 

MENSAGEM DADA ATRAVÉS DO 
GRUPO DO AMOR DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
E-mail: info@gruppodellamoredellasstrinita.it 

 


