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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.  
Minhas criancinhas, crede em nós, porque a Divindade desce no meio de vós, porque 
vos ama, Nós desejamos dar-vos sempre o Nosso amor, a Nossa ajuda, para que possais 
fazer sempre as escolhas acertadas, a fim de que possais compreender que o mal é 
poderoso e quer conduzir-vos com ele, fazendo com que pecais. 
Rezai meus filhos, porque a oração vos afasta do pecado, Deus deseja que sejais Santos 
como Ele é Santo, nunca aceiteis nem justifiqueis o pecado, porque isso é condenável, 
procurai compreender que quem quer que seja vindo de Deus diz sempre a verdade e 
não aceita nem consente o pecado. 
Meus filhos, Eu vos amo e vos ensino a seguir a verdade, aquela que Meu Filho Jesus 
ensinou. Amo-vos, Amo-vos, amo-vos, a Minha presença está sobre todos vós, o Meu 
Manto cobre-vos a todos, eis o porquê sentis um grande calor, forte calafrios e grande 
comoção, confirmai meus filhos. (Muitos dos presentes na Manifestação confirmam 
com palmas). 
Hoje queremos dar-vos uma grande alegria, a manifestação de Minha Filha Bernadete, 
Ela vos dará grandes sinais da Sua presença, chamando alguns de vós, por isso meus 
filhos continuai rezando em vossos corações, porque a Santíssima Trindade está 
sempre no meio de vós. 
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. 
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