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SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 
	  

Meus filhos, Eu sou aImaculada Conceição, Eu sou Aquela que deu à luz o Verbo, 
Eu sou a Mãe de Jesus e vossa Mãe, eu desci com grande poder, junto a Meu Filho 
Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso, A Santíssima Trindade está aqui entre vós.	  
Muitos de vocês sentiram a minha presença com uma emoção forte, confirmem meus 
filhos.(Muitos dos presentes na Manifestação confirmam com palmas). Minhas 
criancinhas, Eu estou a envolve-los a todos sob Meu Manto Materno, amo-vos e vos 
protejo de todo o mal, tende fé nestas Minhas palavras, Eu quero proteger todos os 
meus filhos, mas, infelizmente muitos têm escolhido o caminho da perdição, o 
pecado reina neste mundo e não permite que as almas para aceitem os apelos que vêm 
do Céu. A Santíssima Trindade está sempre pronta para ajudar a humanidade, e fará 
todo o possível até o dia do Juízo Final, abram os vossos corações para entender os 
planos de salvação que Nós vos mostramos.	  
Minhas Criancinhas, para vós aqui presentes há uma grande surpresa, agora vos 
falará, manifestando-se com grande poder, Meu filho Miguel, o Arcanjo mais 
poderoso no Céu e na terra, Ele está sempre presente para afastar o mal, acreditai 
meus filhos, e perseverai, porque em breve Eu vou mostrar-Me aqui, neste 
lugar, onde tem sempre a Minha presença, mas nem todos entendem e 
acreditam em tudo isto.	  
Eu amo-vos minhas criancinhas, imensamente, rezem, rezem, rezem, porque com a 
oração dais-Nos a oportunidade de vos proteger.	  
Agora Eu tenho de vos deixar, dou-vos um beijo e vos abençoo 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 

 	  


