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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.  
Juntamente convosco rezaram os Anjos e os Santos do Paraíso, formando uma 
barreira em torno de vós, para que o mal não se aproximasse para perturbar a vossa 
oração feita à Santíssima Trindade. 
Muitos sentiram uma grande presença perto de vós com calafrios fortes, com um 
calor, confirmai meus filhos. (Muitos dos presentes nesta Manifestação confirmaram 
com palmas). Meus filhinhos, Eu vos estou envolvendo a todos debaixo do Meu 
Manto Materno e eu estou a dar-vos o Meu perfume, muitos o sentem, confirmem 
meus filhos. (Muitos dos presentes nesta Manifestação confirmaram com palmas). 
Amo-vos, amo-vos, amo-vos! Desejo sempre falar convosco, mostrar-vos o caminho 
para a salvação, Meu Filho Jesus é o Caminho da salvação, não há outros caminhos, 
nunca vos deixeis enganar por aqueles que não fazem a Sua vontade, Ele é amor, 
humildade, verdade, os Seus ensinamentos falam-vos de tudo isso. Meus filhinhos, 
rezem sempre, porque a oração vos ajudará distinguir o bem do mal. 
Meu filho Jesus, que ouviu vossas orações, deseja tanto falar convosco, dar-vos o 
Seu amor, Ele vai chamar alguns de vós, por isso meus filhos, pedi-Lhe e Ele vai 
dar-vos uma grande alegria nos vossos corações. 
Agora Eu tenho de vos deixar, mas estou sempre aqui junto com a Santíssima 
Trindade, dou-vos um beijo e vos abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. 

Shalom! Paz, Meus filhos. 
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