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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, o Santíssima Trindade está aqui no meio de vós.  
Meus filhos, Eu vos amo muito, estáveis à espera da Minha manifestação com muito amor, 
Eu desejo sempre falar convosco, dar-vos o Meu amor, muitos de vocês sentem forte a 
Minha presença, com uma forte emoção, confirmai meus filhos, muitos sentem um forte 
calor no rosto, confirmai meus filhos, muitos sentem a Minha presença com o Meu 
perfume, confirmai meus filhos. (Muitos dos presentes no evento confirmam com palmas). 
Meus filhos, Eu não estou do outro lado desse portão, mas eu estou no meio de vocês, 
acreditem. 
Deus Pai Todo-Poderoso, Me enviou para que Eu falasse ao mundo inteiro, a partir 
deste lugar escolhido pela Santíssima Trindade, Meu Filho Jesus, muito em breve, fará 
grandes curas, e muitas almas vão vir aqui, onde eles serão acolhidos pelo Meu amor, 
pela Minha presença, Eu vos darei grandes alegrias, portanto, meus filhos, perseverai, 
perseverai, perseverai, a oração recitada com o coração vos ajudará a perseverar. 
Meus filhos, aceitar tudo o que acontece convosco, porque Deus Pai Todo-Poderoso 
que vos prova na fé, Ele deseja ser amado pelo seu povo, muitos, tantos não querem 
entender nem ouvir os Seus apelos, é por isso que os castigos, os sofrimentos, as 
guerras que virão, são inevitáveis.  
O mundo vos ilude, tudo que o homem criou com sua inteligência é sempre a vontade de 
Deus Pai Todo-Poderoso, porque nada pode existir sem a Sua vontade, o Seu Espírito 
Santo! Compreendeis, meus filhos.  
Em breve Nós vos daremos grandes confirmações, o Vaticano será destruído por um 
projecto já estabelecido há muito tempo, todos deverão acreditar no “Terceiro 
Segredo de Fátima”. Meus filhos, tudo o que Deus Pai Todo-Poderoso faz, é por amor 
dos seus filhos, nunca julgueis a Sua intervenção, mas abaixai-vos e aceitai a Sua vontade.  
Queridos filhos, amo-vos, amo-vos, amo-vos e ainda estou dando o Meu perfume, mesmo 
Meu filho Jesus está dando a Sua presença com a Sua fragrância.  
Agora Eu tenho de vos deixar, mas continuai a rezar em vossos corações, porque a 
Santíssima Trindade vos dará outra alegria, a presença do Arcanjo Gabriel, dou-vos um 
beijo meus filhos, eu vos abençôo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  

Shalom! Paz meus filhos. 
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