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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 a Mãe de Jesus e vossa Mãe, desci com grande poder, junto a Meu Filho 
Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade está aqui no meio de 
vós. 
Sintam a presença de Meu filho Jesus, Ele está a dar-vos o Seu amor, a Sua paz, 
abram cada vez mais os vossos corações ao Amor Divino, pois o amor do mundo é 
perverso, não vos leva ao Reino dos Céus, porque não é amor verdadeiro. Procurai 
compreender, não vos deixeis tentar, o mal quer levar-vos a todos com ele para o 
inferno, ele é o mestre do engano que reina neste mundo, vocês tenham como único e 
verdadeiro Mestre, Deus, Esse é verdade, meus filhos, escutai sempre os vossos 
corações, porque lá encontrareis a verdade.  
Eu vos amo meus filhos, imensamente, estou sempre no meio de vocês, 
especialmente quando rezais com o coração, não vos canseis de rezar, testemunhai e 
ensinai a rezar todos aqueles que encontrais todos os dias, demonstrai que pertenceis 
à Santíssima Santíssima Trindade, com um Santo testemunho.  
Meus filhos, tudo vai mudar no mundo, haverá grandes eventos sobrenaturais, 
que perturbarão todos os estudiosos, as profecias dos Profetas estão prestes a 
realizar-se, acreditai em Nós meus filhos, aqueles que acreditam nas minhas 
palavras serão iluminados em tudo o que vai acontecer. 
Meus filhinhos, amo-vos, amo-vos, amo-vos! Se soubésseis o quanto vos amo 
choraríeis de alegria. Agora tenho de vos deixar, mas estou sempre aqui, junto com 
Meu filho Jesus, Ele também gostaria de falar convosco, falar com o mundo inteiro, 
dou-vos um beijo e abençoo-vos a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo.  

Shalom! Paz meus filhos. 
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