
 
 
 
 
 
 

MENSAGEM DO DOMINGO 15 DE JUNHO 2014 
SCHIO (VI) ITALIA 
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Irmãos e irmãs, sou Eu, a vossa irmã Bakhita, estou aqui no meio de vós, por 
vontade da Santíssima Trindade, porque tenho rezado muito por cada um de vocês, 
eu sempre faço isso porque eu quero ajudar-vos a alcançar todos os objetivos que 
Deus projectou para todos vocês. 
Irmãos e irmãs, o meu amor para convosco é imenso, quando sois provados por Deus 
pensai que é a prova de seu amor por vós, é por isso que deveis superar os obstáculos, 
para mostrar o vosso amor por Ele, Eu sei que neste mundo se sofre muito, mas as 
alegrias que vos esperam são maiores que os sofrimentos, chegou a hora da 
verdadeira conversão, Deus já preparou as grandes alegrias, fazei de modo que Ele 
esteja orgulhoso de vocês. Eu dou o meu amor aos vossos corações, porque são 
corações puros, bons e nenhum de vocês pode voltar atrás. Eu vos amo irmãos, amo-
vos irmãs, sede sempre servos de Deus e nunca vos deixeis tentar para nunca vos 
desviardes do caminho para a Santidade. Hoje é um dia especial, Deus me enviou 
para falar com algumas crianças, para que todos pudesseis estar prontos para tudo o 
que Ele vos vai dar muito em breve. 
Irmãos, irmãs, Deus está preparando tudo e todos para todos os grandes 
acontecimentos que vão vir, sede sempre como crianças porque elas sabem como 
chegar ao Céu. Nas dificuldades rezai a Deus com todo o vosso coração porque Ele 
vos fala e vos conforta, Eu quando vivia momentos terríveis, quando o mal fazia de 
tudo para me desencorajar, Eu pedia ajuda no meu coração sem conhecer a Deus, e 
vos revelo que Ele me aparecia através duma luz fortíssima que me cegava, mas me 
enchia o coração com tanto amor, tanta força, que me ensinaram a perdoar e a seguir 
em frente, fazei o mesmo vós também, não estais sozinhos, Deus nunca vos 
abandona. Eu vos amo, eu ficaria para sempre no meio de vós mas não posso, o meu 
Mestre me chama, tenho que ir, mas esperai por mim, porque muito, muito em breve 
voltarei a falar convosco. Eu vos abençôo a todos em nome da Santíssima Trindade, 
em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo. Amo-vos. 
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